
112021/11/082021/11/08 IssueIssue  124124  العددالعدد

Issue 124 العدد
2021/11/08

النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية
GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

نرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنينرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمني

ابها وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين واإلحصائيات على مسؤولية املصادر. تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ

Disclamer: The opinions expressed in the articles doesn‟t reflect GAIF positions; the statistics 
are the sole responsibility of the articles authors

Exclusive Sponsor

الراعــي الحصـــري

General Secretariat Activities

ن ي للتأم�ي اضية التاسعة لإلتحاد العام العر�ب الندوة اإلف�ت

الحاجة إىل تصميم نماذج الكوارث الطبيعية
وكيفية سد الفجوة التأمينية

أصوال  العالم  أنحاء  جميع  ي 
�ف عام  كل  الطبيعية  الكوارث  تدمر 

يتم  ف  ح�ي ي 
�ف الدوالرات  مليارات  عدة  إىل   

ً
غالبا يصل  بما  وممتلكات 

ار. ف عىل جزء أصيل من هذه األ�ف التأم�ي
وأنواع  والزالزل  واألعاص�ي  والفيضانات  الغابات  حرائق  كانت  سواء 
ار الناجمة عن  ف ضد الكوارث متاحة لتغطية األ�ف مختلفة من التأم�ي

الطبيعية. الكوارث 
ي 

�ف يمكن عمله  ما  أو  المغرب  ي 
�ف والتطبيق  النظرية  أجل مواجهة  من 

: ف رئيس�ي ف  فريق�ي ف مكون من  المتحدث�ي من  نخبة  مع  تلتقون  عمان، 
النمذجة  إىل  الحاجة  لتفس�ي  فريق  األول: 

يناقش  سوف  األوسط  ق  ال�ش منطقة  من  ف  المهن�ي من  فريق   : ي
الثا�ف

العام  ي 
�ف سيتغ�ي  السعر  كان  إذا  وما  الكوارث  ضد  ف  التأم�ي فوائد 

أم سيب�ق كما هو. المقبل 
ي 

�ف  ،2021-12-01 الموافق  األربعاء  يوم  معنا  موعد  عىل  أنتم 
التاليه: األوقات 

باريس بتوقيت   
ً
12:00 ظهرا لندن  بتوقيت   

ً
11:00 صباحا

ي  بتوقيت د�ب
ً
03:00 مساءا القاهرة  بتوقيت   

ً
01:00 ظهرا

هنا الضغط  الرجاء  الرجاء للتسجيل،  للتسجيل، 

https://iciec.isdb.org/
https://form.jotform.com/212757611440047?source=GAIF
https://form.jotform.com/212757611440047?source=GAIF
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Markets’ Report

ي خالل عام 2020 
ن العرا�ت أداء سوق التأم�ي

التعويضاتاألقساط

نسبة 20192020
التغي�ي 20192020التغي�ي % نسبة 

%

)35.05(16,218,21622,518,98838.856,998,7354,545,350السيارات

ن الزراعي -148,450448,328202.01N/A2,449التأم�ي

ن البحري )بضائع( )82.49(2,142,5782,285,6496.6836,2386,346التأم�ي

ن البحري )سفن(  التأم�ي
ان 15,753,81518,953,40520.313,911,7245,181,04232.45وط�ي

ن الحريق 29,985,19930,570,1301.956,100,86310,209,10767.34تأم�ي

ن الهندسي 54,851561,362923.43)22.90(39,246,81230,260,354التأم�ي

)21.38(6,401,5935,032,662)40.88(74,095,57743,802,265الحوادث

68,146,78375,303,34810.5043,543,47651,207,64317.60الحياة

67,047,48076,745,96114.47)8.79(245,737,430224,142,467اإلجماىلي

) ي
العملة )الدينار العرا�ق

المصدر: جمعية التأمين العراقية

) ن ي للتأم�ي ن العام لإلتحاد العام العر�ب ي لقاء مع مجلة البيان: شكيب أبوزيد )األم�ي
�ن

ن العربية أعددنا دراسة عن سيناريوهات التطور المرتقب لصناعة التأم�ي
ف  األم�ي أبوزيد  شكيب  أفاد  اإلقتصادية”  “البيان  مجلة  مع  لقاء  ي 

�ف
ف  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  بأن  ف  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العام 
لصناعة  المرتقب  التطور  سيناريوهات  عن  “دراسة  بإعداد  قام 
ف عربية حققت قفزة  تأم�ي أن أسواق  أبوزيد  العربية” وكشف  ن  التأم�ي
مصدرا  ف  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  أن   

ً
ومؤكدا تراجعت،  وأخرى 

ف ليس مسألة وعي فقط والُحكم   أن التأم�ي
ً
 للمعلومات مضيفا

ً
أساسيا

من  الكث�ي  ثمة  أن   
ً
ا معت�ب الخدمة،  ومستوى  والطلب  للعرض  هو 

 ،
ً
حاليا ي  العر�ب الوطن  مستوى  عىل  القطاع  يواجهها  ي  ال�ق التحديات 

ي 
ين�ف ال  أنه  إال  النتكاسات،  تعرضت  ي  ال�ق ف  التأم�ي إعادة   

ً
خصوصا

 بأن ذلك مرتبط بقدرة 
ً
، مستدركا ف كات التأم�ي الفرص المتاحة أمام �ش

أزمة “كورونا”. بداية  المستجدات منذ  كة عىل مواكبة  كل �ش
ي 

�ف ة  كب�ي  
ً
جهودا بذلوا  العرب  ف  التأم�ي معيدي  أن  عىل  أبوزيد  ويشّدد 

والمحافظة  إكتتابية  طاقات  وتوف�ي  بلدانهم  ي 
�ف ف  التأم�ي صناعة  حياة 

 
ً
جدا وري  �ف وجودهم  وأن  خاصة  أسواقهم،  أسعار  استقرار  عىل 

طاقات  وتوف�ي  اإلحتكار  لك�  الطرق  بش�ق  لها  رئيسي  كداعم 
ه. تعب�ي وفق  وطنية  وتكوين كوادر  إضافية  استيعابية 

لإلتحاد   33 الـ العام  المؤتمر  انعقاد  تأجيل  أسباب  عن  سؤاله  وعند 
2022، أشار أبوزيد أن صدور القرار يرجع  ف لعام  ي للتأم�ي العام العر�ب
عدد  وارتفاع  الجزائر  ي 

�ف ي 
الوبا�ئ الوضع  تفاقم  أهمها  أسباب  لعدة 

ة متسارعة لذلك كان من الصعب تنظيم هذه الفعالية  اإلصابات بوت�ي
ي ظل توقع حدوث 

ف تحت خطر التعّرض لإلصابة �ف ووضع المشارك�ي
 إندالع الحرائق، األمر الذي 

ً
موجة رابعة. ومن األسباب األخرى أيضا

بتقديم  للمؤتمر  المنظمة  العليا  اللجنة  دفع  ما  األزمة  حدة  من  فاقم 
للعام  تأجيله  فيه  تطلب  ف  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  لمجلس  طلب 

المجلس. أعضاء  أغلبية  من  عليه  الموافقه  وتمت   2022
 - اللقاء يمكنكم اإلطالع عىل مجلة “البيان اإلقتصادية”  لقراءة كامل 

2021، أو الرجاء الضغط هنا 599 - أكتوبر  العدد 
المصدر: مجلة البيان اإلقتصادية

22

https://bit.ly/2XApYBF
https://bit.ly/2XApYBF
https://gaif.org/Archive/194ba70d.pdf
https://aqabaconf.com/
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Maroc Secteur des assuranceset de réassurance
SITUATION AU 1ER SEMESTRE 2021
Après une année 2020 marquée par une décélération 
de la croissance et un ralentissement de l’activité 
d’assurance, le premier semestre 2021 a connu un 
bon comportement des assurances vie et un retour au 
rythme régulier de l’activité non-vie. Ainsi, le chiffre 
d’affaires direct des entreprises d’assurances et de 
réassurance atteint 27,8 milliards de dirhams, soit une 
progression de 10,9% comparé à la même période de 
l’année précédente.
Dans le détail, l’assurance vie enregistre un bond de 
16,5% à 12,5 milliards de dirhams. Cette hausse est 
impulsée par l’épargne qui realize une progression de 
17,1%, grâce à la dynamique soutenue des supports 
en unités de compte (+44,6%) et la bonne tenue des 
supports en dirhams (+14,8%).
L’assurance non-vie, quant à elle, enregistre des 
émissions de primes de 15,2 milliards de dirhams, en 
augmentation de 6,6% (contre +0,4% en S1-2020). 
Cette reprise est entretenue par le retour à la croissance 
de l’assurance automobile, avec 7,1 milliards de 
dirhams de primes émises, en progression de 8,6%.
Avec 2,2 milliards de primes, les acceptations en 

réassurance enregistrent une baisse de 2,1%, tout 
en restant concentrées en non-vie (95,8%). Sur ce 
segment, les réassureurs exclusifs maintiennent leur 
contribution dominante avec 82,1% de part de marché. 
Au global, le chiffre d’affaires du secteur, acceptations 
en réassurance comprises, attaint 30 milliards de 
dirhams, en hausse de 9,8%.
Pour consulter le rapport complet, veuillez cliquer ici

 Source: ACAPS

World Insurance & COVID-19

Climate action – this is a mission possible
Time is running out. We are already feeling the effects of climate change, and our natural environment 
is in peril. The risk for our societies and economies is mounting.
Time is running out. We are already feeling the effects 
of climate change, and our natural environment is 
in peril. The risk for our societies and economies is 
mounting.
Despite more efforts to reduce carbon emissions, our 
CO2 output continues to rise. The response has been 
too slow. As a result, the Swiss Re Institute estimates 
that rising temperatures could cut global GDP by as 
much as 14% or USD 23 trillion by 2050, compared to 
a world without climate change.
There is no easy solution. But with concerted action 
from all corners of the planet and across industries to 
decarbonise our economy, we can avoid this scenario. 
Science calls for three things to keep global warming 
at acceptable levels under the Paris agreement: halve 
emissions by 2030; reach net-zero emissions by 2050; 
and produce net-negative emissions throughout the 
second half of the century.

Net-zero means all emissions that are not 
yet reduced and avoided are balanced 
by an equivalent amount of so-called 
negative emissions. Net-negative means 
undoing our past emissions – in other 
words, removing more emissions from 
the atmosphere than are simultaneously 
emitted.
Consequently, besides huge cuts in emissions, there 
needs to be an additional commitment to rapidly scale 
up carbon removal. The focus here is on how we can 
undo our past emissions through both nature-based 
solutions and carbon removal technologies.
Natural solutions
Nature-based solutions, which capture and store carbon 
in natural habitats such as forests, wetlands, oceans and 
soil, could cover some 20% of the negative emissions 

Christian 
Mumenthaler
Group Chief 

Executive 
Officer 

https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/acaps_-_situation_assurances_s1-2021-vf.pdf
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Outlook remains negative as returns fall short, per S&P Global 
Ratings
The global reinsurance sector has generated weak underwriting results in the past four years (2017-2020), and 
2021 is shaping up to be another below-par year, says S&P Global Ratings (S&P).

needed by 2100. To achieve this, we must place far 
greater economic value on nature: Swiss Re Institute 
research shows that a fifth of the world’s ecosystems 
are close to collapse, even though more than half of 
global GDP depends on biodiversity and the health of 
ecosystems.
Nature-based solutions for carbon removal can support 
the protection of ecosystems and biodiversity. They can 
also help protect us from the worst impacts of climate 
change: for example, ecosystem restoration along the 
coast of Louisiana could reduce expected storm surge 
and flood costs by USD 5.3 billion annually. But these 
natural solutions will not be enough: the availability 
of land is one limiting factor. There are also potential 
issues with their durability. Wildfires, for example, can 
quickly undo the storage of CO2 in a forest.
Scaling technology
Technological solutions such as Direct Air Capture 
and Storage (DACS), where CO2 is filtered from the 
atmosphere by machines, can address this problem 
of durability. Carbon captured in this way can be 
indefinitely stored deep underground in liquid form, 
transformed into rock, or processed into long-lived 
products for industrial applications. DACS and other 
technological solutions also offer the potential of 
achieving the scale of carbon removal necessary to hit 
our climate goals, limiting warming to 1.5 degrees or 
less.
These solutions are currently underdeveloped, which 
makes them very expensive. To drive down the cost 
and ensure they can be scaled at pace, businesses and 
governments must quickly extend the use of renewables 
and engage with carbon removal technologies. At 
Swiss Re we have signed the world’s first long-term 
purchase agreement for DACS technology to kick-
start our partnership with Climeworks. To make real 
progress, the private sector needs to make more such 
investments which can be encouraged with legislative 
support from the public sector.
Three steps to accelerate action

The world needs carbon removal on top of, not instead 
of, huge emissions reductions – and companies must 
support each other to do both. There are three clear 
steps that need to be taken. First, companies must set 
a Paris-aligned carbon reduction path with interim 
targets. Second, the emissions reduction path must 
be complemented by a removal path to prepare for 
balancing residual and overshoot emissions because 
waiting and hoping for prices to come down in the 
future is not climate leadership. Third, to make a real 
difference companies must help others across their own 
value chain to reduce their emissions.
Massive emission cuts and scaling of low carbon 
solutions
To decarbonise entire value chains, there must be a 
massive reduction in greenhouse gas emissions and 
scaling of low carbon solutions. It’s a gargantuan task, 
but this is where alliances – both within and across 
industries – can be so beneficial. We can learn from 
each other and spread best practice, with the aim of 
accelerating the pace of change.
The Net-Zero Asset Owner Alliance and Net-Zero 
Insurance Alliance, both of which Swiss Re is a 
founding member, are good examples. The World 
Economic Forum Alliance of CEO Climate Leaders, 
which I co-chair, has grown to 114 of the largest 
companies on the planet. Each of them is committed to 
taking action to decarbonise their value chains in line 
with the Paris agreement.
This is mission possible
CEOs from these alliances are at COP26. We can 
discuss with world leaders, government officials 
and NGOs actions to tackle this crisis together. 
Undoubtedly the private sector wants to do more, but 
it needs governments to act on agreeing bold climate 
policy actions.
Our planet is suffering, and the longer we take to 
decarbonise and protect it, the greater the cost will 
be. But with global cooperation across a broad set of 
stakeholders this is a mission possible.

 Source: Swiss Re

The industry continues to suffer from higher-frequency 
and -severity natural catastrophe losses, fuelled by 
rapid urbanisation and climate change.
In addition, this year is likely to be the fifth in a row 
in which the top 21 global reinsurers rated by S&P 

exhaust their annual natural catastrophe budgets. The 
COVID-19 pandemic has further worsened industry 
losses, especially among these top reinsurers. Overall, 
this cohort of reinsurers generated more than 70% of 
the global net reinsurance premiums written in 2020.
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Capital
Despite the elevated losses, the industry’s capital 
adequacy has been robust and remains redundant at 
the ‘AA’ confidence level, aided by capital raises and 
financial markets’ recovery, says S&P. However, the 
industry still faces secular challenges and competitive 
market dynamics, remaining fragmented as it battles 
the commoditisation of its business. Once a competitive 
advantage, capital now is viewed as a relatively cheap 
commodity because of the influx to the sector from 
nontraditional sources, sustained by dovish monetary 
policies.
Still, reinsurers have struggled to earn their cost of 
capital (COC), and 2022 could follow the same trend. 
As a result, S&P says it maintains its negative outlook 
on the global reinsurance sector. “This outlook reflects 
our expectations of credit trends over the next 12 
months, including the distribution of rating outlooks, 
existing sector-wide risks, and emerging risks. As of 
25 October 2021, 29% of ratings on the top 21 global 
reinsurers were assigned negative outlooks, 62% 
were assigned stable outlooks, and 9% were assigned 
positive outlooks,” said the global credit rating agency.

Countermeasures
Many reinsurers have adopted a hybrid model, writing 
both reinsurance and specialty insurance to hedge 
against the challenges of the reinsurance sector. 
Indeed, an increasing number of the top 21 global 
reinsurers are expanding their insurance more than 
their reinsurance business, taking advantage of better 

55

pricing on the primary commercial side while aiming 
to reduce volatility.
S&P believes reinsurance pricing momentum will 
firmly support premium rate increases during 2022 
renewals, given the sector’s recent underperformance, 
although the pace of rate increases may slow, in part due 
to ample capacity. While capital is not in short supply, 
reinsurers overall have shown discipline in capacity 
deployment so far, leveraging their alternative capital 
vehicles to manage their peak natural catastrophe zone 
exposures.

Reinsurers also continue to push for higher premium 
rates wherever they can take them in property/casualty 
(P&C) lines, with terms and conditions remaining in 
sharp focus, especially for the exclusion of pandemic 
and silent cyber coverage.
However, reinsurers are only price-takers in this 
insurance cycle, since this time the primary market 
is leading pricing dynamics. While the recovery of 
economic and social activity has generated optimism, 
reinsurers remain cautious about reserve adequacy in 
view of casualty loss trends for business written during 
the recent soft cycle, as well as given inflationary 
pressures, potential COVID-19 loss developments, 
climate change, and the risks of investing in uncertain 
times.
Navigating uncharted waters
Reinsurers are navigating uncharted waters with 
uncertainty galore on both sides of the balance sheet. 
While reinsurers are price-takers in this insurance 
cycle, the winners will be those that combine 
underwriting discipline with innovative risk solutions 
while enhancing their value proposition to cedents 
and insureds. S&P said, “Our negative outlook could 
improve if we come to believe the sector may earn 
its COC, but we don’t expect this will happen before 
2022, at the earliest.”

 Source: Asia Insurance Review & S&P Global Rating
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Supply chain challenges an opportunity for re/insurers: DBRS 
Morningstar
Analysts at DBRS Morningstar have suggested that recent global supply chain issues could open up new business 
opportunities for insurers and reinsurers as corporations look for more comprehensive coverages and risk transfer 
tools.
The COVID-19 pandemic posed unique challenges for 
supply chains globally last year, causing an imbalance in 
both supply and demand, as lockdowns and distancing 
measures combined with labour shortages to limit the 
supply of key products.
In this context, many companies turned to their 
insurance policies to try to recover some of the losses 
caused by the pandemic, particularly under their 
business interruption (BI) insurance.
But in most cases, BI coverage was not priced to cover 
pandemic, which meant that less than 2% of closed 
claims for BI losses submitted to insurers in the US 
were paid in 2020, with similarly rates also recorded in 
other countries.
Nevertheless, DBRS Morningstar notes that this has 
not deterred policyholders from pursuing their claims 
in court, forcing insurers to face increased litigation 
costs and reputational damage.
In contrast to BI insurance, which by extension is not 
adequate for covering supply chain disruptions in a 
pandemic, commercial policyholders with advanced 
risk management programs utilized a specialized 
coverage called supply change insurance, which is 
underwritten by a small number of global insurance 
companies.
Given its effectiveness during the pandemic, analysts 
at DBRS expect that this coverage could become more 
prevalent in the future despite its additional complexity 
and cost.
“In addition to BI and CBI policies, insurance 
companies have offered a broader coverage called 

supply chain insurance,” said Marcos Alvarez, Senior 
Vice President and Head of Insurance.
“This product is intended for a relatively small number 
of clients that need protection against disruption in their 
supply chains, not only caused by physical damage to 
the premises of key customers and suppliers but also by 
a wider range of events, including industrial accidents, 
labour issues, political upheaval and social unrest, the 
inability to enter premises, regulatory actions, and, 
in some cases, public health emergencies such as a 
pandemic,” Alvarez continued.
“In our opinion, global supply chain insurance policies, 
which are usually bought by large companies with 
relatively complex needs, could become more prevalent 
among a larger number of clients. The global supply 
chain challenges during the pandemic could open new 
business opportunities for insurance and reinsurance 
companies as corporations increase their demand for 
more comprehensive coverages and risk transfer tools.”
Swiss Re estimates that changes to global supply 
will generate approximately $63 billion in additional 
insurance premiums globally over the next five years.
And DBRS Morningstar likewise anticipates that 
increased demand for supply chain insurance and better 
modelling following the pandemic could bring new 
opportunities for global insurance companies serving 
large corporate accounts in the context of an enhanced 
multiline commercial relationship.
“If properly managed, this could improve the earnings 
profile of property and casualty insurance companies,” 
the firm concluded.

D&O rate hikes narrowing: Aon
Aon PLC clients saw lower rate hikes for their directors and officers liability policies in the third quarter, according 
to a report released Monday.
Average price per million increased 4.3% for the 
quarter from last year’s third quarter. That compared 
with year-over-year increases of 7.7% for the second 
quarter, 30% for the first quarter and 46.6% for last 
year’s fourth quarter.
The price per million for clients that renewed in both 
2021 and 2020’s third quarter increased 2.6%.
A total of 81% of primary policies renewing with the 
same limit and deductible had a price increase, and 2% 
had a decrease.
The overall price change for primary policies that 

renewed with the same limit and deductible was up 
7.3%.
A total of 95.8% of primary policies renewed with the 
same limit; 78.8% renewed with the same deductible; 
75.4% renewed with the same limit and deductible; and 
93.2% renewed with the same insurer.
Aon said in its commentary that this year’s third-quarter 
increase represented the 15th consecutive quarter 
of year-over-year rate increases, which followed 18 
quarterly price decreases over the prior four years.

 Source: Business insurance

 Source: Reinsurance News
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Digitalization

Digital insurance platforms could be worth $169 billion by 2026
The insurance industry is said to lag in the era of digitalization. Insurers were told to ramp up digital efforts in 
order to meet rising demand during the pandemic – and it turns out this was the push they needed to break free 
from traditional broker-based insurance.
The digital insurance landscape had an estimated worth 
of $102.2 billion at the end of 2020. By 2026, it is 
projected to blow up to $169.2 billion.
But many still have to play catch up. According to the 
Association for Cooperative Operations Research and 
Development (ACORD), fewer than 30% of the world’s 
largest insurers had entirely digitized the value chain, 
while 13% have not integrated digital technologies into 
their current business models.
The few who have switched to digital have reaped its 
benefits. As it stands, the digital insurance platform is 
growing at a compound annual growth rate of 9% over 
the analysis period.
However, it is also likely that insurance providers 
will face challenges due to a lack of insight into the 
future operational scenario, making it trickier to make 
technology-based decisions.
Still, the benefits of making the switch profoundly 
outweigh the fear of uncertainty. Through a single 
centralized framework in the digital space, insurance 

firms can streamline operations and services using 
built-in functionalities.
Not only does it mean a more efficient approach 
and a smoother customer experience, but it can also 
reduce the cost associated with insurance processes for 
insurance players managing different agencies.
These options also enable companies to manage 
the insurance ecosystem from within, add new sale 
channels and improve the controlling and monitoring 
of insurance policies.
Although there is still a low penetration rate in digital 
insurance – let alone traditional insurance – in emerging 
economies, those who manage to move past this barrier 
can expect new growth opportunities. Countries like 
Brazil, India, China and South Africa, in particular, 
have been picking up the pace.
The demand for digital insurance platforms is only 
headed up from here as more cloud-based solutions 
are being taken into account to achieve improved 
scalability.  Source: Business Insurance mag.

Arab Insurance OmanOman

ن سفن وقوارب ومعدات الصيد  إعتماد صيغة مسودة الوثيقة الموحدة لتأم�ي
والحوادث الشخصية للصيادين

ك لتنفيذ  أعتمد فريق العمل المش�ق
التأمينية  الحماية  ندوة  توصيات 
الصيد  ومعدات  وقوارب  لسفن 
للصيادين  الشخصية  والحوادث 
الموحدة  الوثيقة  مسودة  صيغة 
ومعدات  وقوارب  سفن  ف  لتأم�ي
الشخصية  والحوادث  الصيد 
المادة  عىل  بناء  وذلك  للصيادين، 
وة  ال�ث قانون حماية  )17( من  رقم 
بالمرسوم  الصادر  الحية  المائية 
 )20/2019( رقم  ي 

السلطا�ف
الصيد  سفن  و  قوارب  أصحاب  عىل  يجب   “ أنه  عىل  ينص  والذي 
 
ً
وفقا وسفنهم  قواربــهم  عىل  ف  التأم�ي والتجاري  والساحىلي  ي 

الحر�ف
ي إجتماع الفريق الذي 

ف واالنظمة المعمول بها”.  جاء ذلك �ف للقوان�ي
الموافق  الثالثاء  اليوم  تجارة وصناعة عمان  بمقر غرفة  عقد مؤخرا 

2021م.  2 نوفم�ب 
إبراهيم  كما خرج اإلجتماع الذي ترأسه مرت�ف بن  محمد جواد بن 
الفريق،  رئيس  بالغرفة  ف  والتأم�ي المال  لجنة  رئيس  ي 

الجمال�ف
ووزارة  المال  لسوق  العامة  للهيئة  ف  الممثل�ي األعضاء  وبحضور 

وموارد  والسمكية  الزراعية  وة  ال�ث
 ، ي

العما�ف المركزي  والبنك  المياه، 
للصيادين  العمانية  والجمعية 
العمل  دليل  بالموافقة عىل مسودة 
تشملها  ي  ال�ق لإلعمال  شادي   اإلس�ق
للصيادين  العمانية  الجمعية  مظلة 
وط  ك �ش .كما إعتماد الفريق المش�ق
وقوارب  سفن  ف  تأم�ي مناقصة 
والحوادث  الصيد  ومعدات 
سوف   ي  وال�ق للصيادين،  الشخصية 
العمانية  الجمعية  قبل  من  تطرح 
وموارد  والسمكية  الزراعية  وة  ال�ث وزارة  مع  بالتنسيق  للصيادين 

تجارة وصناعة عمان.  المال وغرفة  لسوق  العامة  والهيئة  المياه 
باللجان  متمثلة  عمان  وصناعة  تجارة  غرفة  أن  بالذكر،  الجدير 
تطوير  سبيل  ي 

�ف الجهود  من  المزيد  تبذل  المتخصصة  القطاعية 
مالية  منتجات  إيجاد  خالل  من  البالد  ي 

�ف االقتصادية  القطاعات 
والعمل عىل  القطاعات  ي هذه 

�ف االستثمار  لحماية وتشجيع  وتأمينية 
 . المحىلي الناتج  ي 

�ف القطاعات  رفع مساهمات هذه 
المصدر: غرفة تجارة وصناعة عمان
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Arab Insurance KuwaitKuwait

يــــع« ب من حسم الملف بمساندة »الفتوى والت�ش »القوى العاملة« تق�ت

ن إلزامي لجميع الوافدين فوق الـ60؟ تأم�ي
من  بالوافدين  الخاص   » ف »الست�ي قرار  صدور  المرتقب  من  فيما 
أن  المرجح  من  جديدة  بصيغة  دون  وما  الثانوية  الشهادات  حملة 
خاص،  صحي  ف  تأم�ي فرض  مع  القديمة  الرسوم  قاعدة  عىل  تكون 
ة  الف�ق ي 

لـ»الراي« عن »وجود توّجه رسمي �ف كشفت مصادر مطلعة 
فوق  الوافدين  جميع  عىل  اإللزامي  الصحي  ف  التأم�ي لتعميم  المقبلة 
لعدم  وذلك  وشهاداتهم،  مؤهالتهم  عن  النظر  بغض   

ً
عاما  60

الخدمات  عىل  تؤثر  أعباء  أي  الحكومي  الصحي  القطاع  تحميل 
.» ف للمواطن�ي المقدمة 

عبدهللا  الدكتور  والصناعة  التجارة  وزير  أن  المصادر  وأفادت 
يــــع المستشار صالح المسعد  السلمان طلب من رئيس الفتوى والت�ش
يــــع«  والت�ش »الفتوى  من  ف  القانوني�ي المستشارين  بأحد  االستعانة 
المقبل. العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  اجتماع  لحضور 

ي 
يأ�ق الخصوص  هذا  ي 

�ف طلبه  بأن  أفاد  السلمان  أن  المصادر  وبينت 
بكتابها  الوارد  يــــع«  والت�ش »الفتوى  إدارة  رأي  موضوع  إدراج  بحكم 
الئحة  إصدار  شأن  ي 

�ف  2020 لسنة   )520( رقم  بالقرار  الخاص 
ف   من المقيم�ي

ً
60 عاما قواعد وإجراءات منح إذن العمل لمن تجاوز 

ي جدول أعمال مجلس 
ف عىل الشهادات الثانوية وما دون، �ف الحاصل�ي

المقبل. العاملة«  »القوى  إدارة 
عىل  اإلدارة  مجلس  بموافقة  الملف  هذا  حسم  المصادر  وتوقعت 
الموىس،  أحمد  العام  المدير  وأصدره  سبق  الذي  ف  الست�ي قرار  إلغاء 
ي عىل األرجح بتجديد 

 يق�ف
ً
 جديدا

ً
عىل أن يصدر مجلس اإلدارة قرارا

ف  تأم�ي إىل  إضافة  التقليدي  الرسم  مقابل  يحة  ال�ش لهذه  العمل  إذن 
يدفع  الذي  ح  للمق�ق  

ً
وفقا المحلية،  ف  التأم�ي كات  �ش إحدى  ي 

�ف صحي 
ي  ال�ق واللوجستية  المالية  الضغوط  تفادي  بهدف  السلمان  الوزير  به 
هذه  مراجعات  بسبب  الصحية  المنظومة  لها  تتعرض  أن  يمكن 

يحة. ال�ش
ف الصحي الخاص« عىل  3 فوائد ستجنيها الكويت من فرض »التأم�ي

60 وافدي الـ 
للقوى  العامة  الهيئة  إدارة  اجتماع مجلس  من  مقربة  أفادت مصادر 

التجارة  وزير  برئاسة  اليوم  يعقد صباح  بأن  المقرر  من  الذي  العاملة 
السلمان،  د.عبدهللا  العاملة«  »القوى  إدارة  رئيس مجلس  والصناعة 
60 عاما من  ي قرار منع تجديد إذن العمل لمن تجاوز 

إلعادة النظر �ف
دونها. وما  الثانوية  الشهادات  عىل  ف  الحاصل�ي ف  المقيم�ي

الصحي  ف  »التأم�ي فكرة  عن  تخرج  لن  االجتماع  محاور  بأن  وأفادت 
لتجديد  موافقة  عىل  الفئة  هذه  لحصول  اساىسي  ط  ك�ش الخاص« 
المصادر  لكن  االقامة،  عىل  الحصول  وبالتاىلي  العمل،  أذونات 
ي كانت تدور حول  ف وال�ق للتأم�ي يتم تحديد قيمة معينة  أن  استبعدت 

2000 دينار بالسنة. 1000 أو  قيمة 
بهذا  المتعلقة  الدراسات  أن  إىل  »األنباء«  لـ  المصادر  وألمحت 
ف صحي خاص« عىل هذه  ورة فرض »تأم�ي الموضوع خلصت إىل �ف
اهداف  ثالثة  ما سيحقق  مقيم،  ألف   50 الـ  يفوق عددها  ي  ال�ق الفئة 
القطاع  كاهل  عن  الضغط  تخفيف  هو  االول  للكويت،  اقتصادية 
تعزيز دور قطاع  ي هو 

والثا�ف الصحة،  انية وزارة  ف الحكومي وم�ي الصحي 
50 ألف عميل جديد، والثالث هو  ف من خالل دخول أك�ث من  التأم�ي

. ي الكوي�ق الخاص  القطاع  ي مستشفيات 
�ف أموال ضخمة  ضخ 

بدعة كويتية،  ليس  الخاص،  الصحي  ف  التأم�ي نظام  أن  إىل  وأشارت 
يتم  أن  يتوقع  ال  انه  العالم، مضيفة  لدى كل دول  متبع  النظام  فهذا 
ف الصحي الخاص لهذه الفئة خالل اجتماع  تحديد قيمة معينة للتأم�ي
ترك هذا  فكرة  مناقشة  العاملة«، حيث ستتم  »القوى  إدارة  مجلس 
الستقطاب  بينها  فيما  تتنافس  أن  يمكن  ي  ال�ق ف  التأم�ي كات  ل�ش االمر 
حالة  مع  تتناسب  تقديم »عروض خاصة«  يحة من خالل  ال�ش هذه 

وحاجة كل وافد.
أمام  الفرصة  إتاحة  عىل  تقوم  الفكرة  إن  بقولها  المصادر  وزادت 
بحيث  وافد  حالة كل  مع  يتناسب  خاص«  ف  »تأم�ي لتقديم  كات  ال�ش
فإن  وبالتاىلي  الوافد،  منها  ي 

يعا�ف ي  ال�ق االمراض  ف  التأم�ي بوليصة  تغطي 
قيمة هذه البوليصة ستختلف من شخص آلخر حسب عمره وحالته 

. الصحي ف  التأم�ي من  وحاجته  الصحية 

ن تجتمع مع وزراة الداخلية وحدة تنظيم التأم�ي
العامة  واإلدارة  للمرور  العامة  اإلدارة  مع  ف  التأم�ي تنظيم  وحدة  اجتمعت 
ي شأن تنظيم وأتمتة آليات إصدار 

الداخلية �ف ي وزارة 
المعلومات �ف لنظم 

المركبات. تراخيص 
مركز  ورئيس  السنان،  عبدهللا  الرئيس  نائب  الوحدة  ممثىلي  بحضور 
الداخلية  السلوم، وممثىلي وزارة  ي عبدهللا  اتيحب الدراسات والتطوير االس�ق
الريس،  نا�  والمقدم   ، ي

العدوا�ف خالد  والعقيد   ، العجمي سالم  العقيد 
ي 

�ف المعلومات  لنظم  العامة  لإلدارة  التابعة  الفنية  والكوادر  ف  والمختص�ي
الداخلية. وزارة 

LinkedIn المصدر: صفحة الوحدة على

المصدر: الراي واألنباء
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Arab Insurance LebanonLebanon

Gross written premiums up 12% to $929m in first half of 2021, 
claims at $535m
Figures released by the Insurance Control Commission 
show that the gross written premiums of 46 licensed 
insurance companies in Lebanon reached $928.8m in 
the first half of 2021, constituting an increase of 12.1% 
from $828.8m in the same period of 2020. Gross 
premiums reached $475.3m in the first quarter of 2021 
and $453.4m in the second quarter of the year. They 
improved by 11.2% in the first three months of 2021 
from the same quarter of 2020 and grew by 13% in 
the second quarter of the year from the same quarter 
of 2020.
Medical insurance premiums totaled $400m in the first 
half of 2021 and accounted for 43% of the sector’s 
aggregate premiums. Motor insurance premiums 
followed with $206.3m (22.2%), then life insurance 
premiums with $183m (19.7%), and property & 
casualty premiums with $139.4m (15%). Further, 
motor insurance premiums surged by 42.4%, medical 
insurance premiums grew by 16%, and property 
& casualty insurance premiums increased by 10% 
annually in the first half of 2021, while life insurance 
premiums declined by 13.7% in the covered period.
Further, gross claims settled by insurance companies 
stood at $535.4m in the first half of 2021 and increased 
by 7.3% from $499m in the same period of 2020. Gross 
claims reached $246.2m in the first quarter of 2021 
and $289.2m in the second quarter of the year. They 
declined by 5% in the first three months of 2021 from 
the same quarter of 2020 and expanded by 20.6% in the 
second quarter of 2021 from the same quarter of last 
year. Gross claims paid for the life insurance segment 
amounted to $173m and accounted for 32.3% of total 
claims settled by the insurance sector in the covered 
period. Claims disbursed for the medical insurance 

category followed at $158m (29.5%), then the property 
& casualty segment at $106.8m (20%), and the motor 
segment at $97.4m (18.2%). Also, property & casualty 
claims surged by 166.8%, motor insurance claims rose 
by 30% and life insurance claims expanded by 1% in 
the first half of 2021, while medical claims declined by 
25.6% annually.
In parallel, the sector’s acquisition expenses reached 
$142.7m relative to $127.4m in the first half of 2020, 
while administrative costs totaled $112m in the first half 
of 2021 compared to $93.5m in same period of 2020. 
Also, the insurance sector registered net investment 
income of $46.5m in the covered period relative to net 
investment losses of $134.2m in the first half of 2020. 
In addition, the ratio of gross claims settled to gross 
written premiums stood at 58% in the covered period, 
down from 60% in the first half of 2020. Further, the 
ratio of expenditures for acquisition and administration 
to gross written premiums reached 27%, unchanged 
from the first half of 2020; and the ratio of net 
investment income to gross written premiums stood at 
5% in the covered period compared to -16% in the first 
half of 2020.

 Source: BYBLOS BANK

Arab Insurance TunisiaTunisia

La Ftusa signé cadre de partenariat avec l’ISFFS
La Ftusa a signé aujourd’hui une convention cadre de 
partenariat avec l’Institut Supérieur de Finances et de 
Fiscalité de Sousse ISFFS et le Centre de Carrières et 
de Certification des Compétences de l’ISFFS.
Ce partenariat vise à la professionnalisation des 
étudiants et la facilitation de leur employabilité ainsi 
que le développement de la recherche et des études 
pouvant intéresser la profession d’assurance.

 Source: Ftusa page in LinkedIn
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Arab Insurance EgyptEgypt

ن  وزيرة الهجرة تعقد اجتماًعا لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء العمل بوثيقة التأم�ي
ن بالخارج عىل المرصي�ي

عبد  مكرم  نبيلة  ة  السف�ي عقدت 
وشئون  للهجرة  الدولة  وزيرة  الشهيد، 
تنسيقيا  اجتماع  بالخارج،  ف  المرصي�ي
لوثيقة  التنفيذية  الخطوات  لبحث 
ف  للمرصي�ي الشخصية  الحوادث  ف  التأم�ي
قيد  ووضعها  بالخارج،  ف  العامل�ي
الجهات  ف  ب�ي الجهود  وتنسيق  التنفيذ، 
يناير  ي 

�ف الفعىلي  التنفيذ  لبدء  المعنية، 
لالتفاق  زمنية  خطة  ووضع  المقبل، 

المختلفة. اللوجستيات  عىل 
عبد  مكرم  نبيلة  ة  السف�ي االجتماع  ضم 
عمرو  والسف�ي  الهجرة،  وزيرة  الشهيد، 

عمران  عادل  والمستشار  للجاليات،  الهجرة  وزيرة  مساعد  عباس، 
رئيس  عمران  محمد  والدكتور  الهجرة،  لوزارة  ي 

القانو�ف المستشار 
نائب   ، المعطي عبد  رضا  والمستشار  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة 
رئيس  مساعد  رمضان،  وهشام  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس 
الداخلية، وعالء  وزارة  ممثىلي  والسادة  المالية،  الرقابة  العامة  الهيئة 
، و محمد زهران مدير عام  ف للتأم�ي المرصي  االتحاد  ي، رئيس  الزه�ي

السفر. ف  تأم�ي مجمعة 
تنفيذا  ي 

يأ�ق االجتماع  أن  مكرم  نبيلة  ة  السف�ي أوضحت  ناحيتها،  من 
وزارة  ف  ب�ي توقيعه  تم  الذي  وتوكول  ال�ب ي 

�ف عليه  االتفاق  تم  لما 
 ، ف للتأم�ي المرصي  واالتحاد  المالية،  للرقابة  العامة  والهيئة  الهجرة، 
 ،2021 سبتم�ب  ي 

�ف الشيخ  م  ب�ش ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي مؤتمر  أثناء 
ف  العامل�ي ف  المرصي�ي عىل  ف  التأم�ي وثيقة  إطالق  عن  أثمر  والذي 

بالخارج.
إيجابيا  تفاعال  أبدوا  بالخارج  ف  المرصي�ي أن  الهجرة  وزيرة  وأضافت 
ف  الجثام�ي نقل  بمسألة  باالهتمام  ورحبوا  الوثيقة،  عن  اإلعالن  مع 
عىل  يشجع  ما  وهو  الوثيقة،  تغطيه  والذي  الوطن،  أرض  إىل 
باعتبارهم  أبنائها،  عىل  المرصية  الدولة  حرص  مؤكدة  اك،  االش�ق
ي 

�ف ومساندتهم  سالمتهم  ضمان  إىل  نسىع  ولذلك   ، ي
الحقي�ق ها  ف ك�ف

األزمات عند تعرضهم ألية حوادث.
الرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  عمران،  محمد  د.  أوضح  ناحيته،  ومن 
بالخارج تهدف إىل مد  ف  العامل�ي ف  ف للمرصي�ي التأم�ي أن وثيقة  المالية، 
اتيجية  اس�ق مع  يتوافق  بما  الخارج،  ي 

�ف ف  للمرصي�ي التأمينية  المظلة 
للمشكلة   

ً
حل توفر  كما  بالسوق،  ي  التأمي�ف الشمول  لتحقيق  الدولة 

ين عند وقوع حوادث وبالتاىلي تحقيق رغباتهم  ي كانت تؤرق الكث�ي ال�ق
الوطن، بطريقة تضمن كرامتهم،  ف إىل أرض  المتوف�ي ف  ي نقل جثام�ي

�ف
األسم. الهدف  ذلك  لتحقيق  التعاون  يحقق  وبما 

ي تفعيل الوثيقة مطلع 
وتابع د. محمد عمران أنه من المقرر البدء �ف

السفر  ف  لتأم�ي المرصية  المجمعة  بمشاركة   ،2022 المقبل  يناير 
الوفاة  ي 

�ف ي  ح�ق أو  حادث  وقوع  عند  الجثمان  نقل  لتغطي  للخارج، 
نقاشات  هناك  أن  إىل  ا  ً مش�ي جنيه،  ألف   100 حدود  ي 

�ف الطبيعية 
ف  للمرصي�ي تأمينية  حزم  لتوف�ي  المعنية،  الجهات  مع  مستمرة 

تقديمها. يتم  ي  ال�ق ف  التأم�ي بالخارج، ضمن جهود 
ف إدارة  ومن جانبهم، أوضح ممثلو وزارة الداخلية، أن هناك تعاونا ب�ي

ومديريات  العمل  وتصاريــــح  المنافذ 
الموقع  خالل  من  الوثيقة  لتوف�ي  األمن 
ف  التأم�ي مجمعة  من  لذلك  المخصص 
 28 هناك  أن  مؤكدين  السفر،  عىل 
استعدادا  بالفعل  هم  ف تجه�ي تم  فرعا 
الوثيقة:  3 وسائل متاح فيها  للبدء، ع�ب 
وموقع  العمل،  تصاريــــح  المنصة، 
ي 

�ف لعرضها  استعدادا  لذلك،  مخصص 
لتحصيل  واالستعداد  النهائية،  صورتها 
كة “أمان للتحصيل  ف ع�ب �ش قسط التأم�ي

.” ي
و�ف اإللك�ق

 ، المعطي عبد  رضا  المستشار  وقال 
ربطها  يتم  الوثيقة  إن  المالية،  الرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  نائب 
ترصيــــح  بعمل  بالخارج  يعمل  من  م كل  ف يل�ق حيث  العمل،  بتصاريــــح 
ف  عمل بموجب القانون، ولذلك نسىع إىل أن تغطي الوثيقة المرصي�ي
نبدأ  أننا  مؤكًدا   ، ف التأم�ي ي 

�ف ف  للراغب�ي عاما   65 أق�  بحد  بالخارج 
بالخارج. ف  للمرصي�ي مهمة  خطوة 

الرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  مساعد  رمضان  هشام  أوضح  فيما 
ف ضمن الوثيقة  المالية، أنه ال يوجد موانع تأمينية من إدراج المقيم�ي
أنه من مصلحة  األمور ذلك، موضحا  استدعت  إذا  ي مرحلة الحقة 

�ف
دراسة  يتم  عندما  الوثيقة  بالخارج ضمن  أهله  يؤمن عىل  أن  العامل 
الحقة،  خطوات  ي 

�ف للجميع  إتاحتها  ناقشنا  ولذلك  هذا  إضافة 
العمل  بجانب   ، القومي الرقم  أو  السفر  بجواز  ربطها  مناقشة  بجانب 

الوثيقة. للحصول عىل  للتسجيل  موقع  إطالق  عىل 
مجمعة  عام  مدير  زهران  محمد  األستاذ  قال  ذاته،  السياق  ي 

و�ف
مكان  أي  من  الجثمان  نقل  تشمل  الوثيقة  إن  للخارج،  السفر  ف  تأم�ي
بالعالم، حيث يتم وضع حد أق� 100 ألف جنيه، يتم دفع التكلفة 
للتخفيف   ، ف  عي�ي ال�ش للورثة  ي 

البا�ق ويدفع  الجثمان،  لنقل  الفعلية 
أنه سيكون  مؤكًدا  العائل،  فقد  من  بهم  تلحق  ي  ال�ق الكارثة  أعباء  من 
لتسهيل  المجمعة  موقع  عىل  الوفاة،  حالة  التواصل  تفاصيل  هناك 

اإلجراءات.
أما  العمل،  الوثيقة مرتبطة بترصيــــح  أن  ي،  الزه�ي وتابع األستاذ عالء 
ي 

�ف األ�ة  أفراد  من  فرد  لكل  وثيقة  استصدار  فيستلزم  األ�ة  ف  تأم�ي
المقبلة إذا تمت الدراسة بشكل جيد إلضافتها، موضحا أن  المراحل 
المجمعة تسىع بالتعاون مع وزارة الداخلية إىل تسهيل الحصول عىلي 
 100 هو  السنوي  القسط  وأن  بالخارج  ف  العامل�ي ف  للمرصي�ي الوثيقة 
ف  للمرصي�ي الشخصية  الحوادث  ف  تأم�ي لوثيقة  سنوًيا  للتجديد  جنيه 
ف  الراغب�ي ف  المرصي�ي لتسجيل  موقع  إطالق  سيتم  أنه  مؤكًدا  بالخارج، 

اإلجراءات. لتيس�ي  الوثيقة  الحصول عىل  ي 
�ف

المتابعة  عىل  الحرص  مكرم  نبيلة  ة  السف�ي أكدت  اللقاء،  ختام  ي 
و�ف

المعنية،  الدولة  مؤسسات  مختلف  مع  الجهود  وتنسيق  المستمرة، 
يضمن  بما  مرص،  ي 

�ف مرة  ألول  تطلق  ي  ال�ق الوثيقة،  تنفيذ  لضمان 
اك. االش�ق وسهولة  التنفيذ  سالسة 

1010

المصدر: أموال الغد
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ي بالسوق
لزيادة قاعدة العمالء وتحقيق الشمول التأمي�ن

كات اإلتصاالت  ن يخاطب »الرقابة المالية« للسماح ل�ش اإلتحاد المرصي للتأم�ي
ن بتوزيــــع وثائق التأم�ي

الصغر. متناهي  التمويل  لنشاط  كات  ال�ش ممارسة 
جهات  عىل   

ً
إلزاما هناك  سيصبح  التعديالت  لتلك   

ً
وفقا أنه  وأوضح 

كة أو مؤسسة أهلية أو جمعية  التمويل متناهي الصغر سواء كانت �ش
ف عىل  الحاصل�ي للعمالء  تأمينية  تغطية  لتوف�ي  و)ب(   ) )أ  ف  الفئت�ي من 
المستديم  الكىلي  الوفاة والعجز  تمويالت متناهية الصغر ضد مخاطر 
أن  وعىل  ف  التأم�ي كات  �ش إحدى  مع  جماعي  ف  تأم�ي عقد  خالل  من 

العميل. المستحق عىل  القرض  لرصيد   
ً
مساويا ف  التأم�ي مبلغ  يكون 

أعدتها  ال�ق  اإلكتوارية  الدراسة  عىل  بناء  أنه  الهيئة  رئيس  وأضاف 
عىل  إعتمادا  ف  التأم�ي قسط  لمعدل  األق�  الحد  لتقدير  الهيئة 
تم  فقد  الصغر،  متناه  التمويل  جهات  من  الواردة  العمالء  بيانات 
ألف  لكل  شهريا  قرشا   30 بواقع  ف  التأم�ي لقسط  األق�  الحد  تقدير 
دراسة  خالل  من  عام  فيه كل  النظر  ويعاد   ، ف التأم�ي مبلغ  من  جنيه 

الهيئة. رئيس  من  وبقرار  إكتواريه 

 ، ف للتأم�ي المرصي  اإلتحاد  إدارة  رئيس مجلس  ي،  الزه�ي كشف عالء 
كات  �ش لضم  المالية  للرقابة  العامة  للهيئة  اإلتحاد  مخاطبة  عن 
يتوافق  بما   ، ف التأم�ي وثائق  بتوزيــــع  لها  المسموح  للجهات  اإلتصاالت 

الهيئة. مع  وبالتوافق  والقانونية  يعية  الت�ش الضوابط  مع 
اإلتحاد  أن  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ترصيحات  ي 

�ف ي  الزه�ي وأضاف 
ح زيادة قاعدة عمالء القطاع وتحقيق الشمول  يهدف من هذا المق�ق
كات اإلتصاالت نحو 100  ي بالسوق؛ حيث أن عدد عمالء �ش التأمي�ف

عميل. مليون 
الصغر  متناهي  ف  بالتأم�ي  

ً
خاصا  

ً
إهتماما يوىلي  اإلتحاد  أن  وأوضح 

أن   
ً
منوها بالسوق،  ي  التأمي�ف الشمول  تحقيق  آليات  أبرز  بإعتباره 

متناهي  التمويل  جهات  بإلزام  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  قرار 
ي تدعيم هذا النشاط.

الصغر بتوف�ي تغطية تأمينية لعمالئها ساهم �ف
ف متناهي  كات قد أصدرت حواىلي 6.5 مليون وثيقة تأم�ي ونوه أن ال�ش
بقيمة  تمويالت  لمحفظة  التأمينية  والحماية  التغطية  توف�ي  الصغر 
 
ً
ونيا  إىل أن إصدار تلك الوثائق إلك�ق

ً
ا 23 مليار جنيه، مش�ي تتخط الـ

الصغر  متناهي  ف  التأم�ي بمنتجات  كات  ال�ش توسع  ي 
�ف رئيسي  داعم 

لذلك. المخصصة  التأمينية  األقساط  تخفيض  ي 
�ف وأسهم 

للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  عمران  محمد  الدكتور  أعلن  قد  وكان 
شبكة  لمد  الهيئة  مباردة  دخول  عن   2018 عام  نهاية  ي 

�ف المالية 
التنفيذ  ف  ح�ي الصغر  متناه  التمويل  لعمالء  االجتماعي  األمان 
من   )24( للمادة  تعديل  إجراء  عىل  الهيئة  إدارة  مجلس  بموافقة 
ومعاي�ي  بقواعد  الخاص   2015 لسنة   31 رقمي  المجلس  قراري 
والمؤسسات  للجمعيات  الصغر  متناهي  التمويل  نشاط  ممارسة 
الخاص بقواعد وضوابط   2014 المصدر: أموال الغداألهلية، والقرار رقم )173( لسنة 

Arab Insurance MoroccoMorocco

ن التكافىلي الهيئة تصدر منشورا يهم تطبيق أحكام مدونة التأمينات الخاصة بالتأم�ي
منشورا  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  أصدرت 
يتعلق  ما  ي 

�ف التأمينات  بمدونة  المتعلق  القانون  أحكام  تطبيق  يهم 
. وقد دخل المنشور، الذي يتضمن 63 مادة موزعة  ف التكافىلي بالتأم�ي
إثر ن�ش  2021، عىل  25 أكتوبر  التنفيذ يوم  ف  عىل أربعة أقسام، ح�ي
الرسمية.   بالجريدة  عليه  بالمصادقة  والمالية  االقتصاد  وزارة  قرار 
التكافىلي  ف  التأم�ي لعقد  المنشور،  هذا  من  األول  القسم  خصص  وقد 
القسم  خصص  جهته،  ومن   . التكافىلي ف  التأم�ي صندوق  تسي�ي  ونظام 
 ، التكافىلي ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي لمقاوالت  ذاته  المنشور  من  ي 

الثا�ف
الماىلي  والنظام  المقاوالت  لهاته  اإلداري  النظام  أساسا،  حيث حدد، 
 ، التكافىلي ف  التأم�ي إعادة  التكافىلي وصندوق  ف  التأم�ي المتعلق بصندوق 
ي  ال�ق بالمقاوالت  خاصة  مقتضيات  كذلك  القسم  هذا  تضمن  كما 
متعلقة  مقتضيات  ف وكذا  التأم�ي إعادة  بصفة حرصية عمليات  تزاول 

ف  التأم�ي عمليات  الثالث عرض  القسم  وفيما شمل  الحكامة.    بنظام 
ومن  وختامية.  مختلفة  مقتضيات  عىل  الرابع  القسم  نص   ، التكافىلي
مصالحها  الهيئة  عبأت  النشاط،  هذا  انطالق  وإنجاح  مواكبة  أجل 
المرتقبة من قبل فاعىلي  من أجل استقبال ومعالجة طلبات االعتماد 

الجدد. التكافىلي  ف  المصدر: هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعيالتأم�ي

https://www.acaps.ma/fr/file/75610/download?token=c3KYR2a6
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Companies News

ي »أورينت تكافل«
م االستحواذ عىل %16 المتبقية �ن ن « تع�ت ن »أورينت للتأم�ي

اورينت  كة  �ش إدارة  مجلس  أعلن  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
الغ�ي  األسهم  عىل  االستحواذ  بعرض  ستتقدم  كة  ال�ش أن   ، ف للتأم�ي
ي تكافل بنسبة %16.09 من أسهم  كة اورينت يو ان �ب مملوكة لها ب�ش
عملية  ي 

�ف للبدء  الالزمة  الموافقات  الحصول عىل  بعد  وذلك  كة  ال�ش
الرقابية. الجهات  من  االستحواذ 

بأن  ف  للتأم�ي اورينت  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  ف  األم�ي عمر  و�ح 
التكامل  خالل  من  وذلك  ف  كت�ي ال�ش لصالح  هي  االستحواذ  عملية 
دوما عىل  الحفاظ  مع  تكافل  اورينت  بدعم  اورينت  م  ف وتل�ق المتوقع، 

بعملياتها. القيام  ي 
�ف باالستحواذ  المستهدفة  كة  ال�ش استقاللية 

ف تقديم عرض  كة أورينت للتأم�ي م �ش ف وبحسب إفصاح للسوق، ال تع�ق
يو  »أورينت  كة  �ش ي 

�ف المالية  األوراق  مالكي  من  األقلية  إللزام  إلزامي 
كة  يملكونها لصالح �ش ي  ال�ق المالية  ببيع جميع األوراق  تكافل«  ي  ان �ب

. ف للتأم�ي أورينت 
وهو  العرض  لسعر   

ً
وفقا درهم،  مليون   25.2 الصفقة  قيمة  وتبلغ 

 78.5 عند  التجاري  ي  أبوظ�ب بنك  قبل  من  به  اء  ال�ش تم  سعر  آخر 
لكل سهم. درهم 

كما هي  تكافل«  ي  �ب ان  يو  »أورينت  كة  ل�ش الرئيسية  الخطط  وستظل 
التأسيس. لها عند  تعمل كما كان مخططا  كة  ال�ش أن  حيث 

المصدر: الخليج

ي الربــع الثالث من 2021 .. بارتفاع 34%
“بوبا العربية” تربــح 228 مليون �ن

ف  للتأم�ي العربية  بوبا  كة  �ش أعلنت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
الزكاة  قبل  ربــح  ي 

صا�ف ريال  مليون   228,277 تحقيق  عن  ي 
التعاو�ف

. ي
ة من العام الما�ف ي المائة عن نفس الف�ق

34 �ف بارتفاع 
يبة الدخل للربــع  ي الربــح قبل الزكاة و�ف

ي صا�ف
ويعود سبب االرتفاع �ف

المماثل  الربــع  مع  مقارنة  ريال سعودي  ألف   58,209 بمبلغ  الحاىلي 
السابق العام  من 

ي نتائج االكتتاب بمبلغ 22,145 ألف ريال سعودي 
ي صا�ف

إىل ارتفاع �ف
 .6.9٪ قدره  بارتفاع  أي  السابق،  العام  من  المماثل  بالربــع  مقارنة 
 12,054 بمبلغ  المكتسبة  األقساط  ي 

صا�ف بارتفاع  مدفوًعا  هذا  كان 
أي  السابق،  العام  من  المماثل  بالربــع  مقارنة  سعودي  ريال  ألف 
ي تكاليف اقتناء الوثائق 

بارتفاع قدره ٪0.5، باإلضافة إىل انخفاض �ف
المماثل  بالربــع  مقارنة  سعودي  ريال  ألف   77,117 بمبلغ  المتكبدة 
عجز  احتياطي  إن   .38.8٪ قدره  بانخفاض  أي  السابق،  العام  من 
ي العام السابق تطلب شطب تكاليف 

ف الذي تم قيده �ف أقساط التأم�ي
لمقابلة  باحتياطيات  اف  االع�ق تم  حيث  محددة،  مؤجلة  اقتناء 
المرتبطة  الحظر  ة  ف�ق بعد  الطبية  المطالبات  ي 

�ف المتوقع  االرتفاع 
بتطبيق  المرتبطة  التكاليف  زيادة  تأث�ي  من  وللحد  كوفيد19-  بوباء 
وذلك   . ي

التعاو�ف الصحي  ف  التأم�ي نظام  من  عنها  المعلن   11 المادة 
67,026 ألف  ي المطالبات المتكبدة بمبلغ 

ي صا�ف
بالرغم من ارتفاع �ف

بارتفاع  أي  السابق،  العام  من  المماثل  بالربــع  مقارنة  سعودي  ريال 
من  المؤجلة  المطالبات  ارتفاع  لعودة  نتيجة  وذلك   ،3.1٪ قدره 
الحظر  ة  ف�ق خالل  شهدتها  ي  ال�ق واالستثنائية  المنخفضة  المستويات 

السابق العام  من 
ي 

�ف المشكوك  المدينة  ف  التأم�ي أقساط  مخصص  ي 
�ف وانخفاض 

المماثل  بالربــع  مقارنة  سعودي  ريال  ألف   33,340 بمبلغ  تحصيلها 
ي األرباح من 

من العام السابق، أي بانخفاض قدره ٪79.5. وارتفاع �ف
ريال سعودي  ألف   27,602 بمبلغ  األخرى  واإليرادات  االستثمارات 
بارتفاع قدره 43.5٪. أي  السابق،  العام  المماثل من  بالربــع  مقارنة 

التشغيلية  المصاريف  ي 
�ف ارتفاع  اإليجابية  ات  التغ�ي هذه  يقابل 

العام  من  المماثل  بالربــع  مقارنة  سعودي  ريال  ألف   22,673 بمبلغ 
الوثائق  السابق، أي بارتفاع قدره ٪14.4. كما ارتفعت حصة حملة 
17,529 ألف ريال  %14.4 لتصل إىل  بـ  ف  التأم�ي من فائض عمليات 
سعودي  ريال  ألف   15,324 ب  مقارنة  الحاىلي  الربــع  ي 

�ف سعودي 
السابق. العام  من  المماثل  بالربــع 

ريال  ألف   382,609 بمبلغ  المكتتبة  ف  التأم�ي أقساط  إجماىلي  ارتفع 
قدره  بارتفاع  أي  السابق،  العام  من  المماثل  بالربــع  مقارنة  سعودي 

.12.4٪
المصدر: االقتصادية

BH Assurance: turnover increase as of 30 September 2021
Tunisia:Tunisia: During the first nine months of 2021, BH 
Assurance recorded a 17% turnover increase. The last 
one went from 94.8 million TND (33.7 million USD) 
as of 30 September 2020 to 110.8 million TND (39.4 
million USD) one year later.
Non-life premiums stood at 70.5 million TND (25.06 
million USD) compared to 40.3 million TND (14.3 
million USD) for the life business.

The incurred losses amounted to 59.6 million TND 
(21.2 million USD) at the end of September 2021, 
which represents an evolution of 35%. Such increase 
is linked to higher loss experience in the life and motor 
activities.
During the period under review, investment products 
amounted to 11.9 million TND (4.2 million USD), 
which represents a growth of 3.5% over one year.

 Source: Atlas Magazine
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ن تعتمد نتائج أعمالها لعام 2021/2020 محققة 545 مليون  عمومية المهندس للتأم�ي
جنيه أقساط

جمهورية مرص العربية:جمهورية مرص العربية: كشف خالد عبد الصادق العضو المنتدب 
كة  لل�ش العمومية  الجمعية  اعتماد  عن   ، ف للتأم�ي المهندس  كة  ل�ش
وكذلك   ،2021/2020 ي 

الما�ف الماىلي  العام  خالل  األعمال  نتائج 
نشاط  عن  الحوكمة  وتقرير  اإلدارة   مجلس  تقرير  عىل  المصادقة 

الماضية. المالية  السنة  عن  كة  ال�ش
كة  لل�ش والمعتمد  المدقق  الماىل  للمركز  وفقا  إنه  الصادق  عبد  وقال 
)مبا�ش  المصدرة  األقساط  إجماىلي  بلغت  اإلدارة  مجلس  وتقرير 
  2021/  2020 الماىلي  العام  خالل  واردة(  ف  تأم�ي إعادة  وعمليات 
504.14 مليون جنيه عن السنة  545.16 مليون جنيه، مقابل  مبلغ 
نمو   بمعدل  جنيه   مليون   41.02 قدرها  بزيادة  لها  السابقة  المالية 

.8.14%
والمسئوليات  الممتلكات  لتأمينات  التأمي�ف  النشاط  فائض  بلغ  كما 
مقابل  جنيه  مليون   97.56 مبلغ   2021/  2020 المالية  السنة  عن 
 17.18 ي السنة المالية السابقة بنقص قدره 

114.74 مليون جنيه �ف
.14.97% مليون جنيه  وتراجع 

الصادق  عبد  خالد  ف  تعي�ي كة..وإعتماد  ال�ش أرباح  ي 
صا�ف مليون   88

لها  
ً
منتدبا  

ً
عضوا

مبلغ   2021/  2020 المالية  السنه  عن  كة  ال�ش أرباح  صا�ف  وبلغت 
السنة  عن  جنيه  مليون   112.29 مقابل  جنيه،  مليون   88.16

المقارنة.
لتسجل  العام  أرباح  فيها  بما  ف  المساهم�ي حقوق  إرتفعت  بينما 
مليون   353.55 مقابل   2021 يونيو  بنهاية  جنيه  مليون   393.45
تعادل  جنيه  مليون   39.9 قدرها  بزيادة   ،2020 يونيو  بنهاية  جنيه 

.11.28% نسبة 
نمو غ�ي مسبوق ونملك  لتحقيق  نعمل جاهدين  الصادق:  خالد عبد 

لذلك تؤهلنا  ي  ال�ق اإلمكانيات 
غ�ي  نمو  تحقيق  عىل  جاهدة  تعمل  كة  ال�ش أن  عبدالصادق  وأضاف 
ي سوق 

كة �ف مسبوق عىل جميع األصعدة، بشكل يع�ب عن مكانة ال�ش
العاملة  االستثمارية  كات  ال�ش أوىل  فيه  تعد  والذي  المرصي  ف  التأم�ي
 
ً
ف المرصي حيث تأسست يناير 1980 وبشكل يع�ب أيضا بسوق التأم�ي

كة تمتلك من اإلمكانيات   أن ال�ش
ً
عن قوة ومكانة مساهميها، موضحا

ف المرصى   فعال بسوق التأم�ي
ً
ية ما يؤهلها لتصبح رقما المادية والب�ش

كما كانت من قبل .
المصدر: أموال الغد

 بأقساطها خالل الربــع األول من العام الماىلي 2022/2021
ً
ن تحقق %9 نموا مرص للتأم�ي

اإلدارة  مجلس  عضو  جودة،  عمر  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
للقابضة  التابعة   – ف  للتأم�ي مرص  كة  ل�ش التنفيذي  والرئيس  المنتدب 
والتقدم  التطور  نحو  اتيجية طموحة  اس�ق كة  ال�ش ي  تب�ف عن   – ف  للتأم�ي
أو  ي  التكنولو�ب أو  ي  الف�ف المستوى  عىل  سواء  العمل  مجاالت  بكافة 

ي. اإلداري والب�ش
طموحة  اتيجية  واس�ق رؤية  تحقيق  إىل  تسىع  كة  ال�ش أن  جودة  وأكد 
تطوير  عىل  وتعمل  الرائدة  التجارية  عالمتها  تراث  من  تنطلق 
الريادة  ي 

�ف لرؤيتها   
ً
تحقيقا للعمالء  المقدمة  التأمينية  المنتجات 

ف  التأم�ي إعادة  نشاط  وتدعيم  مبتكرة  تأمينية  حلول  بتقديم  إقليميا 
ف  وتحف�ي الكامل  الرقم  التحول  وتحقيق  كة  لل�ش الخارجية  والفروع 
كات  �ش مصاف  ضمن  كة  ال�ش تكون  أن  عىل  والعمل  الماىلي  الشمول 

العالمية. المعاي�ي  مع  التوافق  من خالل  العالمية  ف  التأم�ي
اتيجيتها   نحو تحقيق اس�ق

ً
ي قدما

كة استطاعت الم�ف وأوضح أن ال�ش
جاءت  فقد  الواقع،  ارض  عىل  وثمارها  نتائجها  لتتجسد  الطموحة 

تحقيق  كة  ال�ش استطاعت  فقد  ذلك  عىل  داللة  المالية  ات  المؤ�ش
العام  من  األول  الربــع  خالل  أقساطها  بمحفظة   9% بلغ  نمو  معدل 
الماىلي  العام  الرابع من  الشهر  %12 خالل  نمو  الحاىلي ومعدل  الماىلي 

.2021/2020 الجاري 
من  المستمر  ي  التكنولو�ب التطور  استغالل  كة  ال�ش “استطاعت  وتابع 
ف وت�يــــع آلية وطرق العمل اليومية للعمل ودفع االبتكار  أجل تحس�ي
ي تقديم المنتجات وخدمات العمالء بشكل فعال، وتقديم خدمات 

�ف
ي 

�ف جديد  عمل  لنظام  الفعىلي  التشغيل  بإطالق  وذلك  وأ�ع  أفضل 
السيارات  قطاع  عىل  أواًل  تطبيقه  تم  المختلفة  ف  التام�ي قطاعات 
عملياتها  آلية  لتطوير  وذلك  القطاعات  كافة  عىل  تطبيقه  وجارى  
األساسية  ف  التأم�ي أنظمة  تحديث  بهدف  فعال  نحو  عىل  اليومية 
اإلكتتاب  عمليات  كفاءة  تيس�ي  من  الرئيسية  وتطويرالعمليات 
ألية  وتحديث  ة  المتغ�ي السوق  توقعات  مع  للتعامل  والمطالبات 

العمل”.
المصدر: أموال الغد

ابها وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين واإلحصائيات  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
.على مسؤولية املصادر
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