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نرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنينرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمني
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ي العام
مؤتمر العقبة ينعقد �ف

التاسع  الدولي  المؤتمر  عقد  العقبة  لمؤتمر  التنظيمية  اللجنة  قررت 
الموافق  ن  االثن�ي يوم  من  ة  للف�ت االقتصادية  العقبة  مدينة  ي 

�ن ن  للتأم�ي
2023/5/18 بالتعاون  2023/5/15 ولغاية يوم الخميس الموافق 
العادة عىل عقده كل  ، حيث جرت  ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  االتحاد  مع 
ن منذ العام 2008، عىل الرغم من وجود العديد من المطالبات  سنت�ي
ن  بعقده كل سنة من خالل االستبيان الذي تم توزيعه عىل المشارك�ي

السابق. المؤتمر  ي 
�ن النظ�ي  منقطع  النجاح  بعد 

ورغبات  حاجات  ي  تل�ب جديدة  بحلة  القادم  المؤتمر  وسيكون 
النجاح  المطلوبة  االستعدادات  اللجنة  ناقشت  حيث   ، ن المشارك�ي
للمؤتمر  ي 

و�ن االلك�ت الموقع  الطالق  ات  التحض�ي وبضمنها  المؤتمر 
وكذلك  بها،  الموقع  رفد  سيتم  ي  ال�ت والمعلومات  البيانات  وتحديد 
االجابات  استالم  بعد  لالتحاد  الواردة  حات  والمق�ت الردود  مناقشة 
حات  المق�ت وكذلك   ، ن للمشارك�ي المرسل  ي 

و�ن االلك�ت االستبان  عىل 
نامج العلمي  ن بخصوص ال�ب المقدمة من اللجنة التنظيمية والمشارك�ي
التنظيمية  اللجنة  حرص  مع  تناولها  سيتم  ي  ال�ت والمواضيع  للمؤتمر 
التأمينية  المستجدات  آخر  تحاكي  ي  ال�ت المواضيع  إقرار  للمؤتمر عىل 
أسواق  جميع  تهم  ي  ال�ت الساعة  قضايا  عىل  ن  ك�ي ال�ت مع  العالم،  حول 
ي قطاع 

�ن واألتمتة  التكنولوجيا  بمحور  االهتمام  العالمية، مع  ن  التأم�ي
. ن التأم�ي

التأمينية للبحوث  العقبة  مؤتمر  مسابقة  جائزة 
ي 

األرد�ن االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  ات  سم�ي ماجد  المهندس  قال 

2023
The Aqaba Conference Organizing Committee has 
decided to hold the 9th Conference in Aqaba Economic 
City from Monday May 15th, 2023 to Thursday May 
18th, 2023; in cooperation with General Arab Insurance 
Federation; since 2008, the event is held every two 
years, in spite of many requests to hold it yearly by the 
respondents to our questionnaire.
The upcoming Conference will be in a new format to 
meet the participants needs; the Organizing Committee 
discussed the required preparation to make the 
Conference successful; including the website launching, 
as well the agenda and topics to be addressed and 
concerning the latest global insurance developments, 
with a special focus on current issues, especially the 
technology and automatisation of the insurance sector.  
Aqaba Insurance Research Award 
Eng. Majed Smeirat JIF Chairman of the Board of 
Directors of the Jordanian Federation of Insurance 
Companies and 9th Aqaba Conference Organizing 
Committee Chairman, announced that the committee 
has decided in its last meeting to announce the topic of 
the research: “Bancassurance & its Impact on Insurance 

https://iciec.isdb.org/
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World Insurance

بدورته  العقبة  لمؤتمر  التنظيمية  اللجنة  ورئيس  ن  التأم�ي كات  ل�ش
االعالن  األخ�ي  اجتماعها  ي 

�ن قررت  اللجنة  أن   2023 لعام  التاسعة 
وأثـــره  المرصفـــي  “التأميــن  حـــول  سيكـــون  الذي  البحث  عنوان  عن 
 Bancassurance & it’s“ والمالـــي”  التأمينـــي  الشمـــول  عىل 

.”Impact on Insurance & Financial Inclusion
إلستالم  موعد  آخر  العقبة  لمؤتمر  التنظيمية  اللجنة  وحددت 
2023/1/31 وبحد اد�ن للبحث )15( صفحة  ي 

البحوث التأمينية �ن
حيث  ية،  ن االنجل�ي اللغة  او  العربية  باللغة  إما  تقديمه  يمكن  والذي 
خالل  من  اهة  ن وال�ن الشفافية  بمنتىه  المقدمة  البحوث  تقييم  سيتم 
والبنوك(  ن  والتأم�ي )االكاديمية  المجاالت  من  من عدد  لجنة مختصة 
أن  وعىل  بالجائزة  الفائزة  الخمسة  األبحاث  باختيار  ستقوم  حيث 
تقوم اللجنة بدعوة مقدمي االبحاث الخمسة الفائزة لحضور المؤتمر 

ف. 2023” كضيوف �ش العقبة  التاسع “مؤتمر  الدولي 
 ، ي

الثا�ن األول،  الفائز  اسم  عن  اإلعالن  أن  التنظيمية  اللجنة  وقررت 
المؤتمر  افتتاح  حفل  خالل  سيتم  والذي  والخامس  الرابع  الثالث، 

.2023/5/15 الموافق  ن  يوم االثن�ي

Flooding and other water risks could wipe $5.6trn from GDP by 
2050
New research from professional services company GHD 
entitled ‘Aquanomics’ has estimated the future economic 
impact of water risk from floods, storms, and droughts 
across 10 geographies. It discovered that a staggering $5.6 
trillion could be lost by 2050, with more than $1.3 trillion 
of it lost within the next decade. Australia, the Philippines, 
and the US are expected to experience among the biggest 
average economic decline.

evenly across countries. In terms of total water-related 
GDP losses between 2022 and 2050, it is estimated 
that the US will be hit hardest, with projected losses of 
USD3.7 trillion. Counterintuitively, the UAE – one of 
the world’s driest countries – is expected to be the least 
affected, with projected losses of USD27 billion.
Estimated GDP loss by country between 2022 and 2050 

Country Total GDP loss Average annual 
GDP loss

Philippines USD124bn 0.7%
Australia USD312bn      0.6%
US USD3.719tn 0.5%
Canada USD108bn 0.2%
China USD1.144tn 0.2%
Canada USD108bn 0.2%

Aquanomics: The economics of water risk and future 
resilience projects the future economic impact of water 
risk in a diverse range of climates: Australia, Canada, 
China, the Philippines, the UAE, the UK, and the US. 
While the economic shock of water risk will accelerate 
throughout the century, it is a pressing concern this 
decade; between now and 2030, water risk could cost 
these key economies an estimated total of just over 
USD1.3 trillion. 
This study represents the first time the impact of 
water risk on GDP has been calculated across the 
economy as a whole and at a sector level. The research 
combines insurance data with econometric modelling 
to demonstrate the wider economic impact of increased 
future water risk.
The study also highlights how increasingly frequent 
and severe water-related events not only pose a grave 
threat to global economies, but to the communities and 
natural ecosystems that rely on a balanced water cycle 
for survival.
Aquanomics reveals that water risk will not be spread 

& Financial Inclusion”. 
The deadline for receiving the papers is January 
31st, 2023, with a minimum of (15) pages for the 
research, which can be submitted either in Arabic or 
English. The research presented will be reviewed 
by a specialized committee from a number of fields 
(academic, insurance and banking), who will select 
the five winning research papers; the committee will 
invite the five winning research presenters to attend the 
“Aqaba 2023 Conference” as guests of honor. 
The Organizing Committee decided that the names of 
the first, second, third, fourth and fifth winners will be 
announced during the Conference opening ceremony 
on Monday May 15th, 2023. 

22

https://aquanomics.ghd.com/
https://aquanomics.ghd.com/
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UAE USD27bn 0.1%
UK USD153bn 0.1%

The study also presents the potential future impact on 
five critical economic sectors: agriculture; banking and 
insurance; energy and utilities; fast-moving consumer 
goods (FMCG) and retail; and manufacturing and 
distributions. The Aquanomics model predicts the 
manufacturing and distribution sector will be the most  Source: GHD

heavily affected by increasing water risk – facing 
total output losses of USD4.211 trillion by 2050 due 
to impacts such as restricted production processes, 
damaged assets, and disrupted distribution. Despite the 
nexus between water and energy systems, the energy 
and utilities sector is estimated to be the least affected, 
with total projected output losses of USD237 billion.

Insured losses from floods doubled over last decade – Swiss Re
Insured losses from floods doubled to $80 million during 2011-2020 as compared to the previous decade, according 
to a new report from Swiss Re Institute – and global flood losses reached $20 billion in 2021 alone.

driver for take-up rates is the requirement that flood 
insurance is required for federally backed mortgages 
for households in flood plains.
With advances in modeling and flood-mitigation 
structures, private insurers’ appetite for flood risk has 
increased, with an annual 20.5% growth rate in direct 
flood premiums written since 2016, compared to a 
1.8% growth in federal flood premiums, the report said.
“The incentive for the insurance industry to protect 
more households in the US is twofold,” Wolfe said. 
“First and most importantly, the insurance industry 
can play a significant role in helping communities get 
back on their feet following a disaster. In addition, 
this business can now be underwritten with greater 
confidence than ever before thanks to significantly 
improved modeling.”
The private market is still smaller and more 
commercially focused than the NFIP, with premiums at 
about $2 billion last year compared to $4.7 billion for 
the federal program, the report said. However, Swiss Re 
Institute said there was “huge potential” for the private 
market, with an estimate between $37 billion and $47 
billion as the industry invests more in modeling and 
improved data quality.

Economic growth, larger populations and urbanization 
have been the primary drivers of increasing flood 
losses for years, while rainfall and climate change have 
emerged as key drivers over the last decade, according 
to Swiss Re Institute.
Total flood losses between 2011 and 2021 were $99 
billion, the report said. However, only 18% of global 
economic losses from flood events during the period 
were insured. While floods were previously considered 
uninsurable, better-quality data, sophisticated risk 
mapping and more advanced modeling have enabled 
more accurate pricing for flood risk, which in turn has 
created opportunities for the private sector in flood 
insurance.
“The recent events in Kentucky, Mississippi and Texas 
are a sad reminder of how devastating floods can be to 
our lives,” said Keith Wolfe, president of US P&C at 
Swiss Re. “Despite the private flood insurance market 
gaining traction over the last few years, too many people 
are still not covered for flooding, and the majority of 
those impacted by these events are uninsured, leaving 
them to pick up the pieces at their own expense.”
The report also found that climate change is driving 
more frequent and extreme weather events. Nearly 40% 
of the US population lives in coastal counties, and 10% 
lives in flood plains, with Arizona and North Dakota 
having the largest populations living in the combined 
flood plain, Swiss Re Institute said. While flooding is 
more likely to occur in areas with soil sealing caused 
by intense urbanization and rising temperatures, the 
household flood insurance take-up rate is only 4%.
Most US residential flood coverage comes from 
the National Flood Insurance Program, and a large  Source: Insurance Business mag.
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reinsurers will post pretax profits of about $22.5 billion 
in 2022, which could add up to 2.5 percentage points to 
the sector’s return on equity.
This nat cat loss budget (of $15.5 billion) for the top 21 
reinsurers broadly translates into an annual insured loss 
for the whole industry of approximately $75 billion, 
which aligns with the historical 10-year average, said 
S&P.
S&P predicts that reinsurers will continue to limit 
their appetite for frequency risk and exposure to mid-
sized events, leading them to reduce quota share and 
aggregate cover offerings. Reinsurers may, however, 
be tempted to further deploy capital into the property 
catastrophe line of business if 2022 turns out to be 
within budget, as demand continues to rise, S&P said.
“Reinsurers that have been more cautious during the 
recent turbulent times may decide to follow a more 
opportunistic trend. On the other hand, an active second 
half of 2022, coupled with additional inflationary 
pressure, would call into question the strategy of those 
reinsurers that have maintained or increased exposure 
to natural catastrophes,” the report cautioned.
While rapid increases in interest rates, volatile financial 
markets, inflation, and growing climate variability 
are large risks affecting global reinsurers, S&P noted 
that their “very strong capital adequacy continues to 
cushion them against exceptional shocks–such as from 
natural catastrophe events.”
Even with a severe 1-in-100-year event that causes 
annual losses in excess of $250 billion across the entire 
insurance industry, 14 of the top 21 global reinsurers 
would maintain a buffer at their current S&P Global 
Ratings capital adequacy level.

44

50-50 Split: Reinsurers Feel Strongly Both Ways About 
Catastrophe Risk
The natural catastrophe business of global reinsurers has been reshaped by five years of higher-than-expected 
losses, which is leading reinsurers to adopt divergent strategies—either diving in to write more business at higher 
premiums or reducing their exposure, according to S&P Global Ratings.
Only half of the top 21 global reinsurers increased their 
natural catastrophe exposures in 2022, while the other 
half are taking a more cautious and defensive approach 
by reducing exposures, said S&P in a report titled, 
“Global Reinsurers Part Ways on Natural Catastrophe 
Risk—Even as Prices Rise,” published earlier this 
week.
“We saw a large reduction in natural catastrophe 
exposure in January 2022 for about half of top 21 
reinsurers, after they reassessed their risk exposures 
in certain markets and geographies. We believe this is 
explained by uneven pricing adequacy across the globe, 
despite years of improved pricing,” S&P explained.
“The average contraction was 20 percent for those 
reinsurers that opted to reduce absolute net exposure to 
a 1-in-250-year aggregate loss,” the report continued. 
“To us, this suggests a clear, strategic derisking.”
On the other hand, the other half of the top 21 group of 
reinsurers opted to increase their absolute net exposure 
by close to 20 percent on average, S&P said.
According to the report, the cost of natural catastrophes 
has topped loss expectations during the past five years, 
even though reinsurers have continued to raise their 
aggregate catastrophe budgets. This year, the top 
21 on average increased budgeted catastrophe loss 
expectations by almost 20 percent to $15.5 billion in 
2022 (compared with $13 billion in 2021), said S&P, 
suggesting that many reinsurers are not only allowing 
for exposure growth, but they are also factoring greater 
climate variability into their forecasts.
If natural catastrophe insured losses remain in line 
with budgets this year, S&P predicts that the top 21 

 Source: Carrier Management & S&P Global Rating
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Underwriting margins to improve in 2022 and retrocession use 
remains steady: S&P
Analysts at S&P Global expect underwriting margins to improve in 2022, which “would add resiliency to the 
sector”. Yet mark-to-market investment losses could weaken reinsurers’ ratings positions.

Analysts noted: “Although these losses could be for the 
most part temporary, they may take three to five years 
to mature and unwind, depending on the duration of 
the assets.
“During that time, we would adjust our view of capital 
adequacy depending on changes in asset-liability 
mismatch positions and the speed at which fixed-
income instruments may be reinvested at higher yields, 
among other factors.”
Regarding retrocession, including the use of third-party 
capital, analysts said it has remained a flexible and key 
strategic way to manage tail risk.
“Data at January 1, 2022, suggest that reinsurers 
have largely maintained their use of retrocession 
since 2021,” said analysts. “Nonetheless, rates in the 
retrocession market continue to increase. This means 
reinsurers may have to cede proportionally less of the 
risk if it becomes too expensive.”
They added: “As of January 1, 2022, reinsurers ceded 
about slightly above half of their 1-in-250 exposure, on 
a simple average basis. That said, average utilisation 
rates mask a wide range of coverage. Large global 
reinsurers typically retrocede less risk, for example.”

In addition, as retrocession use holds steady, despite 
higher rates, analysts think that reinsurers aiming to 
further derisk in 2023 will need to find the right balance 
of gross exposure and use of retrocession.
According to the S&P Global Markets report, the rising 
underwriting margins could provide “some cushion” 
against sizable insured industry losses. Mainly due to 
increases in pre-tax profit (including the catastrophe 
budget) for most reinsurers, which were based on their 
average share of market losses over the past five years.
S&P analysts warned that reinsurers with higher risk 
appetites and subdued returns would likely see lower 
pre-tax profits quicker than peers.
Analysts said: “Capital levels and risk appetite for 
individual reinsurers do vary. We expect 15 reinsurers 
to sustain their S&P Global Ratings capital adequacy, 
if aggregate losses are at the 1-in-50-year level in 2022.
“That said, such a scenario could lead six reinsurers to 
experience a deterioration in their S&P Global Ratings 
capital adequacy, unless they take action to manage 
their capital levels.”
In the report S&P highlighted that they have not reflected 
in their metrics any mark-to-market investment losses 
for reinsurers’ fixed-income portfolios following the 
rapid rise in interest rates in 2022, especially in the US.  Source: Reinsurance News

Reinsurers face COVID-19, inflation and climate risk
COVID-19 pandemic-related claims are likely to linger for the remainder of this year, says Fitch Ratings. However, 
the global credit rating agency expects claim severity to subside as the world continues to adapt.

assessing risk modelling and catastrophe management 
frameworks to help quantify potential natural-hazard 
losses for underwriting, pricing and capital setting.
Greater awareness of environmental, social and 
governance (ESG) issues, particularly extreme weather 
and natural catastrophe exposure, has led reinsurers 
to adjust policy terms and conditions. More overseas 
retrocessions are also refining their underwriting 
positions on fossil fuels, making ESG a higher priority 
for Asian reinsurers’ underwriting risk assessments.
CAT bonds
Fitch expects continued market momentum for 
catastrophe bonds, with two catastrophe bonds issued 
in Singapore so far this year. Hong Kong also issued 
the second insurance-linked securities catastrophe 
bond sponsored by Peak Reinsurance to cover industry 
losses inflicted by typhoons in Japan.

In its report, “Asia Reinsurance Market 2022”, Fitch 
also says that the risks posed by persistent inflation 
could dampen the profitability of the reinsurance 
market, while weather-related catastrophe losses are 
likely to climb as the climate continues to change.
“We believe prolonged high inflation could raise claims 
and reserve deficiency of reinsurance. It could also 
slow business growth as purchasing power is eroded, 
leading reinsurers to focus on price adjustments and 
underwriting discipline,” said Fitch.
Climate risk
Reinsurers are also boosting risk mitigation capability 
to help manage the complexity and uncertainty 
surrounding climate change. For example, Asia-Pacific 
reinsurers face weather-related catastrophe losses 
from flooding and drought, such as the major floods in 
eastern Australia and China in 2022. Reinsurers are re-

 Source: Asia Insurance Review
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ف تسديد ديون ضحايا حوادث المرور والحرائق والفالح�ي

ف لـ1.3 مليون جزائري 9 آالف مليار تعويضات التأم�ي
بعد  المقبل،  سبتم�ب  شهر  التأمينات  عىل  اف  اإل�ش لجنة  تجتمع 
المنرصم،  جويلية   31 بتاريــــخ  ألعضائها  المحّدد  المرسوم  صدور 
يشهدها  ي  ال�ت التجاوزات  من  والحد  التأمينات  سوق  لضبط  وذلك 
وإلزام  األسعار  تخفيضات  فو�ن  عىل  والقضاء   ، ن المتعامل�ي بعض 
بقيمة  عالق  ملف  مليون   1.366 أصحاب  بتعويض  ن  المتعامل�ي
ي سيتم تسط�ي  8865 مليار سنتيم إل غاية 31 مارس المنرصم، وال�ت

منها. االستفادة  من  أصحابها  ن  لتمك�ي أجندة �يعة 
ع 

ّ
موق مرسوم  ي 

�ن تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  ن  ع�يّ قد  وكان 
اف  اإل�ش لجنة  االسمية ألعضاء  القائمة  المنرصم  جويلية   31 بتاريــــخ 
داودي  وغنية  حسبالوي  الزهراء  فاطمة  تضم  ي  وال�ت التأمينات  عىل 
سبتم�ب  من شهر  بداية  ف  ي ست�ش وال�ت  ، فاطمي ومحمد  مرامي  وكمال 
السوق  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  �ش أداء  تقييم  عىل  اجتماعها  بعد  الجاري 
الملفات  وأصحاب  الزبائن  تعويض  ي 

�ن المتأخرين  ومحاسبة  الوطنية 
ي 

�ن اإلغراق  سياسة  والمتعمدين  باإلشهار  ن  والمتالعب�ي المعّطلة 
يــهة. ن ال�ن غ�ي  والمنافسة  األسعار  السوق وك� 

كات  ال�ش لدى  تعويضاتهم  ملف  مليون   1.366 أصحاب  وينتظر 
السيارات ضحايا حوادث  8865 مليار سنتيم، ويعد أصحاب  بقيمة 
ما  السيارات  عن  ن  التأم�ي يمثل  حيث   ، ن المعني�ي من  فئة  أك�ب  المرور 
ن عن األخطار برقم أعمال تجاوز  51.2 بالمائة من فرع التأم�ي نسبته 
أيضا  ويتعلق   ،2022 لسنة  األول  األشهر  خالل  دينار  مليار   20
هذه  حققت  حيث  الفرع،  هذا  من  بالمائة   7.5 تمثل  ي  ال�ت بالحرائق 
مليار   1610 عادل  أعمال  رقم  للسنة  األول  األشهر  خالل  ة  األخ�ي
بالمائة   15.3 يمثل  الذي  الفالحي  ن  التأم�ي أي  الفالحة  وفرع  سنتيم، 

مالية عادلت خالل  بقيمة  ـ  المخاطر  ن عن  التأم�ي ـ  الفرع  من حصيلة 
50.79 مليار سنتيم. الجارية  السنة  األشهر األول من 

مليار   11 ة  الف�ت نفس  خالل  الممنوحة  التعويضات  قيمة  وساوت 
منها  بالمائة   17.6 عادل  بانخفاض  سنتيم،  مليار   1100 أي  دينار 
المرور،  حوادث  ضحايا  أي  السيارات  ألصحاب  سنتيم  مليار   890
ويمثل حجم التعويضات المحتجزة لضحايا حوادث المرور إل غاية 
ات  والتفج�ي والحرائق  سنتيم  مليار   3874 المنرصم  أفريل  الفاتح 
مليار   418 والنقل  سنتيم  مليار   57 والفالحة  سنتيم  مليار   3933

مليون سنتيم.  81 واألشخاص  مليار سنتيم   123 والقروض  سنتيم 
مع  مقارنة  بالمائة   39 بـ الحوادث  لضحايا  التعويض  نسبة  وتراجعت 
للتأمينات،  ي  الوط�ن المجلس  وفًقا ألرقام   ،2021 لسنة  األول  ي 

الثال�ث
االجتماعي  الدخول  مع  ة أ�ع  وت�ي العملية  تشهد  أن  يرتقب  ن  ي ح�ي

�ن
أبعادا  أخذت  ي  وال�ت  ، ي

نها�ئ بشكل  الملفات  تراكم  أزمة  إلنهاء  المقبل 
ة قبل سنة 2015، ورغم أن ظاهرة تراكم المخزون قد تراجعت  خط�ي
سنوات  ي 

الما�ن ي 
�ن استغرقت  ي  ال�ت الملفات  طي  وتم  ذلك،  بعد 

ة التعويض ال تزال ضعيفة جدا وال تخضع للمعاي�ي  طويلة إال أن وت�ي
الدولية.

ملفات  معالجة  ي 
�ن بالمسارعة  المالية  وزارة  أمرت  وأن  وسبق  هذا 

21 يوما، كما يتم التحض�ي لتفعيل هذا اإلجراء ع�ب  ي ظرف 
الزبائن �ن

 ، ن قانون التأمينات قيد التحض�ي عىل الطاولة لحماية حقوق المؤّمن�ي
الزبائن  بتعويض  الخاصة  العالقة  الملفات  طي كافة  ض  يف�ت ن  ح�ي ي 

�ن
. ن التأم�ي كات  لدى �ش الرقمنة  تعميم  مع  قريبا، خاصة 
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ف كات التأم�ي ي ل�ش
ف ومدير االتحاد األرد�ف ي للتأم�ي ف العام لإلتحاد العام العر�ب بمشاركة األم�ي

ي ي منتدى الفكر العر�ب
ف التكافلي �ف الصباغ يقدم ورقة عمل حول التأم�ي

ن عام  شارك -ع�ب تطبيقZoom - سعادة األستاذ شكيب أبو زيد أم�ي
محمد  الدكتور  معالي  برئاسة  اللقاء  ي 

�ن ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  االتحاد 
 2022/08/31 ن عام المنتدى اليوم األربعاء الموافق  أبو حمور أم�ي
التطبيق  إل  عي  ال�ش التكييف  من  اإلسالمي  التكافىلي  ن  “التأم�ي حول 
وعضو  مؤسس  الصباغ  أحمد  األستاذ  فيه  حا�ن  والذي   ،” العمىلي

التعاونية. ن  التأم�ي السعودية إلعادة  كة  ال�ش إدارة  مجلس 
الوطن  ي 

التكافىلي �ن ن  التأم�ي أبوزيد مداخلة حول حجم  هذا وقد قدم 
ن  التأم�ي وتجارب  الصناعة  هذه  تواجه  ي  ال�ت التحديات  وأبرز  ي  العر�ب
اإلسالمية  والدول  ي  العر�ب والمغرب  ي  العر�ب الخليج  دول  ي 

�ن التكافىلي 
. ن التأم�ي النوع من  ي توفر هذا  ال�ت

مدير  الكلوب  مؤيد  الدكتور   -
ً
–حضوريا اللقاء  هذا  ي 

�ن شارك  كما 
مؤيد  الدكتور  مشاركة  وتضمنت   ، ن التأم�ي كات  ل�ش ي 

األرد�ن االتحاد 
كات  �ش حيث  من  المملكة  ي 

�ن التكافىلي  ن  التأم�ي حول  مداخلة  تقديم 
أعمال  إجمالي  من  وتعويضاتها  أقساطها  وحجم  فيه  العاملة  ن  التأم�ي
ودور  التكافىلي  ن  للتأم�ي الناظمة  يعات  والت�ش المملكة  ي 

�ن ن  التأم�ي

امج  وال�ب ن  التأم�ي من  النوع  هذا  ي 
�ن التأمينية  التوعية  ن�ش  ي 

�ن االتحاد 
المعلومات  لتوف�ي  وسعيه  التكافل،  حول  ينظمها  ي  ال�ت التدريبية 
مكتبة  رفد  خالل  من  الموضوع  هذا  ي 

�ن ن  للباحث�ي واالحصائيات 
ي 

�ن والمراجع  الكتب  من  بعدد كب�ي  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 
االرد�ن االتحاد 

.) )االسالمي التكافىلي  ن  التأم�ي
هنا الضغط  الرجاء  الندوة،  فيديو  لمشاهدة 

المصدر: الموجز األخباري

المصدر: الشروق

https://www.youtube.com/watch?v=Si_CYnyqyJc
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ف إلزامي لتغطية الكوارث الطبيعية للممتلكات الثابتة رجال أعمال: نسىع لوجود تأم�ي
ومشاورات  مباحثات  هناك  إن   : ن التأم�ي قطاع  ي 

�ن أعمال  رجال  قال 
عديدة مع الجهة الحكومية المسؤولة عن القطاع إليجاد آلية مناسبة 
للممتلكات  الطبيعية  الكوارث  لتغطية  إلزامي  ن  تأم�ي نظام  لتطبيق 
المدارية  لألعاص�ي  عمان  سلطنة  تعرض  لتكرار  نظًرا  وذلك  الثابتة 
ها. والمنشآت غ�ي والمزارع  المنازل  ي 

�ن الخسائر  تخلف  بدورها  ي  وال�ت
جراء  من  ة  كب�ي لخسائر  تعرضت  ن  التأم�ي كات  �ش أن  وأوضحوا 
التعويضات  حجم  بلغ  إذ  ة،  األخ�ي الجوية  والمنخفضات  األعاص�ي 
ن  شاه�ي إعصار  من  رين  للمترصن ن  التأم�ي كات  ل�ش المطالبات  وتسوية 

. ي
62 مليون ريال عما�ن

كات تواجه تحديات عديدة تتعلق بارتفاع أسعار  وأشاروا إل أن ال�ش
الوعي  برفع  ن  مطالب�ي العاملة  األيدي  وارتفاع  المركبات،  غيار  قطع 
ا تأمينًيا 

ً
ن المختلفة األمر الذي ُيوجد سوق التأم�ي العام بفوائد أنشطة 

استقراًرا. أك�ث 
الصحي  ن  التأم�ي لتطبيق  كات  ال�ش جاهزية  األعمال  رجال  أكد  كما 
كات  اإللزامي من الناحية النقدية أو المالية وذلك بعد رفع رأسمال ال�ش
ن أهمية  2014، موضح�ي ي 

ي �ن
ن ريال عما�ن 10 مالي�ي ن إل  5 مالي�ي من 

الهيئة  قبل  من  معتمد  األقساط  ن  لتأم�ي مناسب  ي  ف�ن تسع�ي  وجود 
لرسوم  أيًضا  وتسع�ي   ، ن التأم�ي كات  ل�ش بالنسبة  المال  لسوق  العامة 

الخاصة. بالمستشفيات  العالج 
أقساط  إجمالي  من   37.1% عىل  استحوذ  الصحي  ن  التأم�ي وكان 
ي 

�ن  35% بـ مقارنة  العام  من  األول  النصف  بنهاية  المبا�ش  ن  التأم�ي
. ي

الما�ن العام  من  نفسها  ة  الف�ت
ن  والتأم�ي المال  لجنة  رئيس   ، ي

الجماال�ن بن محمد جواد  وقال مرت�ن 
سلطنة  ي 

�ن العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش إن  عمان:  وصناعة  تجارة  بغرفة 
إيجاد  القطاع  عىل  المسؤولة  المختصة  الجهات  مع  تبحث  عمان 
الكوارث  لتغطية  إلزامي  ن  تأم�ي نظام  لتطبيق  المناسبة  العمل  آلية 
نظًرا  وذلك  ن  التأم�ي أقساط  وتحديد  الثابتة،  للممتلكات  الطبيعية 
ف 

ّ
تخل بدورها  ي  ال�ت المدارية  لألعاص�ي  عمان  سلطنة  تعرض  لتكرار 

مراجعة  يتطلب  مما  ها،  غ�ي والمنشآت  والمزارع  المنازل  ي 
�ن الخسائر 

النقدي. المالي  النظام  األساسية وسياسة  البنية  ي 
�ن

المدارية  الحاالت  فتها 
ّ
خل ي  ال�ت ة  الكب�ي ار  األ�ن أن  ي 

الجمال�ن وأوضح 
دفع  الماضية  ة  الف�ت ي 

�ن عمان  سلطنة  لها  تعرضت  ي  ال�ت المتكررة 
ن  تأم�ي تغطيات  وط  �ش ي 

�ن تعديالت  بإدخال  ن  التأم�ي إعادة  كات  �ش
ن  التام�ي إعادة  اتفاقيات  برامج  ي 

�ن أخرى  وط  �ش وإضافة  الممتلكات، 
ن  التأم�ي أقساط  أسعار  ي 

�ن وتعديل  الممتلكات،  مواقع  تصنيف  مثل 
وتخفيض  الخسائر،  ي 

�ن المشاركة  إل  إضافة   ، ن التأم�ي وط  و�ش
ة. المبا�ش المسندة  ن  التأم�ي كات  ل�ش المالية  العموالت 

غ�ي  ات  تغ�ي شهدت  الماضية  القليلة  السنوات  أن  ي 
الجماال�ن وأكد 

التعامل  ن  التأم�ي قطاع  من  يتطلب  ي  ال�ت المخاطر  أنواع  ي 
�ن مسبوقة 

سند  ن  التأم�ي مثل:  ن  التام�ي وإعادة  ن  التأم�ي أسواق  تنظيم  ي 
�ن معها 

والسفن  القوارب  ن  تأم�ي و   ، الزراعي ن  والتأم�ي الكفالة،  أو  الضمان  أو 
االقتصادية  البيئة  ي 

�ن ات  تغ�ي شهدت  كما  الصيد،  ومعدات 
وإعادة  ن  التأم�ي كات  �ش عىل  ن  يتع�ي ي  ال�ت والسياسية  واالجتماعية 
أمام  جديدة  تحديات  ات  التغ�ي هذه  تشكل  إذ  فيها،  العمل  ن  التأم�ي

. ن التأم�ي صناعة 
قال   ، اإللزامي الصحي  لتطبيق  ن  التأم�ي كات  �ش استعداد  مدى  وحول 
النقدية  أو  المالية  الجاهزية  لديها  ن  التأم�ي كات  �ش إن   : ي

الجماال�ن

 5 من  كات  ال�ش رأسمال  رفع  بعد  وخاصة  الصحي  ن  التأم�ي لممارسة 
األمر   ،2104 عام  ي 

�ن ي 
عما�ن ريال  ن  10 مالي�ي إل  ي 

عما�ن ريال  ن  مالي�ي
واالستثمارية  التجارية  أنشطتها  لتوسيع  فرصة  كات  لل�ش أتاح  الذي 
بأقساط  االحتفاظ  وزيادة  الجديدة،  التأمينية  المنتجات  خالل  من 
األموال  هجرة  إيقاف  إل  إضافة  للخارج،  ت�بــها  من  والحد  ن  التأم�ي
ن  التأم�ي كات  �ش تب�ت  ال  بحيث  القطاع،  هذا  نشاطات  من  المحصلة 
وتتمكن  العالمية،  األجنبية  اإلعادة  كات  لل�ش كوكالء  تعمل  المحلية 
يكا  �ش وتكون  لديها،  االستثمار  محفظة  توسيع  من  ن  التأم�ي كات  �ش

للبالد. األساسية  البنية  تطوير  ي 
�ن الحكومة  مع  حقيقيا 

ي 
�ن عنه  االستغناء  يمكن  ال  الصحي  ن  التأم�ي أن  ي 

الجماال�ن وأوضح 
لالرتفاع  نظًرا  المؤسسات  أو  ألفراد  بالنسبة  سواء  الحالي  الوقت 
الذي  األمر  والعالج،  الطبية  واالستشارات  التكاليف  عىل  ايد  ن الم�ت
إلزامًيا  الصحي  ن  التأم�ي جعل  إل  العالم  ي 

�ن الدول  من  العديد  دفع 
ي  ال�ت الدول  من  الكث�ي  هناك  أن  كما  والوافدين،  ن  للعامل�ي وخاصة 

نظًرا ألهميته. تطبيقه  ي 
�ن بدأت 

ن األقساط  ي مناسب لتأم�ي ي أن يكون هناك تسع�ي ف�ن
ويفضل الجماال�ن

 ، ن التأم�ي كات  ل�ش بالنسبة  المال  لسوق  العامة  الهيئة  قبل  من  معتمد 
للمستشفيات  الصحة  وزارة  قبل  من  معتمد  العالج  رسوم  وتسع�ي 
ولتفادى  الصحي  بالتضخم  للتحكم  والصيدليات،  والعيادات 
العالجية  الخدمات  أداء  عىل  سلًبا  تنعكس  ي  ال�ت سة  ال�ش المنافسة 

عمان. بسلطنة 
الناتج  ي 

�ن ن  التأم�ي صناعة  قطاع  مساهمة  إل  ي 
الجماال�ن وتطرق 

 ،1,45% ، إذ بلغت  ي
ي العام الما�ن

المحىلي اإلجمالي لسلطنة عمان �ن
ي 

479.8 مليون ريال عما�ن ن المبا�ش فبلغت  أما إجمالي أقساط التام�ي
ي 

�ن ي 
عما�ن ريال  مليون   465.8 بمبلغ  مقارنة  ي 

الما�ن العام  نهاية  ي 
�ن

.3% بنسبة  ارتفاع  2020م مسجلة  عام 
، يليه  ن ن الصحي عىل %34 من إجمالي أقساط التأم�ي واستحوذ التأم�ي

.16% الممتلكات  ن عىل  التأم�ي ثم   ،21% المركبات  ن  تأم�ي
أقساط  إجمالي  من   37.1% نسبة  عىل  الصحي  ن  التأم�ي استحوذ  كما 
2022م  الجاري  العام  من  األول  النصف  بنهاية  المبا�ش  ن  التأم�ي

. ي
الما�ن العام  ة نفسها من  الف�ت ي 

%35.3 �ن بـ مقارنة 
القطاع تحديات 

العمانية  الجمعية  رئيس  البوسعيدي،  سالم  بن  نا�  السيد  وقال 
ن تواجه تحديات عديدة منها ارتفاع أسعار  كات التأم�ي : إن �ش ن للتأم�ي
المتكرر  عمان  سلطنة  لتعرض  نظًرا  وذلك  سنوًيا  ن  التأم�ي إعادة 
وتسوية  التعويضات  حجم  بلغ  حيث  المدارية،  والحاالت  لألعاص�ي 
62 مليون  ن  رين من إعصار شاه�ي للمترصن ن  التأم�ي كات  المطالبات ل�ش

. ي
عما�ن ريال 

اإللزامي  ن  التأم�ي لتطبيق  مستعدة  كات  ال�ش أن  إل  البوسعيدي  وأشار 
ي حالة وجود قرار ملزم عىل األفراد 

عىل المنازل والمنشآت والمزارع �ن
المال. لسوق  العامة  الهيئة  من 

غيار  قطع  ارتفاع  ن  التأم�ي كات  �ش تواجهها  ي  ال�ت التحديات  ن  ب�ي ومن 
إل  إضافة  األسواق،  أو  الوكيل  عند  أحيانا  توفرها  وعدم  السيارات 
ارتفاع أسعار األيدي العاملة، مؤكًدا أن ارتفاع أسعار النفط والخطط 
انتعاش  إل  مبا�ش  غ�ي  أو  مبا�ش  بشكل  تساهم  المختلفة  الحكومية 

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 
المصدر: ُعمان

https://www.omandaily.om/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/na/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9
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Primes en « lollars » et en « fresh »
Contacté par L’Orient-Le Jour, il explique en effet que les 
compagnies d’assurances qui transmettent directement 
leurs chiffres à l’ICC encaissent principalement leurs 
primes en « dollars frais », ou « fresh dollars », le nom 
donné aux vrais dollars convertibles en livres sur le 
marché des changes au taux du moment (autour de 30 
000 livres pour un dollar depuis la semaine passée). 

88

Une majorité de compagnies d’assurances convertissent 
encore leurs résultats au taux officiel avant de les 
transmettre au ministère de l’Économie.
La crise économique et financière que le Liban traverse 
depuis mi-2019 a affecté toutes les filières du pays, y 
compris celle des assurances.

Le difficile décryptage des résultats des assureurs libanais

Certes, les 46 sociétés qui se partagent le marché 
libanais ont affiché 1 838,09 milliards de livres de 
bénéfices en 2021, un chiffre en hausse de 13,92 % 
en glissement annuel (1 613,51 milliards de livres 
en 2020), selon les données récemment compilées 
par la Commission de contrôle des assurances (ICC), 
rattachée au ministère de l’Économie et du Commerce. 
Les primes – les montants que payent les assurés pour 
leurs différentes polices, toutes catégories confondues 
– ont, elles, atteint un total de 2 573 milliards de 
livres en 2021, contre 2 357,1 milliards en 2020. Cela 
représente une hausse de 9,16 % pour un niveau même 
légèrement supérieur (+1,7 %) aux 2 529,8 milliards 
de livres de 2018, soit la dernière année avant la crise. 
Mais en réalité, ces chiffres « ne veulent rien dire », 
selon le président de l’Association des compagnies 
d’assurances au Liban (ACAL), Élie Nasnas.

Arab Insurance LebanonLebanon

ي سلطنة عمان خالل الربــع 
ف �ف كات التأم�ي 723.2 مليون ريال إجمالي استثمارات �ش

ي
الثا�ف

العام  من  ي 
الثا�ن الربــع  خالل  ن  التأم�ي كات  �ش استثمارات  إجمالي  بلغ 

كات  ، إذ بلغ إجمالي استثمارات �ش ي
الجاري 723.2 مليون ريال عما�ن

إجمالي  كان  ن  ح�ي ي 
�ن  ، ي

عما�ن ريال  مليون   445.4 الوطنية  ن  التأم�ي
. ي

ريال عما�ن مليون   277.8 األجنبية  كات  ال�ش استثمارات 
داخل  االستثمار  ن  ب�ي الوطنية  ن  التأم�ي كات  �ش استثمارات  وتوزعت 
بلغت  المقابل  ي 

�ن  ، ي
عما�ن ريال  مليون   637.5 بمبلغ  عمان  سلطنة 

إلحصائيات  وفًقا  ي 
عما�ن ريال  ألف   85.7 الخارجية  االستثمارات 

المال. لسوق  العامة  الهيئة  تها  ن�ش
 47% بنسبة  انخفاضا  ن  التأم�ي كات  �ش أرباح  ي 

صا�ن إجمالي  وسجلت 
بـ  مقارنة  2021م  عام  ي 

�ن ريال  مليون   25.760 يقارب  ما  وبلغت 
كات  �ش أرباح  بلغت  و   ،2020 بعام  مقارنة  ريال  مليون   48.539
بـ  مقارنة  ي 

الما�ن العام  ي 
�ن ريال  مليون   17.687 الوطنية  ن  التأم�ي

 ،47% بنسبة  منخفضة   2020 عام  ي 
�ن ي 

عما�ن ريال  مليون   33.601
مليون   8.073 يقارب  ما  األجنبية  ن  التأم�ي كات  �ش أرباح  بلغت  بينما 
ة  ي الف�ت

14.938 مليون ريال �ن 2021 مقارنة بـ  ي العام السابق 
ريال �ن

.46% بلغت  انخفاض  بنسبة   2020 العام  نفسها من 
ي 

�ن العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش ي 
�ن ة  المبا�ش األقساط  إجمالي  وارتفعت 

مليون   479.857 وبلغت   2021 عام  ي 
�ن  3% بنسبة  عمان  سلطنة 

2020م،  العام  ي 
�ن ريال  مليون   465.895 بحوالي  مقارنة  ريال 

ن العام ارتفاعا طفيفا  ة لفرع التأم�ي وشهدت إجمالي األقساط المبا�ش
2021م مقارنة بـ  258.670مليون ريال بنهاية  %0.7 وبلغت  بنسبة 

.2020 ي عام 
256.951 مليون ريال �ن

 / الحياة  عىل  ن  التأم�ي لفرع  ة  المبا�ش األقساط  إجمالي  شهدت  كما 
ي عام 

57.321 مليون ريال �ن %6.6 لتصل إل  العائىلي ارتفاعا بنسبة 
وارتفعت  2020م.  عام  ي 

�ن ريال  مليون   53.752 بـ  مقارنة  2021م 
%5.6 وبلغت  ن الصحي بنسبة  ة لفرع التأم�ي إجمالي األقساط المبا�ش
ي عام 2021م مقارنة بـ 155.193 

ما يقارب 163.866مليون ريال �ن
.2020 ي عام 

مليون ريال �ن
المصدر: ُعمان
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Ou, dans une moindre mesure, en dollars bancaires, 
ou « lollars », à savoir les devises bloquées par les 
restrictions unilatéralement imposées par les banques 
et retirables au taux de 8 000 livres pour un dollar. Une 
habitude similaire à celle adoptée par les différents 
prestataires dans le secteur de la santé qui, face à la 
dépréciation de la livre (qui a perdu près de 95 % de 
sa valeur depuis 2019) et au maintien des restrictions 
bancaires sans loi imposant de contrôle des capitaux, 
facturent majoritairement en dollars frais et n’acceptent 
en général que les espèces – en dollars ou en livres au 
taux du marché.
Or, dans les bilans transmis à l’ICC qui joue le rôle de 

 Source: L›Orient-Le Jour

ف بسوريا اف عل التأم�ي بمشاركة هيئة األ�ش

ف  انعقاد مؤتمر ومعرض تكنولوجيا التمويل والتأم�ي
 2022\08\27 ولغاية   2022\08\24 ن  ب�ي ما  ة  الف�ت خالل  عقد 
المالية  ن وقد حرصن االفتتاح وزيري  التمويل والتأم�ي مؤتمر تكنولوجيا 
الخطيب  إياد  المهندس  والتقانة  واالتصاالت  ي 

ياعن كنان  الدكتور 
فندق  ي 

�ن هزيمة،  عصام  محمد  المركزي  سورية  مرصف  وحاكم 
والمؤتمرات. للمعارض  تفاعل  مؤسسة  وتنظمه  دمشق،  اتون  ش�ي

ي 
و�ن اإللك�ت الربط  أهمية  المالية  وزير  أكد  المؤتمر،  خالل  ي كلمة 

و�ن
ي القطاع المالي من جهة والوزارة 

ن المؤسسات والجهات العاملة �ن ب�ي
ي تبسيط اإلجراءات وتحقيق الشفافية 

من جهة أخرى لدوره الكب�ي �ن
ي  ي�ب الرصن العمل  بأتمتة  بدأت  الوزارة  أن   

ً
مبينا الفساد،  ومكافحة 

براءات  ومنح  ي 
و�ن اإللك�ت الطابع  وعي  م�ش إعداد  من   

ً
قريبا وستنتىهي 

. ً
ونيا الك�ت المالية  الذمة 

التكنولوجيا  بأهمية  للتعريف  ي 
يأ�ت المؤتمر  أن  إل  ي 

ياعن الوزير  ولفت 
ة  والخ�ب االختصاص  أهل  مع  حات  والمق�ت األفكار  وتبادل  المالية 
األداء  تطوير  ي 

�ن تساعد  وتوصيات  حات  بمق�ت الخروج  أهمية   
ً
مؤكدا

ي 
ووضع أهداف صحيحة ومنطقية تكون كفيلة بدفع القطاع المرص�ن

. الرقمي التحول  ي عالم 
األمام �ن ي نحو  والتأمي�ن

اتيجية الوطنية للتحول  بدوره، أكد وزير االتصاالت والتقانة أن االس�ت
إل  تتعداها  بل  فقط  العمل  وأتمتة  البيانات  رقمنة  ي  تع�ن ال  الرقمي 
ي مختلف 

ن كفاءة األداء �ن ي السلوك لتحس�ي
ي الفكر وتغي�ي �ن

استثمار �ن
القطاعات.

اإلدارة  برنامج  اتيجية  االس�ت هذه  برامج  ضمن  من  أن  إل  وأشار 
ن قطاعي  ك ب�ي المالية الهادف إل رقمنة الخدمات المالية بعمل مش�ت
لدى  المتاحة  اإلمكانيات  من  لالستفادة   

ً
داعيا والمالية  االتصاالت 

بقطاعاتها  سورية  إعمار  إلعادة  والخاصة  العامة  الجهات  مختلف 
الدفع  وأدوات  التكنولوجيا  مجال  ي 

�ن التعاون  وتعزيز  الفاعلة 
والخاصة. الحكومية  المؤسسات  ن  ب�ي ي 

و�ن اإللك�ت
عىل  العمل  إل  المركزي  سورية  مرصف  حاكم  أشار  جهته  من 
الربط  إنجاز  بعد  العاملة  المصارف  ن كل  ب�ي ي 

و�ن اإللك�ت الربط  وع  م�ش
الذي يمكن من استخدام  أربعة مصارف خاصة األمر  ن  ي ب�ي

و�ن اإللك�ت
أدوات  تطوير  إل   

ً
داعيا أوسع  نطاق  عىل  اآللية  الرصاف  بطاقات 

القطاع  دعم  من  واالستفادة   
ً
حاليا المستخدمة  المالية  التكنولوجيا 

المجال. ي هذا 
الخاص �ن

الجلسة  خصصت  نوعية،  حوارية  جلسات  أربعة  المؤتمر  تضمن 
هيئة  عام  مدير  أكد  إذ  ائب،  الرصن تكنولوجيا  عن  للحديث  األول 
ي 

و�ن اإللك�ت الربط  عملية  أهمية  ونوس  منذر  والرسوم  ائب  الرصن
ن  والمكلف�ي يبية  الرصن اإلدارة  ن  ب�ي ما  المصدرة  للفوات�ي   

ً
حاليا الجارية 

. ً
يبيا �ن

باسل  الهيئة  ي 
�ن المعلوماتية  مدير  من  الجلسة كل  تحدث خالل  كما 

الدكتور  ي وزارة االتصاالت والتقانة 
الرقمي �ن التحول  العرسان ومدير 

الضخمة  والبيانات  المعلومات  تكنولوجيا  ي 
�ن والخب�ي  محمد  محمد 

يبية والحد من  العدالة الرصن ي تحقيق 
المالية �ن التكنولوجيا  حول دور 

واالتصاالت  المالية  وزارتا  بها  تقوم  ي  ال�ت والخطوات  ي  ي�ب الرصن التهرب 
الشأن. بهذا 

المرصفية  التكنولوجيا  عن  للحديث  الثانية  الجلسة  وخصصت 
ي مرصف سورية 

�ن ي 
و�ن اإللك�ت الدفع  مدير  أكد  إذ   ، ي

و�ن االلك�ت والدفع 
لالرتقاء  التكنولوجيا  توفرها  ي  ال�ت الحلول  أهمية  المركزي عماد رجب 
ط  المركزي اش�ت أن  ذاته إل  السياق  ي 

 �ن
ً
ا ي مش�ي

المرص�ن القطاع  بأداء 

Arab Insurance SyriaSyria

régulateur de la filière, une grande partie des assureurs 
convertissent les montants encaissés au taux de 1 
507,5 livres pour un dollar, soit la parité officielle qui 
faisait office de norme avant la crise. Si ce taux n’est 
quasiment plus employé dans les transactions, il existe 
toujours, et rien n’interdit aux assureurs de l’employer, 
ce qu’une partie d’entre eux font, peu importe la 
proportion de primes réglées en dollars frais ou en « 
lollars », toujours selon le président de l’ACAL, dans 
leur bilan. Il est donc virtuellement impossible à partir 
de ces seuls chiffres de savoir comment le secteur des 
assurances se porte réellement.
Pour lire plus de détails, veuillez cliquer ici

https://www.lorientlejour.com/article/1307359/le-difficile-decryptage-des-resultats-des-assureurs-libanais.html
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Arab Insurance EgyptEgypt

م الشيخ ي للتقاعد والتأمينات أواخر الشهر المقبل ب�ش أشار إل عقد مؤتمر عر�ب

ي إصالح نظام المعاشات 
ف االجتماعي : تجربة مرص �ف رئيس الهيئة القومية للتأم�ي

ملهمة لدول الجوار
ن  للتأم�ي القومية  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  عوض  جمال  اللواء  أكد 
لدول  ملهمة  المعاشات  نظام  إصالح  ي 

�ن مرص  تجربة  إن  االجتماعي 
الجوار .

ي للتقاعد و التأمينات  ي بيان للهيئة أن المؤتمر العر�ب
وأوضح عوض �ن

 2022 29 سبتم�ب  و   28 يومي  مدار  الذي سينعقد عىل  االجتماعية 
للعام  العربية  التقاعد  أنظمة  ”آفاق  شعار  تحت  السادسة  دورتة  ي 

�ن
مناقشة  سيشهد  الشيخ  م  �ش بمدينة  والفرص”  التغي�ي   –  2050
كيفية  و  ي  العر�ب بالعالم  التقاعد  أنظمة  تواجهها  ي  ال�ت التحديات 

. عليها  التغلب 
إصالح  لتحقيق خطة  ثابتة  بخىط  تس�ي  أن مرص  إلي  عوض  أشار  و 
ممكنة  استفادة  أق�ي  تحقيق  عىل  ترتكز  ي  ال�ت و  المعاشات  نظام 

 – العمل  صاحب   – عليه  المؤمن   ” التأمينية  العملية  ألطراف 
من  العديد  تها  اعت�ب ي  ال�ت و   ” المستفيدين  و  المعاشات  أصحاب 
الدراسة  تستحق  و  ركائزها  و  مقاصدها  ي 

�ن ملهمة  بأنها  الجوار  دول 
المحاكاة.  و 

وأكد أن مرص قد وضعت ورقة عمل لمناقشتها بالمؤتمر تتناول أهم 
و كذلك  مرص  ي 

�ن االجتماعي  ن  التأم�ي نظام  يواجهها  ي  ال�ت التحديات 
ضمان  و  التحديات  تلك  عىل  للتغلب  وضعتها  ي  ال�ت اإلصالح  خطة 

للنظام. المالية  االستدامة 
أنظمة  أقدم  المرصي من  االجتماعي  ن  التأم�ي نظام  أن  وأضاف عوض 
ي نظامها متشابة  ي العالم العر�ب

ي العالم وتوجد دول عديدة �ن
ن �ن التأم�ي

للعديد  رئيسية  قبلة  مرص  يجعل  مما  المرصي  النظام  من  مشتق  أو 

الحساب  لفتح  اتخاذها  يجب  ي  ال�ت اإلجراءات  من  األد�ن  الحد 
مع  الجهد  واختصار  الحساب  فتح  ي 

�ن ال�عة  يضمن  بما  ي 
المرص�ن

ازية لدى كل مرصف. المخاطر واإلجراءات االح�ت أنظمة  مراعاة 
قدم  إذ   ، ن التأم�ي تكنولوجيا  عن  للحديث  الثالثة  الجلسة  وخصصت 
 
ً
عرضا ن  التأم�ي عىل  اف  اإل�ش هيئة  عام  مدير  محمد  رافد  الدكتور 

تطوير  بهدف  الهيئة  أطلقتها  ي  ال�ت الجديدة  امج  وال�ب المشاريــــع  ألبرز 
ي بهذا 

و�ن ي سورية واالستفادة من أدوات الدفع اإللك�ت
ن �ن قطاع التأم�ي

الشأن.
األوراق  سوق  تكنولوجيا  عن  للحديث  الرابعة  الجلسة  وخصصت 

المالية.
المالية  المؤسسات  لمديري  المداخالت  من   

ً
عددا المؤتمر  وتضمن 

لتعزيز استخدام  اتخاذها  الواجب  السبل  والمرصفية والتأمينية حول 
كات  ال�ش ن  ب�ي الربط  ي وتحقيق 

و�ن اإللك�ت الدفع  أدوات  ي 
�ن التكنولوجيا 

ي  ال�ت التأمينية  امج  ال�ب وزيادة  يبية  الرصن واإلدارة  التجارية  والفعاليات 
والممتلكات  الحياة  عىل  ن  التأم�ي خدمات  تقديم  ي 

�ن التوسع  تضمن 

المخاطر. جميع  ضد 
محمد  الدكتور  الخارجية  والتجارة  االقتصاد  وزير  المؤتمر  حرصن 
الدكتور  المستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  ووزير  الخليل  سامر 
ومعاونو  ي 

كريشا�ت طارق  المهندس  دمشق  ومحافظ  سالم  عمرو 
ن  كات التأم�ي وزيري االتصاالت والمالية ومديرو المصارف العاملة و�ش
االتصاالت  مجال  ي 

�ن والعاملة  مجية  ال�ب كات  وال�ش والخاصة  العامة 
الشعب. أعضاء مجلس  وعدد من 

24- يوم  مساء  والتقانة  واالتصاالت  المالية  وزيرا  افتتح  ذلك  إل 
مدينة  ي 

�ن المقام   ،” ن والتأم�ي التمويل  تكنولوجيا  “معرض   08-2022
المعارض.

لقطاع  ن  مم�ي حضور  شهد  قد  المؤتمر  هذا  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
العامة  المؤسسة   ، ن التأم�ي كات  ل�ش السوري  باالتحاد  ممثاًل  ن  التأم�ي
كات إدارة نفقات  ن و�ش ن وإعادة التأم�ي كات التأم�ي ، �ش ن السورية للتأم�ي

. الصحي ن  التأم�ي

Arab Insurance QatarQatar

ي قطر
لية �ف ف ف يمنح امتيازات جديدة للعمالة الم�ف ح بوليصة التأم�ي مق�ت

الغرفة  رئيس  مع  المري  صميخ  بن  عىلي  القطري  العمل  وزير  بحث 
إدارة  مجلس  وأعضاء  ي 

ثا�ن آل  جاسم  بن  خليفة  قطر  ي 
�ن التجارية 

لية. ن الم�ن للعمالة  ن  التأم�ي بوليصة  ح  مق�ت الغرفة 
عىل  واطالعهم  للتشاور،  العمل  أصحاب  ممثىلي  مع  المري  ي 

ويلت�ت
بيئة  المتعلقة  واألنظمة  ن  والقوان�ي يعية  الت�ش المستجدات  آخر 

المحلية. العمل 
ن  للقطري�ي لية  ن الم�ن العمالة  عىل  ن  تأم�ي بوليصة  إقرار  ح  مق�ت وناقشا 
ومكاتب  ن  التأم�ي كات  �ش ن  ب�ي ما  ك  المش�ت بالتنسيق  اختياري،  بشكل 

االستقدام.

لمعطيات  مكثفة  دراسة  عقب  إقراره  سيتم  الذي  ح  المق�ت ي 
ويأ�ت

للمساهمة بتحقيق مصالح جميع األطراف، وخاصة صاحب  السوق 
العمل.

العامل  رغبة  عدم  منها:  الحاالت،  من  عدًدا  ن  التأم�ي بوليصة  وتغىطي 
الوفاة. العمل، أو حال  أو إصابة  العامل،  بالعمل، وهروب 

ي تشملها البوليصة، ويعوض  وتشمل قيمة تذكرة السفر بالحاالت ال�ت
ر. الرصن نسبة  العامل حسب حجم  ن صاحب  التأم�ي

اإلدارية  التنمية  لوزارة   2021 لعام  السنوي  التقرير  خالل  ذلك  جاء 
. ي

و�ن ته ع�ب موقعها اإللك�ت ي قطر ون�ش
والعمل والشؤون االجتماعية �ن

المصدر: الخليج 24

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء السورية
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ات  الخ�ب التأمينية و االستفادة من  التجارب  لمناقشة كافة  الدول  من 
اتخذت  أن مرص  إلي   

ً
ا تحديات مستقبلية مش�ي أي  لمواجهة  السابقة 

عىلي  للتيس�ي  التأمينية  المنظومة  رقمنة  مجال  ي 
�ن واسعة  خطوات 

المرصي . المواطن 
وزيرة التضامن: زيادة المعاشات إل %80 من متوسط الراتب خالل 

2050
، خطة الوزارة لزيادة  ن القباج، وزيرة التضامن االجتماعي كشفت نيف�ي
مضيفة   ،2050 عام  بحلول  الراتب  متوسط  من   80% إل  المعاش 

.2040 65 عاما بنهاية عام  أنه سيتم زيادة سن المعاش إل 
نامج “كلمة ال�”، المذاع ع�ب قناو “صدى  وأضافت خالل لقاءها ب�ب

توف�ي  م  ن تع�ت الدولة  أن  ي”،  م�ي “خالد  اإلعالمي  ويقدمه  البلد”، 
المعاشات  زيادة  تمت  أنه  مؤكدة  للمعاشات،  ونية  إلك�ت منظومة 

.50% ة بنسبة  4 سنوات األخ�ي الـ  خالل 
وليسوا  حقيقية  ثروة  هم  وتعت�ب السن،  تقدر كبار  مرص  أن  وأكدت 
المعاشات  ن  ةتحس�ي ن  المسن�ي قانون  إعداد  �عة  إل  ة  مش�ي عبئا، 
أن األشخاص  ة إل  لهم، مش�ي المقدمة  الصحية  االستثنائية والرعاية 
ن  ب�ي ومن  مجانا  العامة  المواصالت  يستخدمةن  عاما   70 من  األك�ب 
إل وجود حزم  ة  %50، مش�ي بخصم  يستخدمها   70 إل   60 الـ  سن 
ي 

، مؤكدة أن لهم حقا �ن ن وخدمات عالجية مقدمة من الدولة للمسن�ي
والتأمينية. االجتماعية  الحماية 

المصدر: المال وأموال الغد

Cop27 مع استضافة قمة المناخ 
ً
لتنسيق جهود الدولة المرصية تزامنا

“الرقابة المالية” تستعرض مع كافة األطراف كيفية تطوير منصة تسجيل وتداول 
شهادات خفض االنبعاثات الكربونية 

تستضيف  ي  ال�ت المرصية  الدولة  ُجهود  ُمساندة  ُمقتضيات  مع   
ً
اتساقا

شهر  َمطلع  الشيخ  م  �ش مدينة  ي 
�ن  ،COP27 العالمية  المناخ  قمة 

العامة  الهيئة  رئيس  فريد  محمد  الدكتور  عقد   ،2022 نوفم�ب 
ذات  األطراف  ُمختلف  عن  ن  ممثل�ي بحضور   

ً
اجتماعا المالية  للرقابة 

والبيئة  المناخ  إدارة  مدير  نرص  محمد  السف�ي  رأسهم  عىل  الصلة، 
وكيل  لقمان  يف  و�ش المرصية،  الخارجية  بوزارة  المستدامة  والتنمية 
يف  �ش من  وكل  المال،  للشمول  المرصي  المركزي  البنك  محافظ 
المناخية والدكتور وائل  ات  للتغ�ي المركزية  الرحيم رئيس اإلدارة  عبد 
مدير  الرفاعي  وأيمن  النظيفة  التنمية  وآلية  التخفيف  عام  مدير  فرج 
التابعة،  وأجهزتها  البيئة  وزارة  من  الكربون  شهادات  تسويق  إدارة 
وتطوير  البحوث  عام  مدير  خطاب  محمود  المرصية  البورصة  ومن 
وهشام  واالستدامة،  المخاطر  إدارة  مدير  رشدى  واحمد  األعمال 
اإلدارة  رئيس  نائب  يل  ج�ب ومحمود  الهيئة  رئيس  مساعد  رمضان 

وذلك  بالهيئة،  المالية  األوراق  وإصدارات  كات  ال�ش لتمويل  المركزية 
حول  والتنسيق  التطورات  آخر  عىل  والوقوف  الجهود  الستعراض 
جهود  الستكمال  المقبلة  المرحلة  خالل  التنفيذية  العمل  ِخطط 

الكربونية. االنبعاثات  شهادات خفض  لتداول  منصة  إنشاء 
للرقابة  العامة  الهيئة  اللقاء، كشف الدكتور محمد فريد رئيس  خالل 
من  يلزم  ما  كل  اتخاذ  تستهدف  الجارية  المشاورات  أن  المالية 
بتسجيل  تسمح  ونية  الك�ت منصة  لتطوير  ها  وغ�ي يعية  ت�ش ُمتطلبات 
ي خفضت  ال�ت وعات  الم�ش تصدر عن  ي  ال�ت الكربون  وتداول شهادات 
السوق  ي 

�ن للتداول  إتاحتها  مع  الكربونية،  انبعاثاتها  مستويات  من 
ي ذلك 

ي القارة األفريقية الراغبة �ن
كات العاملة �ن المحلية، وكذلك لل�ش

امات مرص ومتطلبات كافة الجهات المعنية  ن ي االعتبار ال�ت
مع األخذ �ن

البيئة. البيئة وجهاز شئون  وزارة  أهمها  ومن 
المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

Arab Insurance MoroccoMorocco

L’ACAPS publie une newsletter dédiée à l’assurance Takaful
L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la 
Prévoyance Sociale (ACAPS) vient de publier le 
nouveau numéro de la Newsletter Intermédiaire 
assurance (T2 – 2022). Il est dédié à l’assurance Takaful:  
l’évolution du cadre réglementaire, le fonctionnement 
et la présentation des produits.
Dans l’édito de ce numéro, l’ACAPS souligne que 
l’écosystème de l’assurance Takaful vient de prendre 
forme, après des années d’attente marquées par la 
préparation du cadre réglementaire y afférent. Depuis 

son opérationnalisation en juin dernier, cette assurance 
d’une importance capitale est au cœur de l’actualité.
Par ailleurs, dans ce numéro,  l’ACAPS revient sur 
un autre sujet précédemment traité par cette série de 
newsletters : la digitalisation qui est plus que jamais au 
centre de l’actualité du secteur de l’assurance.
Pour télécharger la Newsletter :
https://www.acaps.ma/fr/publications/publications-
professionnelles

 Source: Finance Inclusive

https://www.acaps.ma/fr/publications/publications-professionnelles
https://www.acaps.ma/fr/publications/publications-professionnelles
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Companies News

AM Best Affirms Credit Ratings of Arab Reinsurance Company SAL
Lebanon:Lebanon: AM Best has affirmed the Financial Strength 
Rating of B- (Fair) and the Long-Term Issuer Credit 
Rating of “bb-” (Fair) of Arab Reinsurance Company 
SAL (Arab Re) (Lebanon). The outlook of these Credit 
Ratings (ratings) is negative.
The ratings reflect Arab Re’s balance sheet strength, 
which AM Best assesses as strong, as well as its 
marginal operating performance, neutral business 
profile and marginal enterprise risk management.
The negative outlooks reflect ongoing country 
risk pressures, which could lead to a deterioration 
in the company’s creditworthiness. The negative 
outlooks also reflect pressures on Arab Re’s business 
profile assessment due to concerns over its strategic 
positioning.
In AM Best’s view, economic, political and financial 
system risk in Lebanon is extremely elevated. Political 
uncertainty in the country has continued to increase 
following the May 2022 elections that failed to produce 
a parliamentary majority, and economic and financial 
conditions continue to deteriorate, with the country 
having to contend with hyperinflation and a significantly 
devalued currency. The weakening of the local 
banking sector has amplified capital flow constraints 
in the economy. Arab Re has significant exposure to 
Lebanon, where the company is headquartered and has 
its sole operations, and holds a significant part of its 
investments (almost half at the end of 2021).
Arab Re’s balance sheet strength is underpinned by 
its risk-adjusted capitalisation, as measured by Best’s 
Capital Adequacy Ratio (BCAR), which was at the very 
strong level at year-end 2021. Capital consumption in 
the company’s BCAR remains driven by investment 
risk, as Lebanese assets attract significant capital 
charges to reflect heightened risks stemming from the 

deteriorating political and economic situation in the 
country. The balance sheet strength assessment also 
factors in the company’s thin liquidity, evidenced by a 
ratio of liquid assets to net technical provisions of 114% 
at the end of 2021, down from a high of 153% in 2016. 
Furthermore, claims-paying ability is constrained by 
capital controls imposed in Lebanon, which makes it 
difficult for Arab Re to service foreign liabilities with 
assets held in Lebanon.
Arab Re has a track record of marginal operating 
performance, with the company consistently reporting 
underwriting losses in all but one of the past nine 
years (2013-2021). Despite the long-term negative 
track record, Arab Re reported an underwriting profit 
in 2021, with a 98% combined ratio. Performance was 
supported historically by stable investment income 
primarily from interest yielding securities. However, 
since the company re-invested a material portion of its 
cash and deposits into a single equity security and non-
yielding real estate in 2020, future investment income 
is expected to be limited and subject to potential 
volatility. Furthermore, over 2019, 2020 and 2021, 
net income was impacted by a cumulative USD 27.5 
million of impairments relating to holdings of Lebanese 
Government bonds and deposits.
Arab Re has a niche position in its core markets in the 
Middle East and North Africa region, built upon its 
original role as a reinsurer for Arab insurance markets 
and longstanding relationships with cedants. Despite 
the company’s geographical scope, its growth potential 
is limited, as reinsurance markets in the region 
remain highly competitive, whilst AM Best expects 
the Lebanese insurance segment to remain impacted 
by significant economic difficulties and political 
uncertainty.

 Source: AM Best

AMI Assurances: H1 2022 results
Tunisia:Tunisia: As at 30 June 2022, AMI Assurances has 
recorded a 111.015 million TND (36.1 million USD) 
turnover, increasing by 55% compared to the 71.682 
million TND (25.7 million USD) posted during the 
same period in 2021.
Non-life premiums reached 69.506 million TND 
(22.6 million USD) against 41.509 million TND (13.5 
million USD) for the life class of business.
The overall turnover growth is mainly attributable to 

the conclusion of a major contract in life insurance and 
capitalization.
During the period under review, the amount of settled 
claims totaled 53.954 million TND (17.5 million USD) 
compared to 43.954 million TND (15.7 million USD) 
in the first half of 2021.
As at 30 June 2022, the financial products stood 
at 14.038 million TND (4.6 million USD), a 53% 
improvement over one year.  Source: Atlas Magazine
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ASTREE Assurances augmente de 8% ses bénéfices semestriels à 15 
millions de dinars
Tunisia:Tunisia: La Compagnie d’Assurances et de 
Réassurances, ASTREE, a publié ses états financiers 
intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022. Ses états font 
ressortir un bénéfice net de 15,4 millions de dinars, 
contre 14,2 millions à fin juin 2021, soit une hausse 
de 8%.
Au terme du premier semestre de l’exercice 2022, le 
chiffre d’affaires de la compagnie a atteint 154,7 millions 
de dinars, contre 117,6 millions à la même période en 
2021, soit une enveloppe en primes additionnelles de 
37 millions de dinars qui correspond à une progression 

de 31,5% contre 7% au 30 juin 2021.
Les sinistres déclarés de la compagnie se sont établis 
à un montant de 37,2 millions de dinars, contre 34,9 
millions au premier semestre 2021, soit un écart 
défavorable de 2,3 millions de dinars. Quant à la 
sinistralité globale, elle s’est établie, à fin juin dernier, 
à 24% contre 29,7% une année auparavant, soit une 
amélioration de 5,6 points.
Par ailleurs, les produits de placements bruts sont 
passés de 19,8 millions de dinars à 19,7 millions entre 
juin 2021 et juin 2022.  Source: Illboursa

STAR Assurances améliore de 52% son bénéfice net au premier semestre
Tunisia:Tunisia: En dépit d’une conjoncture d’affaires difficile 
marquée par un affaiblissement du pouvoir d’achat, 
une inflation galopante et un climat d’affaires atone 
et peu dynamique, les résultats du premier semestre 
réalisés par la compagnie STAR Assurances présentent 
des progressions intéressantes.
En effet, la compagnie a vu ses primes émises 
progresser de 4% à 210 millions de dinars et son 
bénéfice net s’envoler de 52% à 12,9 millions de dinars 
par rapport au premier semestre 2021. Ces résultats sont 
clairement le fruit de la stratégie de la STAR fondée sur 
le développement rentable en privilégiant la sélection 
des risques, la qualité du service client et l’innovation 
produit.
Au 30 juin 2022, le développement de l’activité est 
tiré par les branches Automobile (+4%), incendie 
(+5%), santé collective (+9%) et Vie (+7%) en dépit 
d’une baisse des primes émises de 33 % en Transport 
et aviation.
Sur le plan technique, ce premier semestre a connu 
une hausse de la sinistralité courante avec un ratio S/P 
hors boni/mali de 76 % contre 72 % à la fin du 1er 
semestre 2021. Cette hausse s’explique par un retour 
à la normale des fréquences automobile (situation 
d’avant 2020-2021 marqués par les restrictions de 
circulation imposées par la crise sanitaire) et par une 
recrudescence des consommations en santé collective. 
Par ailleurs, l’inflation observée depuis 2021 a pesé sur 

les coûts d’indemnisation notamment automobile.
S’agissant des charges de fonctionnement, la STAR 
abaisse son niveau de frais généraux à 31% contre 35,6% 
au 30 juin 2021. Cette baisse a été marquée notamment 
sur les frais de personnel compte tenu de la réduction 
des effectifs de près de 8% par rapport à la même 
période en 2021 et par la poursuite de l’assainissement 
des arriérés et du risque de contrepartie.
Le résultat financier s’inscrit en nette hausse de 37% 
compte tenu du redressement des cours boursiers 
sur certaines expositions bancaires et du traitement 
comptable de la retenue à la source sur les instruments 
de taux. Rappelons que cette retenue à la source est 
désormais considérée comme un acompte d’impôt 
selon des dispositions de la LF 2022.
Au regard de ces éléments, les réalisations au 30 juin 
2022 s’inscrivent dans une trajectoire bénéficiaire en 
ligne avec le budget de 2022, et viennent consolider les 
fondamentaux de la société avec :
• Un total bilan de 1,4 milliard de dinars,
• Un portefeuille de placement valorisé à près de 1,2 
milliard de dinars,
• Un taux de couverture de représentation des 
engagements réglementés de 121%
• Une marge de solvabilité représentant 4,4 fois 
l’exigence réglementaire.

 Source: Illboursa
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ي الربــع 
أرباح “بيمة” القطرية تصعد %25 �ف

ف ي بدعم من إيرادات التأم�ي
الثا�ف

ن اإلسالمي “بيمة”  القطرية  كة الضمان للتأم�ي قطـــر:قطـــر: ارتفعت أرباح �ش
%25.5 عىل أساس سنوي إل  2022 بنسبة  ي من عام 

ي الربــع الثا�ن
�ن

18.4 مليون ريال.   نحو 
العام  من  األول  النصف  بنهاية  كة  لل�ش الصافية  األرباح  نمت  بينما 
 2021 عام  من  األول  الستة  باألشهر   

ً
قياسا  30% بنسبة  الجاري 

 25% 31.9 مليون ريال بدعم من زيادة اإليرادات بنسبة  وصواًل إل 
55.9 مليون ريال. إل 

/ ديسم�ب شهر  ي 
�ن كة  لل�ش العادية  غ�ي  العامة  الجمعية  وافقت  وقد 

عامة  مساهمة  إل  كة  ال�ش تحويل  عىل   2021 عام  من  األول  كانون 
ي وقت 

ي بورصة قطر �ن
 لطرح أسهمها إلكتتاب عام واإلدراج �ن

ً
تمهيدا

الجاري.   العام  المصدر: CNBC Arabiaالحق من 

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

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

ف عل الحياة والعام”  “الوطنية للتأم�ي
تدخل السوق القطري

اليوم  والعام  الحياة  عىل  ن  للتأم�ي الوطنية  أفصحت  عمان:  عمان:سلطنة  سلطنة 
عىل موقع بورصة مسقط عن حصولها عىل ترصيــــح من هيئة تنظيم 
تبدأ  أن  المتوقع  ومن  ن  للتأم�ي قطر  سوق  لدخول  للمال  قطر  مركز 

. ن التأم�ي أعمال  إجراء  متطلبات  تلبية  بعد  العمليات 
المصدر: شؤون ُعمانية

« خالل 6 أشهر ي  بفرع »الط�ب
ً
ف تحقق 40 مليون جنيه أقساطا ثروة للتأم�ي

المنتدب  العضو  خليفة،  أحمد  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
 40 بقيمة  أقساط  إجمالي  كة  ال�ش تحقيق  عن   ، ن للتأم�ي ثروة  كة  ل�ش
العام  من  األول  النصف  خالل  ي  الط�ب ن  التأم�ي بفرع  جنيه  مليون 

الجاري.
كة  �ش مع  متعاقدة  كة  ال�ش أن  خاصة،  ترصيحات  ي 

�ن خليفة  وأوضح 
الخاصة بفرع  ن  التأم�ي إعادة  إتفاقيات  لتولي ترتيب  ميونخ ري فرنسا 
بهذا  التوسع  كة  ال�ش استهداف  إل   

ً
ا مش�ي كة،  بال�ش ي  الط�ب ن  التأم�ي

ي سليم. ف�ن اكتتاب   ألسس 
ً
وفقا ي  التأمي�ن الفرع 

بقيمة  أقساط  إجمالي  تحقيق  تستهدف  كة  ال�ش أن  خليفة  وأضاف 
.2023/2022 المالي الجاري  العام  520 مليون جنيه خالل 

المقبلة عىل  ة  الف�ت اتيجتها خالل  اس�ت ي 
�ن ترتكز  كة  ال�ش أن  إل  وأشار 

إل  باإلضافة  جديدة،  تأمينية  منتجات  وطرح  ي 
الجغرا�ن التوسع 

التسويقية. قنواتها  وتطوير  كة  لل�ش المالية  المالءة  تدعيم 

 أحد فروعها أحدث فروعها بشارع 
ً
كة افتتحت مؤخرا وأضاف أن ال�ش

كة تحقيق   استهداف ال�ش
ً
طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، موضحا

وذلك  األول،  العام  خالل  الفرع  هذا  من  أقساط  جنيه  مليون   25
المحققة  األقساط  محفظة  زيادة  تستهدف  اتيجية  اس�ت خطة  ضمن 

3 سنوات. 100 مليون جنيه خالل  من هذا الفرع إل 
بخالف  كة  لل�ش الخامس  يعد  الجديد  الفرع  هذا  إن  خليفة  وقال 
ي 

والد�ت اإلسكندرية  ي 
�ن كة  ال�ش فروع  إل  باإلضافة  ؛  الرئيسي المقر 

الجديدة. ومرص  السويس  قناة  بمنطقة  وبورسعيد 
ن حصلت عىل موافقة الهئية العامة للرقابة  كة ثروة للتأم�ي ويذكر أن �ش
رأس  ويبلغ  2019؛  مارس  مطلع  التأمي�ن  النشاط  لمزاولة  المالية 
 100 500 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع  كة  المال المرخص لل�ش
المالية  كونتكت   85% بنسبة  الملكية  هيكل  ويتوزع  جنيه،  مليون 

اللبنانية.  – ن  للتأم�ي المتحدة  التجارية  كة  لل�ش و15%  القابضة، 

المصدر: أموال الغد


