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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

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
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General Secretariat Activities

ي ندوته 
ف يناقش �ف ي للتأم�ي اإلتحاد العر�ب

اضية التاسعة الحاجة إىل تصميم  االف�ت
نماذج للكوارث الطبيعية: كيفيــــة ســد 

الفجـــوة التأمينيـــة
مشارك   300 من  يقرب  ما  بحضور 
)ويليس   Gallagher كة  �ش وبرعاية 
اإلتحاد  نظم   ،)

ً
سابقا واتسون  تاورز 

اضية  ن ندوته اإلف�ت ي للتأم�ي العام العر�ب
 1 الموافق  االربعاء  يوم  التاسعة 
إىل  الحاجة  لبحث  الجاري  ديسم�ب 
الطبيعية،  للكوارث  نماذج  تصميم 
التأمينية  الفجوة  سد  ومناقشة كيفية 
المليارات  ات  ع�ش إىل  تصل  قد  ي  ال�ت
من الدوالرات، تكون الحصة المؤمنة 
ي بلداننا النامية.

فيها ضئيلة وخاصة �ن
حيث أوضح السيد/ شكيب أبوزيد – 

سويس  لبيانات  وفقا  أنه  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العام  ن  األم�ي
والكوارث  الطبيعية  الكوارث  من  ن  التأم�ي صناعة  خسائر  بلغت  ري 
أمريكي  دوالر  مليار   83 العالم  مستوى  عىل  اإلنسان  صنع  من  ي  ال�ت
بلغت   2021 سنة  من  األول  النصف  إىل  وبالنظر   ،2020 عام  ي 

�ن
نسبة  بلغت  كما   ،2020 من  أقل  وكانت  دوالر  مليار   77 الخسائر 
 Aon لـ  وفقا  المناخية  ات  التغي�ي جراء  من  التأمينية  الفجوة  قيمة 

تأمينيا. الخسائر غ�ي مغطاة  من   64%
ي 

�ن سيتسبب  ي 
المنا�ن التغي�ي  أن  المتوقع  من  أنه  أبوزيد  وأضاف 

ويتوقع  الممتلكات  ن  تأم�ي أقساط  معها  تفع  وس�ت مستقبيلية  خسائر 

9th GAIF webinar discusses the 
need for NAT-CAT Modeling: 
Closing the protection gap
In attended by 300 participants 
and sponsored by Gallagher 
(Willis Towers Watson), GAIF 
organized its 9th webinar on 
Wednesday, December 1, to 
discuss the need to design 
models for natural disasters, 
and to how to bridge the 
insurance gap that may reach 
tens of billions of dollars, 
especially in our developing 
countries. 
Mr. Chakib Abouzaid, GAIF 
Secretary General, explained that according to Swiss 
Re data, the insurance industry losses from natural 
and man-made disasters worldwide amounted to 83 
billion US dollars in 2020, and looking at the first half 
of 2021, the losses amounted to $77 billion less than 
2020, and the percentage of the insurance gap due to 
climate change, according to Aon, amounted to 64% of 
the losses not covered by insurance.

https://iciec.isdb.org/
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ي 
�ن دوالر  مليار   183 تبلغ  أن  ي 

المنا�ن التغي�ي  عن  الناجمة  لألقساط 
.2040 عام 

واألمثلة  النماذج  من  العديد  باستعراض  المتحدثون  قام  وقد  هذا 
بشكل  الطبيعية  للكوارث  نماذج  تصميم  ورة  �ن إىل  تدعون  ي  ال�ت
ي 

�ن فقط  االحصائيات  االعتماد عىل  اآلن وعدم  قام  مختلف عما هو 
النماذج. تلك  نباء 

العربية  البلدان  بالفعل فق  المطبقة  التجارب  الندوة إىل  كما تطرقت 
المدرية  العاصفة  آلثار  الندوة  تعرضت  كما  المغرب،  تجربة  مثل 

الكارثة  من هذه  تكبدتها سلطنة عمان  ي  ال�ت والخسائر  ن  شاه�ي
للتمكن  المعلومات  توافر  ورة  �ن عىل  الجميع  أكد  الندوة  نهاية  ي 

و�ن
الحماية  فجوة  سد  من  تمكننا  الطبيعية  للكوارث  نماذج  تصميم  من 

مينية لتأ ا
 ، ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  التاسعة  اضية  االف�ت الندوة  لمشاهدة 

هنا الضغط  الرجاء 

Abouzaid added that it is expected that climate change 
will cause future losses, and that the property premiums 
resulting from climate change are expected to reach 
$183 billion in 2040. 
The speakers reviewed many models and examples that 
call for the necessity of designing models for natural 
disasters differently from what has been done now and 
not relying on statistics only for new models.
The webinar also touched on the experiences already 
applied in Arab countries (Morocco). The webinar also 
dealt with the effects of the Tropical Storm Shaheen 
and the losses incurred by the Sultanate of Oman from 
this disaster.
At the end of the webinar, everyone stressed on the 
need for the availability of information to be able to 
design models for natural disasters that would enable 
us to bridge the insurance protection gap.
To view the 9th GAIF webinar, please click here

ي 
ف �ف ي ظل الكوارث الطبيعية.. دور التأم�ي

�ف
تخفيف حالة القلق والخوف.. فيديو

 ، ن للتأم�ي المرصي  االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  فاطوري  عادل  قال 
األموال  ولجذب  المخاطر  تفتيت  اىل  تهدف  ن  التأم�ي صناعة  إن 
كات  �ش أن  مؤكدا   ، كات  ال�ش قوة  لتنمية  األموال  هذه  استثمارها  ثم 

. ة  لديها مبالغ مالية كب�ي ان يكون  ن يجب  التأم�ي
ي برنامج “ مال وأعمال “ المذاع 

وأضاف عادل فاطوري خالل لقائه �ن
لديها  يكون  أن  يجب  ن  التأم�ي كات  �ش إن   ،“ نيوز  ا  اكس�ت  “ قناة  عىل 
ة، وهذا  ن وهذا حسب قانون األعداد الكب�ي عدد كب�ي من وثائق التأم�ي
أن  إىل  الفتا   ، ن التأم�ي كات  �ش لعمالء  الخدمات  تقديم كافة  أجل  من 

واألفراد. االستثمارية  األعمال  اىل جميع  يعت�ب مساعدة  ن  التأم�ي
ي  العر�ب لالتحاد  العام  ن  األم�ي زيد  أبو  شكيب  أوضح  جانبه  ومن 
ي ظل وجود جائحة 

، إن الكوارث الطبيعية اثرت عىل العالم �ن ن للتأم�ي
وبالتاىلي  الوفيات  عدد  من  رفعت  جائحة كورونا  أن  مؤكدا  كورونا، 
يواجهونها  ي  ال�ت المخاطر  بسبب  حياتهم  عىلي  ن  التأم�ي اىلي  الكث�ي  لجأ 

الموت. من  وقلقهم 
هنا الضغط  الرجاء  الفيديو،  لمشاهدة 

ة من  ال تنسوا، أنتم عىل موعد معنا خالل الف�ت
30 إىل 2022-01-31

 : ي الط�ب ف  للتأم�ي السابع  اإلقليمي  : “الملت�ت  ي الط�ب ف  للتأم�ي السابع  اإلقليمي  “الملت�ت 
ف الدولة والقطاع الخاص” اكة ب�ي ف الدولة والقطاع الخاص”ال�ش اكة ب�ي ال�ش

https://www.youtube.com/watch?v=GSwX4KT7lA0
https://www.youtube.com/watch?v=GSwX4KT7lA0
https://youtu.be/Z4C76CvQCO8
https://www.youtube.com/watch?v=Z4C76CvQCO8
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ف بصفة عامة..  ي صالح التأم�ي
عدم تسع�ي المنتجات بطريقة فنية ليس �ف

ي 2030… لكّن الرقم يب�ت غ�ي ُمرٍض!
ف �ف شكيب أبو زيد: 66 مليار دوالر أقساط التأم�ي

ي  وال�ت ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لالّتحاد  التاسعة  الندوة  مع  امن  ن بال�ت
الطبيعّية  الكوارث  نماذج  “صياغة  موضوع  فيها  المشاركون  تناول 
األّول  من كانون  األّول  ي 

�ن ُعقدت  وقد  التأمينّية“،  الفجوة  وإغالق 
 2022 أبواب  وعىل  العام،  هذا  ة  األخ�ي الندوة  أّنها  علًما  الجاري، 
وضعت  قد   GAIF للـ  العامة  األمانة  تكون  أن  ض  الُمف�ت من  الذي 
ن حداد  ي ستقوم بها خالله، ارتأت زميلتنا كريست�ي تصّوًرا لألنشطة ال�ت
وممارسة  حياتها،  يك  �ش مع  فيها  لإلقامة  القاهرة  إىل  انتقلت  ي  ال�ت
العام  ن  األم�ي تحاور  أن  هناك،  من  واإلعالمّية  التأمينّية  أنشطتها 
ن السيد شكيب أبو زيد وإجراء جولة أفق  ي للتأم�ي لالّتحاد العام العر�ب

أّيام.  معه حول سنة مضت وآخرى ستطّل بعد 
ن  التأم�ي قطاع  زيد شؤون  أبو  السيد  تناول  الشامل،  الحديث  هذا  ي 

�ن
تزال  ال  ي  ال�ت أقساطه  وزيادة  به  للنهوض  مطلوب  هو  وما  وشجونه 
ضئيلة نسبًيا بوصولها إىل 42 مليار دوالر، أي ما يعادل 0،76 بالمئة 
 426 ان الدول العربية يصل إىل 

ّ
، مع أّن عدد سك من السوق العالمي

 GAIF للـ  العام  ن  األم�ي عّرج  الحديث،  هذا  سياق  ي 
و�ن نسمة.  مليون 

لسيناريوهات  دراسة  ومنها  الماضية  ة  الف�ت خالل  إنجازه  تّم  ما  عىل 
أبرز ما ورد   ،2020-2030 العربية  ن  التأم�ي الُمرتقب لصناعة  التطّور 
السنوات  ي 

�ن بها  العمل  تّم  ة  وت�ي عىل  االستمرار  حال  ي 
�ن أّنه  فيها 

 ،2030 مليار دوالر بحدود   66 إىل  فإّن األقساط قد تصل  ة،  األخ�ي
ه ضعيًفا نسبًيا.  أبو زيد، بل يعت�ب الحال،  ، بطبيعة  ي

وهو رقم ال ُير�ن
زيادة  األّول،  تحقيقهما:  إىل  يسىع  ن  �يْ

َ
هدف هناك  أّن  زميلتنا  وأبلغ 

محّددة  أهداف  وضع   ، ي
والثا�ن بالمئة،   10 بنسبة  األقساط  ي 

�ن النمو 

خطوة. خطوة  لتحقيقها  بها   ْ والَس�ي
وتناول حاجة  المرصي،  ن  التأم�ي زيد سوق  أبو  لنا  قّيم  تقّدم،  ما  وإىل 
 ْ ي

َ إعادة عالمّية، وتطّرق إىل كيفّية معالجة مشكل�ت كات  القطاع إىل �ش
إىل   ، ن تأم�ي كات  تواجه �ش ي  ال�ت ة  الكب�ي والتحّديات  والتسع�ي  المنافسة 

واألرقام. بالمعلومات  الُمشبعة  المواضيع  من  ذلك  غ�ي 
هنا الضغط  الرجاء  كامل،  اللقاء  لقراءة 

لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة 

ي
ي واألرد�ف

ف الموحدين للسيارات العرا�ت ف المكتب�ي ك ب�ي االجتماع المش�ت
ي 

الما�ن الثالثاء  يوم  ُعقد  للسيارات،  ي 
العرا�ت الموحد  المكتب  من  بدعوة 

الموحدين  ن  المكتب�ي ن  ب�ي ك  المش�ت االجتماع   2021/12/02 الموافق 
زووم. تطبيق  واألردنيع�ب  ي 

العرا�ت للسيارات 
ن  المكتب�ي ن  ب�ي المعلقة  األمور  لبعض  مناقشات  االجتماع  شهد  وقد 
السيد/  االجتماع  هذا  حرصن  وقد  تقالية،  ال�ب البطاقة  أعمال  بخصوص 
كنعان  غزوان  والسيد/  ي 

العرا�ت المكتب  مدير   – قاسم  سلمان  سعيد 
مؤيد  الدكتور/  ي 

األرد�ن الجانب  ومن   ، ي
العرا�ت المكتب  مسؤول   – ن  حس�ي

المكتب  )مدير  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 
األرد�ن االتحاد  مدير  نائب   – كلوب 

لدائرة  الداخىلي  المدقق   – ي 
الحورا�ن فداء  واألستاذة/   ) ي

األرد�ن الموحد 
الرحيم  عبد  أمجد  والسيد/  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

األرد�ن باالتحاد  الحوادث 
األمانة  إىل  باإلضافة   ، ن التأم�ي كات  ل�ش ي 

األرد�ن باالتحاد  الماىلي  المدير   –
 – أبوزيد  شكيب  السيد/  ي 

�ن ممثلة  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة 
باإلتحاد الفنية  اإلدارة  المساعد لإلتحاد والسيدة/ ن�ين عىلي مسؤول  العام  ن  العام لإلتحاد والسيد/ مجدي فرغل – األم�ي ن  األم�ي

ن  ب�ي والصالت  الروابط  دعم  بهدف  الموحدة  العربية  المكاتب  ن  ب�ي المعلقة  األمور  متابعة  إطار  ي 
�ن ي 

يأ�ت االجتماع  هذا  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
بينهم. فيما  التعاون  أوا�  وتوثيق  المكاتب 

33

https://www.taminwamasaref.com/chakib-abou-zeid/
https://aqabaconf.com/
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World Insurance & COVID-19

IAIS:Global non-life reinsurance business sees underwriting 
gains
Non-life reinsurance profitability in the global market was slightly up in 2019-2020 during which there was a 
slight decrease in the average combined ratio of the global non-life reinsurance market, says the International 
Association of Insurance Supervisors (IAIS).
In its 2021 Global Market Insurance Report (GIMAR), 
which includes an assessment of developments in 
the reinsurance market worldwide, IAIS says that 
combined ratios remain below 100%, indicating 
profitable underwriting.
The results of the reinsurance data collection by IAIS, 
which are reflected in the 2021 GIMAR, also indicate:
• The size of the global net reinsurance market covered 
by Sector-wide Monitoring (SWM) by the IAIS 
was approximately $312bn in 2020, accounting for 
approximately 7% of all global net insurance premiums.
• Non-life reinsurance premiums account for more 
than 50% of all global reinsurance gross premiums. 
However, the share of life reinsurance premiums has 
been increasing over the last three years, driven by, 
for instance, the private equity-owned life insurance 
model, which is built around reinsurance vehicles.
• From a regional perspective, the five largest 
reinsurance markets based on the SWM are Bermuda, 
the US, Germany, Switzerland, and China. In terms 
of reinsurance gross premiums based on SWM data, 
Bermuda was the largest reinsurance market in the 
world in 2020. From the net reinsurance premiums 
perspective, the US was the largest reinsurance market.
• Reinsurance asset holdings mainly consist of equities 
and corporate bonds. The share of debt investments 
held by reinsurers has remained relatively stable over 
time, while there has been a slight decrease in the 
relative share of equity securities.
• For both life and non-life reinsurance, the ratio 
of revenues to total assets is about 15%, with some 

regional differences.
• Reinsurance solvency ratios have been on a decreasing 
trend since 2014; however, the average solvency ratio 
is still well above 100%. The decline in reinsurance 
solvency ratios in 2019–2020 was consistent with a 
decline in general insurance solvency ratios during the 
period.
• Retained earnings remain the main source of available 
capital. Changes in available capital are mainly driven 
by a decreasing share of paid-up capital, whereas the 
relative levels of retained earnings and hybrid capital 
remained stable. Gearing ratios have been declining 
since 2008, meaning that capital resources are growing 
more rapidly than recoverables from retrocession. 
The spread between the gross and net gearing ratio 
is declining, indicating that there is increased use of 
collateral for retrocession.

 Source: Asia Insurance Review & IAIS

New Dawn Risk warns of potential 2022 post-Covid liability 
crisis

errors, childbirth-related injuries and other claims of 
wrongdoing.
The broker’s chief executive Max Carter sees trouble 
ahead for this class of insurance. He said: “As an 
insurance broker specialising in medical malpractice 
cover, I look ahead and see something different.
“I see a flood of claims coming towards us. The ability 

Specialist insurance broker New Dawn Risk has warned 
of a potential post-Covid liability crisis in the medical 
malpractice sector in 2022, with litigation and claims 
around this line of business skyrocketing.
Medical malpractice insurance covers physicians 
for claims resulting from allegations of wrong site 
surgery, misdiagnosis, surgical errors, medication 

The broker has warned of potential claims and rising premiums in the medical malpractice sector

https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/financial-stability/global-insurance-market-report-gimar/file/102425/iais-gimar-2021
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Building Cyber Resilience
Threats, Enablers and Anticipation
Since the onset of the Covid-19 crisis, there has been 
a visible surge in cyber-attacks, phishing scams and 
malicious activity targeting critical infrastructures, 
governments, organizations and end-users. In 2020, 
cyber-attack statistics increased dramatically with a 
300% surge in cyber-crime events in the US,1 a 600%2 
increase in malicious emails worldwide just a few 
months into the crisis and a 70%3 rise in healthcare 
industry data breaches over the previous year.
As one of the top three global risks highlighted by the 
AXA 2021 Future Risk Report,4 cyber risk clearly 
requires preparedness. It is a challenging field as the 
lack of historical data, the constantly evolving threat 
profile and issues of clustering and correlation of cyber 
events require new strategies, techniques, and policies 
towards mitigation.
In this publication, the AXA Research Fund brings 

together 20 expert contributors from academia, 
governmental and international organizations as well 
as the insurance industry to inform around the key 
question of building cyber resilience.
To download the AXA report, please click here

 Source: AXA

of consultants, physios, midwives, nurses and doctors 
to deliver consistent and excellent care has been 
challenged in so many ways.
“Though the intentions and effort have been heroic, the 
results have inevitably included delayed procedures 
and deaths from diseases that might not previously 
have been fatal.”
Rising premiums
Carter expects to see angry, grieving families litigate 
in 2022.
He continued: “While the health service struggles to 
catch up, failures not of its making will catch it up, 
leading to a crisis in claims, a rise in premiums and, 
quite possibly, some challenging restrictions in medical 
malpractice cover.
“In 2020 and 2021, health service professionals were 
national heroes. They remain heroic, but the results of 
their efforts may bring them real additional challenges 
in the year ahead.”

Carter highlighted that GP surgeries now treat 60% 
of their patients face-to-face and are working through 
new challenges around administering Covid vaccines, 
catching up on routine appointments and persuading 
fearful patients back into treatment.
He said: “Meanwhile, in hospitals, consultants are 
struggling with huge disruptions to their operating 
lists, from the last minute withdrawals of patients 
due to Covid, a shortage of back office staff to make 
and manage patient records and appointments and the 
continued physical barriers to treatment from operating 
through layers of [personal protection equipment].
“If there is one thing that parties on all sides can agree, 
it is that Covid has stretched and challenged every 
aspect of our healthcare systems.
”This is the case not just in the crowded emergency 
and Covid wards, but also in related fields, such as 
physiotherapy and rehabilitation, where the requirement 
for face-to-face interaction has been altered beyond 
belief by a year of remote treatment.”

 Source: Global Reinsurance

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

”.. مكانة تتعاظم  ف ي “عيد االتحاد الـخمس�ي
اإلمارات �ف

ايد ف وثقة دولية ت�ت
ي وقت تتعاظم فيه مكانتها اإلقليمية والدولية، 

ن �ن ي اإلمارات بعيد االتحاد الخمس�ي
تحت�ن

األصعدة. مختلف  لجهودها عىل  وتقديره  العالم  ثقة  ايد  ن وت�ت

https://www-axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com/5e520e63-62c2-43cb-9724-4642711502d8_Building_Cyber_Resilience_ARF_2021.pdf
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واتحاد  تأسيسها  منذ   
ً
عاما  50 اإلمارات  دولة  ُتكمل  اليوم  وبــهذا 

آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  برئاسة  1971م،  02 ديسم�ب  ي 
�ن إماراتها 

نهيان – رحمه هللا.
مناطق  ي مختلف 

للدولة �ن ي  الذه�ب اليوبيل  بمناسبة  احتفاالت  وُتقام 
هذه  ي 

و�ن ن  التأم�ي كات  �ش من  العديد  شاركت  وقد  هذا  اإلمارات، 
ومنهم: مختلفه  بأشكال  االحتفالية 

االتحاد  بعيد  احتفااًل  خصومات   50% تمنح  ن  للتأم�ي األهلية  ن  الع�ي
ن لخمس�ي ا

 50% ن عن منح خصومات بنسبة  ن األهلية للتأم�ي كة الع�ي أعلنت �ش
وذلك  المركبات،  أنواع  جميع  عىل  الرسمية  التعرفة  أسعار  من 

 .2021 31 ديسم�ب لعام  1 ديسم�ب إىل   من 
ً
اعتبارا

ن بهذه  ن األهلية للتأم�ي كة الع�ي وقال محمد مظهر حمادة مدير عام �ش
تحقيق  ي 

�ن اإلمارات  لدولة  الرشيدة  القيادة  نجحت  »لقد  المناسبة: 
مكنت  ي  وال�ت المتواصلة،  اإلنجازات 
المراتب  أعىل  تصدر  من  الدولة 
االقتصادية  ات  المؤ�ش ضمن 
إقليمي  مركز  إىل  وتتحول  العالمية، 
والمؤسسات  كات  لل�ش وعالمي 
والمستثمرين،  األعمال  ورجال 
وممارسة  األعمال  إلطالق  كوجهة 
خالل  ومن  االقتصادية،  األنشطة 

العام  خالل  اإلمارات  حكومة  أطلقتها  ي  ال�ت ن  الخمس�ي مشاريــــع 
من  لمزيد  وتفوقها  ريادتها  الدولة  تواصل  أن  المتوقع  من  الجاري، 

والتقدم«. التطور 
ن الخمس�ي االتحاد  بعيد  تحتفل  ن  للتأم�ي ة  الفج�ي

االتحاد  بعيد  احتفاال   ، ن للتأم�ي الوطنية  ة  الفج�ي كة  �ش نظمت 
ة بعرض م�حية تحاكي  الفج�ي ، إضافة إىل مشاركة م�ح  ن الخمس�ي
اثية  روح االتحاد ومنجزاته، فيما تم تخصيص ركن خاص للحرف ال�ت

ي دولة اإلمارات.
�ن

الوطنية  ة  الفج�ي كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  المعلوىلي  أنطوان  وقال 
الستذكار  هامة،  وطنية  مناسبة  ن  الخمس�ي االتحاد  عيد  ان  ن  للتأم�ي
بناء وطن عىل أسس قوية وعىل مبادئ  ي 

ن �ن المؤسس�ي القادة  جهود 
من مصاف   

ً
عاما  50 ي 

�ن يصبح  أن  استطاع  واالتحاد، وطن  الوحدة 
المجاالت. مختلف  ي 

�ن المتقدمة  الدول 
الوطنية«  »الوثبة  من  السيارات  ن  تأم�ي عىل  حرصية  خصومات 

ن الخمس�ي االتحاد  بعيد  احتفااًل 
حرصية  خصومات  تقديم  عن  ن  للتأم�ي الوطنية  الوثبة  كة  �ش أعلنت 

التأمينية  المنتجات  من  مجموعة  عىل   ، الحاىلي ديسم�ب   14 ح�ت 
خالل  من  العرض  من  االستفادة  لعمالئها  ويمكن  السيارات،  لعمالء 
.]UAE50[ ي  وي�ب ال�ت الرمز  باستخدام  التطبيق  أو  ي 

و�ن اإللك�ت الموقع 
 ، ي�ي مس�ت أنس  قال  جانبه  ومن 
كة  ب�ش للعمليات  التنفيذي  الرئيس 
»نفخر   : ن للتأم�ي الوطنية  الوثبة 
دولة  ي 

�ن الرئيسي  مقرنا  بوجود 
بفضل  استطاعت  ي  وال�ت اإلمارات، 
رؤية قيادتها الرشيدة أن تحتل المركز 
للعيش  عالمية  وجهة  كأفضل  الرابع 
ي 

�ن  
ً
عالميا  

ً
نموذجا لتقدم  والعمل، 

مجال التنويــــع االقتصادي القائم عىل 
كات  لل�ش محفزة  بيئة  لخلق  االبتكار 

واالزدهار«. للنمو  وتقديم فرص 
ن الخمس�ي االتحاد  بعيد  تحتفل  ن  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب

ي الوطنية  كة د�ب ، الرئيس التنفيذي ل�ش احتفل السيد عبد هللا النعيمي
اإلمارات  لدولة  ي  الوط�ن باليوم  ن  الموظف�ي مع  جنب  إىل  جنًبا  ن  للتأم�ي
 
ً
وحبا  

ً
تقديرا داخلًيا   

ً
احتفال كة  ال�ش نظمت  وقد  المتحدة،  العربية 

المجيد. اليوم  لهذا 
عىل  ن  الخمس�ي االتحاد  بعيد  يحتفل  االدارية  لالستشارات  بدري 

السنوي مؤتمرها  هامش 

حرصن  وقد   )BADRI( االدارية  لالستشارات  بدري  مؤسسة  احتفلت 
ن  للتأم�ي األمارات  لجمعية  العام  ن  األم�ي ي – 

لط�ن فريد  السيد  االحتفال 
  BADRI لـ  العام  المدير  مسكاواال-  حاتم  السيد  مع  جنب  إىل  جنبا 

للمؤسسة. التنفيذي  المدير  بوريواال  عىلي  والسيد 
بعملية  زاخرة  لتكون  القادمة   

ً
عاما ن  للخمس�ي اإلمارات  دولة  وتتطلع 

عام  ي 
�ن مسبقة  خطط  بإطالق  لها  استعدت  حيث  ة،  كب�ي تنموية 

منا�ي  مختلف  تطوير  خاللها  من  م  ن وتع�ت  ، ن للخمس�ي االستعداد 
واالجتماعية. والتنموية  االقتصادية  السيما  الدولة 

LinkedInn على BADRI المصدر: وكالة أنبار االمارات، العين، البيان، أرقام، صفحة
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ف %8 باإلمارات زيادة كلفة الرعاية الصحية ترفع أسعار التأم�ي

بنسبة  االرتفاع  إىل  المحىلي  السوق  ي 
�ن الصحية  الرعاية  كلفة  تتجه 

2022، األمر الذي سينعكس عىل أحجام  %5 خالل عام  تصل إىل 
الخدمات  لمزودي  المحلية  ن  التأم�ي كات  �ش تدفعها  ي  ال�ت المطالبات 

والعيادات. كالمستشفيات 
بنسب   

ً
محليا الص�ي  ن  التأم�ي أسعار  صعود  المحىلي  السوق  وينتظر 

ن  كات التأم�ي تزيد عىل %8 خالل العام المقبل، وذلك نتيجة سىعي �ش
األخرى. التكاليف  أثر  من  والحد  المطالبات  تضخم  لتعويض 

العوامل عىل  بالعديد من  المحىلي  السوق  ي 
ي �ن الط�ب التضخم  ويرتبط 

الحاالت  المحلية عىل عالج  القدرات  العام، وارتفاع  التضخم  رأسها 
بعد. عن  الطبابة  استخدام  ونمو  المعقدة،  الطبية 

ن  التأم�ي أسعار  فصعود  ن  التأم�ي قطاع  ي 
�ن ن  محلي�ي ن  مسؤول�ي وبحسب 

المقبل. العام  أمر حتمي خالل  العالج  ارتفاع كلفة  مع 
لالستشارات،  العالمية  واتسون«  تورز  »ويلس  كة  ل�ش دراسة  ووفق 
ي 

�ن  8.1%  
ً
عالميا تفع  س�ت الصحية  الرعاية  مزايا  كلفة  فاتجاهات 

والبلدان. المناطق  الزيادات حسب  ي 
�ن تباين كب�ي  المتوسط، مع 

ارتفاع  بأن   ، ي
لط�ن فريد  ن  للتأم�ي اإلمارات  لجمعية  العام  ن  األم�ي وأفاد 

حدتها  تتباين  سنوية  قضية  والعالجات  الطبية  الخدمات  أسعار 
 إىل أن تضخم 

ً
ن منها من سنة إىل أخرى، الفتا كات التأم�ي ومواقف �ش

. ي الط�ب ن  التأم�ي أسعار  ة عىل  مبا�ش تنعكس  العالج  كلفة 
نتيجة  الجائحة  زمن  ي 

�ن تراجعت  الطبية  المطالبات  أن  إىل  وأشار 
األمور  من  الكث�ي  وتأجيل  والعيادات  ي 

المشا�ن مراجعات  انخفاض 

كات جيدة ودفع إىل خلق منافسات  غ�ي الطارئة، ما جعل ربحية ال�ش
والمطالبات  تغ�ي  الوضع  اآلن  لكن  الماضية،  ة  الف�ت خالل  سعرية 

الطبيعية. مستوياتها  إىل  عادت 
وتزايد  السوق،  ي 

�ن العام  والتضخم  المطالبات  عودة  »مع  وتابع: 
السوق،  تدخل  ي  ال�ت الطبية  والتكنولوجيا  المحلية  الطبية  القدرات 
ي الذي يزيد عىل نسب التضخم  أن تنعكس عىل نسب التضخم الط�ب

عادة«. العام 
ي نتيجة ارتفاع  ن الط�ب ي أسعار التأم�ي

وحول نسب الزيادات المتوقعة �ن
8 و%12 خالل العام المقبل. ن  تكلفة العالج، أشار إىل أنها تراوح ب�ي

وإدارة  الطبية  للخدمات  نكستك�ي  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  وأفاد 
الذي  العام  التضخم  بأن  غريغوروفيتش،  كريستيان  المطالبات، 
كلفة  عىل  ينعكس  عام  بشكل  والعالم  المحىلي  السوق  ي 

�ن يحدث 
أن  األولية  الدراسات  وفق  يتوقعون  أنهم  إىل   

ً
الفتا الطبية،  الرعاية 

4 و5%. ن  2022 ب�ي الرعاية الطبية خالل  ترتفع كلفة 
ي 

�ن ي  الط�ب بالتطور   
ً
أيضا ترتبط  السعرية  االرتفاعات  أن  إىل  وأشار 

السوق  خارج  تذهب  كانت  ي  ال�ت التكاليف  من  فالكث�ي  اإلمارات، 
المحلية. ن  التأم�ي كات  �ش ستتكبدها  المحىلي 

إىل  كة  يختلف من �ش فقال »األمر  ن  التأم�ي أسعار  ارتفاعات  وأما عن 
وهي   5% عن  األسعار  ي 

�ن الصعود  يقل  لن  األرجح  عىل  لكن  أخرى، 
الرعاية«. ي كلفة 

�ن التضخم 

المصدر: الرؤية

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

ف تجمع 9.7 مليار خالل 3 اشهر والمالءة المالية  كات التام�ي البنك المركزي السعودي: �ش
للقطاع %177 والمطالبات التأمينية عادت لمستويات ما قبل كورونا

ن  التام�ي اقساط  اجماىلي  ارتفاع  السعودي  المركزي  البنك  كشف 
ريال، خالل  مليار   9.7 اىل  السعودية  ن  التام�ي كات  فيها ل�ش المكتتب 
الثالث  الربــع  عن   ،9.9% وبنسبة  الجاري،  العام  من  الثالث  الربــع 

8.8 مليار ريال. ي كانت  2020 ال�ت من العام السابق 
كات  ل�ش المالية  المالءة  هامش  انخفض  المركزي  البنك  وبحسب 
2021، مقارنة بالربــع الماثل  ي الربــع الثالث 

%0.4 �ن ن بمقدار  التام�ي
دخل  اجماىلي  ارتفع  مضيفا،   ،177% اىل  لتصل  السابق  العام  من 
الثالث  الربــع  ي 

�ن ريال  مليون   233 من   ،21.3% بنسبة  االستثمار 
الثالث من العام الجاري. 283 مليون ريال خالل الربــع  2020 اىل 

الربــع  ي 
�ف ف  التام�ي لقطاع  السعودي  المركزي  البنك  لتقرير  ووفقا 

ن  التام�ي لقطاع  بها  المكتتب  االقساط  اجماىلي  ارتفع   ،2021 الثالث 
ريال  مليار   5.2 مقابل   ،13.9% وبنسبة  ريال،  مليار   6 اىل  الص�ي 
االقساط  اجماىلي  انخفض  فيا   ،2020 العام  الثالث من  الربــع  خالل 
ريال،  مليار   1.8 لتبلغ   ،4.6% بنسبة  المركبات  ن  لتام�ي بها  المكتتب 

السابق. العام  المماثل من  الربــع  مليار ريال خالل   1.9 مقابل 
النواع  فيها  المكتتب  االقساط  اجماىلي  ارتفع  “ساما”  وبحسب 
 1.4 مقابل  ريال،  مليار   1.5 لتبلغ   ،11.6% االخرى  العام  ن  التام�ي
اجماىلي  وارتفع  السابق،  العام  من  المماثل  الربــع  خالل  ريال  مليار 
وبنسبة  ريال،  مليون   375 لتبلغ  واالدخار  الحماية  ن  لتام�ي االقساط 

298 مليون ريال. 2020 الذي كان  %25.8 عن الربــع الثالث 
والزكاة  ائب  الرصن بعد  الدخل  ي 

صا�ن انخفض  التقرير  بينه  لما  ووفقا 
الربــع  خالل  ريال  مليون   10 ليبلغ   ،96.5% بنسبة  ن  التام�ي كات  ل�ش
ة الماثلة  295 مليون ريال خالل الف�ت 2021، مقابل  الثالث من عام 
من  الدخل  تراجع  اىل  االنخفاض  هذا  مرجعا  السابق،  العام  من 
مليون   273 قدرها  تشغيلية  خسارة  سجل  حيث   ، ن التام�ي عمليات 
62 مليون ريال  2021، مقابل دخل بقيمة  الثالث  الربــع  ريال خالل 

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/QuarterlyForms/Q3_2021_Report-Ar.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/QuarterlyForms/Q3_2021_Report-Ar.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/QuarterlyForms/Q3_2021_Report-Ar.pdf
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تكون ساهمت  قد  ي  ال�ت العوامل  ومن   ،2021 عام  من  الثالث  للربــع 
ن المركبات والص�ي بشكل خاص  ي التاث�ي عىل معدل الخسارة لتام�ي

�ن
جائحة  ة  ف�ت قبل  مستوياتها  اىل  التامينية  المطالبات  مستوى  عودة 

الطارئة. الطبية غ�ي  االجراءات  تاجيل بعض  وتاث�ي  كورونا 

88

المصدر: مال والبنك المركزي السعودي

Arab Insurance BahrainBahrain

جمعية األطباء: القانون حاجة ملحة..
ف كات التأم�ي ف ضّد األخطاء الطبية لدى �ش قانون يلزم جميع األطباء بالتأم�ي

اًحا  اق�ت القادمة  جلسته  ي 
�ن الشورى  مجلس  يناقش  أن  المزمع  من 

لدى  الطبية  األخطاء  عىل  ن  بالتأم�ي األطباء  جميع  يلزم  بقانون 
ن من قبل المرصف  التأم�ي أعمال  لمزاولة  بها  المرصح  ن  التأم�ي كات  �ش

المركزي.
أنه  القانون ورأت  برفض  الشورى  بمجلس  الخدمات  لجنة  وأوصت 

. والماىلي االقتصادي  باألثر  متعلقة  لدراسات  يفتقر 
الوطنية  الهيئة  تلقتها  ي  ال�ت الشكاوى  من   42% بأن  اللجنة  وقالت 
انتفاء  التوّصل فيها إىل  تّم  ي 

الما�ن العام  للمهن والخدمات الصحية 
. ي الط�ب الخطأ 

الدكتور  الشوري  من  والمقدم   - الجديد  بقانون  اح  االق�ت ويلزم 
ن  بالتأم�ي والخاصة  العامة  الصحية  المؤسسات   - العريض  أحمد 
من  أي  وعىل  األسنان  وطب  ي  الب�ش الطب  مهنة  مزاوىلي  عىل 
عن  المسؤولية  ضد  لديها  ن  العامل�ي المعاونة  الطبية  المهن  مزاوىلي 
الفنية  أو  الطبية  الطواقم  من  أي  أخطاء  أو  الطبية  المهنية  األخطاء 
كات  �ش إحدى  لدى  وذلك  المؤسسة،  ي 

�ن العاملة  التمريضية  أو 
البحرين  قبل مرصف  ن من  التأم�ي أعمال  بمزاولة  لها  المرصح  ن  التأم�ي
من  قرار  بتحديدها  يصدر  ي  ال�ت والضوابط  وط  لل�ش ووفًقا  المركزي، 
الصحية،  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  إدارة  مجلس 
كما   . ن التأم�ي أقساط  الصحية كامل  المؤسسات  تلك  تتحمل  أن  عىل 
الصحية  المؤسسات  ن حلواًل محّل  التأم�ي كات  أن تحل �ش ينّص عىل 
سداد  وتضمن  اماتهم  ن وال�ت حقوقهم  ي 

�ن عليهم  المؤمن  واألشخاص 
أكّد  جانبه،  من  عليهم.  ي 

نها�ئ حكم  بها  يصدر  ي  ال�ت التعويضات 
الخاصة  المستشفيات  جمعية  رئيس  محمد  عبدالوهاب  الدكتور 
والعاملون  األطباء  يعمل  بأن  مهنًيا  وواجًبا   

ً
ملحة ورًة  �ن هناك  أن 

ي 
الطبية سواًء �ن ن ضد األخطاء  التأم�ي ي الحقل الص�ي تحت غطاء 

�ن
استثناء،  دون  الخاصة  أو  العامة  والمستشفيات  والعيادات  المراكز 
القانون من جميع الجوانب قبل إصداره. مشدًدا عىل أهمية دراسة 

التعديل  أن  الشوري  بقانون  ح  للمق�ت اإليضاحية  المذكرة  ي 
�ن وجاء 

بعمل  مرتبطة  أخطاء  من  يصدر  مما  المر�ن  حماية  إىل  يهدف 
من  وذلك  والمستحقة،  المطلوبة  الطبية  العناية  وضمان  األطباء 

األطباء. التأكيد عىل مسؤولية  خالل 
صورة  هي  للطبيب  المهنية  المسؤولية  أن  إىل  المذكرة  وأشارت 
نظًرا  خاصة  أهمية  اكتسبت  أنها  إال  المدنية  المسؤولية  صور  من 
أمام  الطبية  بالمسؤولية  تتعلق  ي  ال�ت الدعاوى  لحجم األخطاء وكذلك 
واإلهمال  والمريض  الطبيب  ن  ب�ي الشخصية  العالقة  وزوال  القضاء 
ي 

�ن التجارية  العالقة  بروز  عن  فضاًل  الصحية،  المؤسسات  ي 
�ن

. ن الخاص�ي واألطباء  الخاصة  المستشفيات 
األعمال  ممارسة  عن  المسؤولية  عىل  ن  التأم�ي نظام  أن  عىل  وأكدت 
الدول  أغلب  ي 

�ن تقريًبا  به  معمول  المعاونة  الطبية  والمهن  الطبية 
من  فأصبح   ، ي العر�ب الخليج  منطقة  ي 

�ن خاصة  وبصفة  العربية 
ورة  �ن اآلن  العالم  دول  من  ي كث�ي 

�ن الطب  مهنة  مزاولة  متطلبات 
اف جهة  ن وتحت إ�ش تأم�ي كة  إجباري تصدرها �ش ن  تأم�ي وثيقة  حيازة 
عن  التعويضات  بسداد  تقوم  ي  وال�ت هيئة  أو  نقابة  تكون  قد  معينة 

. ن التأم�ي كات  أخطاء األطباء هي �ش

االستثمار  دخل  ارتفع  بينما  السابق،  العام  من  المماثلة  ة  الف�ت خالل 
ي 

�ن ريال  مليون   233 مقابل  ريال،  مليون   283 ليبلغ   21.3% بنسبة 
السابق. العام  من  المماثلة  ة  الف�ت

 81.7% ليبلغ   78.5% من  الخسارة  معدل  ارتفع  “ساما”  وابانت 

المصدر: األيام

Arab Insurance AlgeriaAlgeria

ف التكافىلي قبل نهاية السنة فة اسالمية: افتتاح وكاالت للتأم�ي ص�ي
افتتاح  الرحمن, عن   عبد  بن  أيمن  المالية,  وزير  االول,  الوزير  أعلن 
االسالمية,  فة  الص�ي اطار  ي 

�ن التكافل,  ي 
�ن متخصصة  ن  تأم�ي وكاالت 
الجارية. السنة   نهاية  قبل 

انشغاالت  للرد عىل  ي جلسة علنية 
الرحمان, �ن بن عبد  السيد  قال  و 

ان   2022 لسنة  المالية  قانون  نص  حول  االمة  مجلس  اعضاء 
فئات  لعدة  االستقالل  منذ  مطلبا  كان  االسالمية  فة  الص�ي “اجراء 
)ادراجه(  سمح  قد  و  ن  االقتصادي�ي ن  المتعامل�ي و  ن  المواطن�ي من 
فيها  تم  ي  ال�ت ة”  الف�ت قرص  رغم  االن  لحد  به  بأس  ال  باستقطاب 

المعامالت. هذه  اطالق 

ن خاصة  و أضاف قائال: “سنمر قبل نهاية السنة اىل افتتاح وكاالت تام�ي
المختصون”. يعلم  االسالمية كما  فة  للص�ي امتداد  هو  و  بالتكافل 

و اضاف الوزير االول ان هذا االجراء سيسمح بإكمال المسار الشامل 
ي  -التأمي�ن فة االسالمية بشقها التكافىلي الذي ارادته الدولة بإدراج الص�ي

الموازية”. السوق  اموال  استقطاب  ي 
�ن الفعالة  العوامل  “كأحد 

هذه  الستغالل  ن  المواطن�ي الرحمن  عبد  بن  السيد  دعا   عليه,  و 
يقوموا  ح�ت  الموازية(  السوق  اموال  الستقطاب  )الرامية  االجراءات 

وضعياتهم. بتسوية 
المصدر: وكالة األنباء الجزائرية
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Arab Insurance JordanJordan

ي لمناقشة المسودة األوىل من 
ف مع البنك المركزي األرد�ف ك لقطاع التأم�ي اجتماع مش�ت

ف لعام 2021 كات التأم�ي تعليمات حوكمة �ش
ماجد  بالمهندس  ممثال  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

األرد�ن االتحاد  شارك 
مدير  ن  الحس�ي ماهر  واالستاذ  اإلتحاد  ادارة  مجلس  رئيس  ات  سم�ي
الدراسات والتدريب  االتحاد ونائب مدير االتحاد ومساعده لشؤون 
ن  التأم�ي كات  ل�ش العامون  المدراء  السادة  من  إىل عدد كب�ي  باإلضافة 
ذات  الدوائر  ومدراء  االدارة  مجالس  وأعضاء  رؤساء  من  وعدد 
ظهر  عقده  تم  الذي  القطاع  مع  ك  المش�ت االجتماع  ي 

�ن العالقة 
ي 

األرد�ن المركزي  البنك  مقر  ي 
�ن  2021/11/28 الموافق  األحد  يوم 

عىل  الرقابة  لدائرة  التنفيذي  المدير  طهبوب  رنا  السيدة  برئاسة 
وذلك  المركزي  البنك  من  ن  المعني�ي المدراء  وبحضور  ن  التأم�ي أعمال 
خالل  من  القطاع  قدمها  ي  ال�ت ن  التأم�ي كات  �ش مالحظات  لمناقشة 
تعليمات  من  األوىل  المسودة  عىل  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

األرد�ن االتحاد 
.2021 لعام  ن  التأم�ي كات  حوكمة �ش

البنك  وافق  ي  ال�ت المواد  أهم  عرض  االجتماع  هذا  خالل  تم  وقد 
المقدمة  كات  ال�ش مالحظات  اىل  استنادا  تعديلها  عىل  المركزي 
ي لم يتم األخذ بها وبيان  وكذلك اإلجابة عىل المالحظات األخرى ال�ت
مرتبطة  او  يعية  ت�ش أكانت  سواء  ذلك  دون  حالت  ي  ال�ت األسباب 
اىل  باالستناد  او  ن  التأم�ي اعمال  تنظيم  لقانون  الرئيسية  بالمحاور 
ف  ي�ش ي  ال�ت المالية  المؤسسات  بقية  مع  المركزي  البنك  ات  خ�ب

البنوك. مقدمتها  ي 
و�ن عليها 

ن والنصف مناقشة الكث�ي  وكما تناول االجتماع الذي زاد عن الساعت�ي
لمسودة  وفقا  الجديدة  الرقابية  والمتطلبات  العمل  تفصيالت  من 
االكتواري  مع  والعالقة  ي  والخار�ب الداخىلي  التدقيق  مثل  التعليمات 
ن وواجباتها وعمليات  كات التأم�ي ي �ش

وتشكيل لجان مجالس االدارة �ن
النقاط  المؤثرة والمساهم المسيطر والكث�ي من  اإلفصاح والمصلحة 

القطاع. من  تقديمها  ي سبق  ال�ت
الجاد والعلمي  الذي ساده روح اإليجابية والنقاش  واختتم االجتماع 
التعليمات  من  ثانية  ارسال مسودة  بإعادة  المركزي  البنك  قيام  عىل 

ي تم بحثها خالل اجتماع  كات بعد االخذ بالتعديالت ال�ت لإلتحاد وال�ش
لتقديم  ثانية  فرصة  ن  التأم�ي كات  �ش منح  اىل  يصار  أن  وعىل  اليوم 
الحوكمة  تعليمات  من  الجديدة  المسودة  عىل  مجددا  المالحظات 
وأهداف  روح  مع  تتما�ش  ي  وال�ت التعليمات  أهم  من  وانها  خاصة 
ي وكذلك 

ي منتصف حزيران الما�ن
القانون الجديد الذي بدأ �يانه �ن

التعليمات  مسودة  ي 
�ن الواردة  األوضاع  لتوفيق  السماح  ة  ف�ت بحث 

من  القطاع  سيقدمه  ما  ي ضوء 
�ن زيادتها  وإمكانية  شهور  ستة  البالغة 

ن  لح�ي التعليمات  هذه  نفاذ  ة  ف�ت تأجيل  تستدعي  وأسباب  رات  م�ب
القطاع. جهوزية 

والسادة  االتحاد  ادارة  مجلس  رئيس  طالب  االجتماع  هامش  وعىل 
لبحث  ن  التأم�ي قطاع  ممثىلي  مع  عاجل  لقاء  ترتيب  بأهمية  الحضور 
قدراته  تستهدف  ي  وال�ت القطاع  تواجه  ي  ال�ت والصعوبات  التحديات 
هذه  لبحث  طويال  االنتظار  وعدم  خسائره  من  وتزيد  المالية 
موسع  اخر  اجتماع  بعقد  ن  مطالب�ي القطاع  ترهق  ي  ال�ت التحديات 
ي  ال�ت العمل  ورقة  اىل  باالستناد  ممكنة  فرصة  أقرب  ي 

�ن الغاية  لهذه 
أبرز  بالتعاون مع القطاع حول  ن  التأم�ي كات  ي ل�ش

أعدها االتحاداألرد�ن
حة. المق�ت والحلول  والتحديات  الصعوبات 

Business Journal :المصدر

Arab Insurance PalestinePalestine

ونيا كات إلك�ت ف بال�ش ي التأم�ي “سوق رأس المال” ترخص خدمة ربط طال�ب

ق  ال�ش مبادرة  كة  ل�ش ترخيصا  المال،  رأس  سوق  هيئة  منحت 
 ” “تمويىلي لمنصة  المالكة  االجنبية  الربحية  غ�ي  لالستثمار  األوسط 
تقديم طلباتهم  ن من  التأم�ي ي  تمكن طال�ب لتقديم خدمة   ، ن ي فلسط�ي

�ن
المنصة. ع�ب  كات  لل�ش

ي  طال�ب من  جديدة  يحة  �ش إدماج  عىل  الموافقة  خيص  ال�ت وتتضمن 
كات  �ش مع  تشبيكهم  خالل  من  وذلك   ، ن التأم�ي قطاع  ي 

�ن ن  التأم�ي
. ن التأم�ي

ة  الصغ�ي المشاريــــع  أصحاب  أسا�ي  بشكل  المنصة  وتستهدف 
وأصحاب  األفراد  المنصة  وتمكن  الصغر،  ومتناهية  والمتوسطة 
المنصة  خالل  من  بهم  الخاص  ن  التأم�ي نوع  طلب  من  المشاريــــع 

الحياة. أو  العامة  للتأمينات  أو  للمركبات  ن  تأم�ي كان طلب  سواء 

ن إىل  وتكون آلية االستفادة من هذه المنصة ع�ب ارسال طلبات التأم�ي
ي تقوم بدورها بمراجعة هذه الطلبات،  ونيا، وال�ت ن إلك�ت التأم�ي كات  �ش
إىل  الحاجة  دون  المنصة،  خالل  من  بها  الخاصة  العروض  وتقديم 
الطلبات  شبك  يتم  حيث  كات،  ال�ش فروع  بزيارة  ن  التأم�ي ي  طال�ب قيام 

. ن بشكل مبا�ش التأم�ي كات  والعروض مع �ش
خلق  إىل  تهدف  الهيئة  “إن  النابلسي  براق  الهيئة  عام  مدير  وقال 
الحديثة،  التكنولوجيا  وسائل  اىل  تستند  جديدة  توزيــــع  قنوات 
الخدمات  اىل  مخدومة  وغ�ي  جديدة،  فئات  وصول  من  يسهل  ما 
ي 

الماىلي �ن الشمول  تعزيز  الذي من شأنه  األمر  المرصفية،  المالية غ�ي 
جديدة  فئات  وشمول  التأمينية  القاعدة  توسيع  من خالل   ، ن فلسط�ي

قبل”. ماليا من  تكن مشمولة  لم 
المصدر: وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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Arab Insurance TunisiaTunisia

: ندوة جهوية للسالمة المرورية ف كات التأم�ي بمشاركة الجامعة التونسية ل�ش

ي عمدون: تقديم تعويضات ل60 % من عائالت الضحايا
حادث الحافلة �ف

ن  التأم�ي كات  ل�ش التونسية  الجمعية  رئيس  ن  حس�ي بن  الحبيب  أعلن 
�ن  مشاركته  هامش  عىل  لالنباء  افريقيا  تونس  لوكالة  االربعاء  اليوم 
التونسية  الجمعية  نّظمتها  ال�ت  المرورية  للسالمة  الجهوية  الندوة 
للوقاية من حوادث الطرقات بالمعهد العاىلي للدراسات التكنولوجية 
تّم  أّنه  عمدون  ي 

�ن المرور  لحادث  الثانية  للذكري  إحياء  باجة  ي 
�ن

ي 
الحافلة �ن بالمائة من عائالت ضحايا حادث   60 لـ إسناد تعويضات 

ن ما زال عدد  ي عمدون من والية باجة �ن ح�ي
ن السنو�ي �ن منطقة ع�ي

القضاء. لدى  الملّفات  هام من 
كات  �ش ان  مؤكدا  دينار  المليون،  تفوق  التعويضات  قيمة  أن  وقّدر 
حسب  المطلوبة،  بالجدية  عمدون  حادثة  مع  تعاطت  قد  ن  التام�ي

قوله.
حودث  من  للوقاية  التونسية  الجمعية  رئيس  ي 

الفري�ت عفيف  واعلن 
السالمة  سفراء  الشباب  أكاديمية  ن  ترك�ي عن  جهته  من  الطرقات 
التكنولوجية،  للدراسات  العاىلي  بالمعهد  اليوم  الطرقات  �ن  المرورية 
الموارد لهذا الشباب ح�ت ينجز انشطة شبابية  انه سيتم توف�ي  مبّينا 
المحفوفة  السلوكات  لتغي�ي  ي  االيجا�ب الضغط  اىل  تهدف  مبتكرة 

بالطرقات. والعنف  بالطرقات  بالمخاطر 
الثانية  الذكري  ي  تح�ي المرورية  للسالمة  الجهوية  الندوة  ان  وقال 
مع  التضامن  ورة  وبرصن بها  التونسي  الشعب  لتذك�ي  عمدون  لفاجعة 
عائالت الضحايا ومع عمدون ال�ت اعت�ب انها منطقة منكوبة، مضيفا 
ي عمدون 

أنه سينطلق بداية من مارس القادم مهرجان حب الحياة �ن
. بفاجعة عمدون  بما يعرف  ي صورتها مرتبطة 

تب�ت ح�ت ال 
نطالب  فاننا   2019 منذ  الطرقات  حوادث  تراجع  رغم  انه  وقال 
لتقييم  الطرقات  عىل  للسالمة  وط�ن  يوم  ديسم�ب   1 يوم  يكون  بان 

. اىل اخري  المستقبلية من سنة  المجهود وضبط االهداف 
بوزارة  الطرقات  وصيانة  االستغالل  مدير  القاسمي  محمد  و�ح 
بالنقطة  التدّخل  تم  انه  لالنباء  افريقيا  تونس  لوكالة  ن  التجه�ي
ي عمدون ال�ت وقع فيها الحادث يوم 

ن السنو�ي �ن ية 136 بع�ي الكلم�ت

Arab Insurance EgyptEgypt

 » ف تسجل 37.58 مليار جنيه بنهاية سبتم�ب 2021..و»التكافىلي كات التأم�ي أقساط �ش
اجع 32.6% ي�ت

أقساط  محفظة  المرصية  بالسوق  العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش حققت 
9 أشهر األوىل من العام الجاري،  الـ 37.58 مليار جنيه خالل  بقيمة 
بمعدل   ،2020 من  ذاتها  ة  الف�ت خالل  جنيه  مليار   29.06 مقابل 

.29.3% نمو 
أقساط  أن  المالية،  للرقابة  العامة  للهيئة  الشهرية  التقارير  وأظهرت 
بنهاية  جنيه  مليار   34.21 حواىلي  بلغت  التجاري  ن  التأم�ي نشاط 
ة المناظرة من  24.07 مليار جنيه خالل الف�ت 2021، مقابل  سبتم�ب 

.42.2% نمو  ، بمعدل  ي
الما�ن العام 

 32.6% بنحو  بالسوق  التكافىلي  ن  التأم�ي أقساط  تراجعت  بينما 
4.99 مليار  2021، مقابل  3.36 مليار جنيه بنهاية سبتم�ب  لتسجل 

. ي
الما�ن العام  ة ذاتها من  الف�ت جنيه خالل 

الحياة تأمينات  كات  ي أقساط �ش
 �ن

ً
29% نموا

، فقد بلغت قيمة األقساط  ن  لنوع التأم�ي
ً
ات القطاع وفقا وحول مؤ�ش

األوىل  أشهر   9 الـ والمسئوليات خالل  الممتلكات  لتأمينات  المحصلة 
جنيه  مليار   11.97 مقابل  جنيه؛  مليار   15.53 حواىلي   2021 من 

.29.7% نمو  بمعدل   ،2020 بنهاية سبتم�ب 
وتكوين  األشخاص  لتأمينات  المحصلة  األقساط  قيمة  إرتفعت  كما 
سبتم�ب  بنهاية  جنيه  مليار   22.05 إىل  لتصل   29% بنحو  األموال 
9 أشهر األوىل من 2020. 2021، مقابل 17.09 مليار جنيه خالل الـ

بلغت  فقد   ،2021 سبتم�ب  شهر  خالل  ن  التأم�ي نشاط  أداء  وحول 
جنيه،  مليار   4.6 حواىلي  ة  الف�ت تلك  خالل  السوق  أقساط  إجماىلي 
.20.4% 2020، بمعدل نمو  3.82 مليار جنيه خالل سبتم�ب  مقابل 

2019 بإنجاز حواجز وتّم أيضا إنجاز جدار من الخرسانة  1 ديسم�ب 
مرورية  تدقيق  دراسة  إنجاز  تّم  انه  معلنا  أمان،  وزاّلقات  االسفلتية 
االول  المنعرج  ليصبح  النقطة  مسار  لتصحيح  ستنجز  دراسة  وان 
اك�ث  ان  خاصة  المتطورة  الجديدة  الدولية  للمعاي�ي  ن  مطابق�ي ي 

والثا�ن
من اربعة االف شاحنة وحافلة تمّر من هذه النقطة سنويا إضافة اىل 

الخفيفة. السيارات 
ة من  ية االخ�ي صت �ن الع�ش

ّ
واضاف ان عدد النقاط السوداء قد تقل

بنسبة ملحوظة،  الحوادث  تقليص  20 نقطة مما مكن من  136 اىل 
ي  الغر�ب الشمال  تضاريس  ي 

�ن المشاريــــع  إنجاز  تكلفة  أن  إىل  ا  مش�ي
باهظة.

فاجعة  لضحايا  الثانية  الذكري  فيديو الحياء  الندوة عرض  وتضّمنت 
وورقة  ي  الغر�ب بالشمال  المرور  حوادث  إحصائيات  وتقديم  عمدون 
واالسكان  ن  التجه�ي وزارة  خطة  حول  واالسكان  ن  التجه�ي وزارة  عمل 

. ي الغر�ب الشمال  بواليات  السوداء  النقاط  لمعالجة 
المصدر: شمس إف إم

https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2021/11/Monthly-Data-September-2021.pptx.pdf
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المصدر: أموال الغد والهيئة العامة للرقابة المالية
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: قانون التكنولوجيا المالية لألنشطة غ�ي المرصفية يدعم ابتكار وتصميم  عبدالمعطي
منتجات تأمينية جديدة

للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  نائب   ، عبدالمعطي رضا  المستشار  قال 
التكنولوجيـا  استخدام  وتنميـة  تنظيم  قانون  وع  م�ش إن  المالية، 
تعظيم  ي 

�ن سُيساهم  المرصفية  غيـر  الماليـة  األنشطة  �ن  الماليـة 
. ن التأم�ي ي مجال 

ي �ن
و�ن اإللك�ت والتسويق  اإلصدار 

هذا  أن  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ترصيحات  ي 
�ن عبدالمعطي  وأضاف 

ي 
�ن التكنولوجيا  استخدام  ي 

�ن  – تفعيله  عقب   – سُيدعم  القانون 
زيادة  يدعم  بما  بالسوق  جديدة  تأمينية  منتجات  وتصميم  ابتكار 

أقساطه. محفظة  وتعظيم  القطاع  عمالء  قاعدة 
المنعقدة  العامة  الجلسة  خالل  النواب،  مجلس  وافق  قد  وكان 
الحكومة  من  مقدم  قانون  وع  م�ش عىلي  المبدأ  حيث  من  اليوم، 
�ن  الماليـة  التكنولوجيـا  استخدام  وتنميـة  تنظيم  قانون  إصدار  بشأن 

المرصفية. غيـر  الماليـة  األنشطة 
تكنولوجية  أدوات  اعتماد  إىل  يهدف  القانون  وع  م�ش أن  إىل  وأشار 
ي 

�ن ي 
المرص�ن غيـر  الماىلي  القطاع  مع  التعامل  لتيس�ي  ومبتكرة  حديثة 

وع  م�ش فوائد  من  أن   
ً
منوها المالية،  التكنولوجيا  استخدام  مجال 

ي 
القانون إضافة مصادر أخرى لإلقراض اآلمن بمزاياه، مما يساهم �ن

نوع من  إضفاء  القادمة، فضاًل عن  ة  الف�ت وليدة خالل  كات  ظهور �ش
. الماىلي التنوع 

وع القانون النص عىل قيام  وتابع “من أبرز األهداف ال�ت تناولها م�ش
لتنمية  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ كافة  المالية   للرقابة  العامة  الهيئة 
 )FINTECH( والمبتكرة  الحديثة  المالية  التكنولوجيا  نظم  استخدام 
االستشارات  وتقديم  المرصفية  غ�ي  المالية  األنشطة  مجاالت  �ن 
الخاضعة  كات  ال�ش تأسيس  إجراءات  واتخاذ  بها،  المرتبطة  المالية 
لمزاولة  الالزمة  والموافقات  اخيص  ال�ت ومنح  القانون  هذا  ألحكام 
استخدام  سبيل  ي 

�ن وذلك  القانون،  بهذا  عليها  المنصوص  األنشطة 
جمع  خالل  من  ا�ن  اإل�ش الهيئة  دور  أداء  ي 

�ن المالية  التكنولوجيا 
برامج  خالل  من  اتها  مؤ�ش وتحليل  منها  والتحقق   

ً
رقميا البيانات 

الغرض”. لهذا  معدة 
المصدر: أموال الغد

الممتلكات  تأمينات  بنشاط  المحصلة  األقساط  قيمة  وتراجعت 
والمسئوليات خالل سبتم�ب 2021 بنحو %0.2 لتبلغ حواىلي 1.655 
العام  من  ذاتها  ة  الف�ت خالل  جنيه  مليار   1.658 مقابل  جنيه؛  مليار 

. ي
الما�ن

تأمينات األشخاص وتكوين  المحصلة بنشاط  وبلغت قيمة األقساط 
مقابل   ، ي

الما�ن سبتم�ب  خالل  جنيه  مليار   2.95 حواىلي  األموال 
.36.2% 2020، بمعدل نمو  2.167 مليار جنيه خالل سبتم�ب 

جنيه  مليار   3.39 بقيمة  أقساط  التجاري  ن  التأم�ي كات  �ش وحققت 

من  ذاته  الشهر  خالل  جنيه  مليار   2.18 مقابل   ،2021 مايو  خالل 
.55.8% 2020، بمعدل نمو 

 2021 سبتم�ب  خالل  التكافىلي  ن  التأم�ي نشاط  أقساط  تراجعت  بينما 
مليون   576.6 مقابل  جنيه،  مليون   458.5 لتسجل   20.5% بنحو 

.2020 أقساط محققة خالل سبتم�ب  جنيه 
سبتم�ب  خالل   27.7% بنحو  التجاري  ن  التأم�ي أقساط  وإرتفعت 
مليار   3.249 مقابل  جنيه،  مليار   4.148 حواىلي  لتسجل   2021

.2020 جنيه خالل سبتم�ب 

ف الجديد بمجلس الشيوخ  وع قانون التأم�ي هشام رمضان: اإلنتهاء من مناقشة م�ش
اير المقبل ف�ب

المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  مساعد  رمضان،  هشام  كشف 
ن  التأم�ي قانون  وع  م�ش مواد  مناقشة  إنتهاء  المتوقع  من  أنه  عن 
 
ً
تمهيدا 2022؛  اير  ف�ب خالل  الشيوخ  بمجلس  الجديد  الموحد 

النواب. بمجلس  مناقشته  الستكمال 
ي ترصيحات خاصة لـ»أموال الغد«، أنه تم اإلنتهاء 

وأوضح رمضان �ن
وع القانون باللجنة اإلقتصادية  %10 من مواد م�ش من مناقشة نحو 
من  اإلنتهاء  تم خاللهما  ن  من خالل جلست�ي وذلك  الشيوخ،  بمجلس 

6 مواد. بالقانون والبالغ عددها  مناقشة مواد اإلصدار 
الجديد  ن  التأم�ي قانون  من   65% حواىلي  مناقشة  تم  أنه  وأضاف 
يىعي األول، ومن المقرر استكماله  بمجلس النواب خالل الفصل الت�ش
الدستورية  الموافقات  إتخاذ  ي 

�ن للبدء   
ً
تمهيدا المقبلة  ة  الف�ت خالل 

وإصداره.
شهدت  الشيوخ  بمجلس  الجديد  ن  التأم�ي قانون  مناقشة  أن  ويذكر 
رضا  المستشار  رأسهم  عىل  ن  التأم�ي قطاع  قيادات  بعض  حضور 
، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية،  عبدالمعطي
رئيس  ي  الزه�ي عالء  بجانب  الهيئة؛  رئيس  مساعد  رمضان  وهشام 
الهيئة  رئيس  نائب  من�ي  عادل  والدكتور   ، ن للتأم�ي المرصي  اإلتحاد 
، باإلضافة إىل رؤوساء اإلدارات المركزية 

ً
العامة للرقابة المالية سابقا

لهيئة. با
مدبوىلي  مصط�ن  الدكتور  برئاسة  الوزراء  مجلس  موافقة  إىل  ويشار 

ن  التأم�ي قانون  بإصدار  قانون  وع  م�ش عىل  ي 
الما�ن نوفم�ب  خالل 

بها  يرتبط  وما  ن  التأم�ي أنشطة  عىل  أحكامه  ت�ى  بحيث  الموحد، 
المالية،  للرقابة  العامة  للهيئة  يكون  أن  عىل  وينص  خدمات،  من 
الجهات  والرقابة عىل  خيص  وال�ت بالتأسيس  االختصاص  ها،  غ�ي دون 
من  بهما  يرتبط  وما   ، ن التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي نشاط  عىل  القائمة 

بها. الُمرتبطة  واألنشطة  والمهن  خدمات، 
لصناعة  وشاملة  محددة  قواعد  رسم  إىل  القانون  هذا  ويــهدف 
ذلك  وأن  عليها،  والرقابة  اف  اإل�ش قواعد  وتنظيم  مرص،  �ن  ن  التأم�ي
وشامل  موحد  قانون  مرة،  ألول  المرصى  ن  التأم�ي لدى سوق  ليصبح 
ن �ن مرص،  اف والرقابة عىل ممارسات نشاط التأم�ي ينظم آليات اإل�ش
ي أسواق 

الذى تم �ن التحديثات والتغ�ي  القانون دمج  حيث يستهدف 
العمىلي  التطبيق  مشاكل  ويعالج  الماضية،  السنوات  خالل  ن  التأم�ي

.2008 1995 و  1981 وتعديالته عامي  10 لسنة  للقانون رقم 
التكافىلي  ن  التأم�ي أنشطة  من  لكل  أبواب  الجديد  القانون  ويتضمن 
ن متناهي الصغر  ن المرصية وكذلك التأم�ي ي سوق التأم�ي

لتنظيم عمله �ن
القانون  شمل  كما   ، الماىلي الشمول  لتطبيق  الدولة  خطة  لمواكبة 
كات إدارة  ي المتخصصة و�ش ن الط�ب كات التأم�ي الجديد تنظيم عمل �ش
المرتبطة  األنشطة  اتحادات  التطرق  بجانب   ،TPA الصحية  الرعاية 
ن  التأم�ي نشاط  �ن  الرقمي  التحول  القانون  تضمن  كما   ، ن بالتأم�ي
ن  التأم�ي أنواع  ي 

والتوسع �ن و�ن  االلك�ت واإلصدار والتسويق والتحصيل 
ونيا. إلك�ت إصدارها  يتم  ي  ال�ت المصدر: أموال الغدالنمطية 
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Retraite : la réforme paramétrique de la CNSS repousserait 
l’épuisement des réserves de 20 à 25 ans

Hassan Boubrik. Nous notons également la baisse du 
taux de fécondité atteignant 2,696 actuellement et qui 
va encore baisser selon les projections au courant des 
prochaines années.
Si l’espérance de vie est un indicateur de bonne santé 
des économies permettant un accès aux infrastructures 
sanitaires, au développement de la médecine, la 
baisse de fécondité interpelle sur le dynamisme 
démographique. On s’interroge à ce titre sur comment 
l’encourager.
Dans la foulée, Hassan Boubrik s’attarde sur l’évolution 
de la population mondiale sur deux décennies (1900 
à aujourd’hui ) attestant d’une hausse exponentielle 
devenant de plus en plus insoutenable face aux 
ressources disponibles (pression sur l’énergie, eau, 
alimentation… ).
Le vieillissement de la population n’est pas exempt 
de conséquences sur le financement de la protection 
sociale. Il se traduit par de fortes pressions sur les 
ressources et les dépenses de retraite et de santé.  
Celles-ci sont même aggravées par la problématique 
de la relation entre vieillissement de la population et 
croissance démographique.
Le DG de la CNSS rappelle le cycle de vie marqué 
par trois phases (0 à 25 ans : activité faible) ; (25 à 65 
ans : forte activité), (65 ans et plus : consommation 
de l’épargne constituée pendant la période d’activité). 
D’où l’enjeu d’allonger la période de l’activité forte 
et de retarder l’âge de la retraite non seulement pour 
améliorer les cotisations mais aussi pour améliorer la 
qualité de la croissance économique.
Pour lire plus de détails, veuillez cliquer ici

L’épuisement des réserves de la CNSS est prévu pour 
2037-2038 et le déficit technique dans 3 ou 4 ans. 
D’où l’urgence de la réforme paramétrique pour la 
CNSS (repousser l’âge de la retraite à 63 ans à l’instar 
du régime des pensions civiles (RPC) ; augmenter la 
cotisation pas de 8 pts comme le RPC ; revoir les règles 
de calcul des annuités) en vue d’améliorer l’équilibre 
technique du régime. Ladite réforme paramétrique 
pourrait repousser l’épuisement des réserves de 20 à 
25 ans. Les explications de H. Boubrik
La situation étant ce qu’elle est avec des ressources 
financières de plus en plus rares, le financement de 
la retraite se pose avec acuité. Inutile de rappeler les 
raisons sous-jacentes ayant conduit à une telle situation, 
elles sont très connues pour ne citer que la hausse de 
l’espérance de vie, le nombre de plus en plus réduit de 
cotisants pour un retraité.
Ajoutons à cela, le manque de dynamisme d’un marché 
de financier pour assurer les rendements des placements 
des différentes caisses  pour un pays comme le Maroc. 
Un puzzle incomplet qui rend les réformes de plus 
en plus complexes. Depuis plusieurs années, nous 
espérons le démarrage de la mise en œuvre de la réforme 
systémique, les équipes au pouvoir se succédant, mais 
aucune réelle avancée dans ce sujet.
La 14e édition du Colloque international des finances 
publiques organisé récemment était une occasion pour 
débattre de cette thématique, considérée comme étant 
une dépense d’avenir et qui va peser de tout son poids 
sur le budget de l’Etat, si rien n’est fait, justement à 
cause de l’allongement de l’espérance de vie et de la 
dégradation du rapport actifs/retraités.
Abordant le sujet, Hassan Boubrik Directeur général de 
la CNSS rappelle que le vieillissement de la population 
est une réalité mondiale. La population mondiale 
âgée de 65 ans et plus augmente en proportion de 
5% en 1960,  9% en 2018 et de 16% en 2050. Celle 
âgée de 0 à 14 ans passe de 26% en 2018 à 21% en 
2050. Cette évolution cache par ailleurs des disparités 
géographiques. Au Maroc, la population âgée de 65 ans 
et plus représente 7,6% contre une moyenne de 7,4% 
dans les pays de l’OCDE.
Le vieillissement de la population dans le monde est 
dû à la hausse de l’espérance de vie qui est passée de 
50,7 ans à 70,6 ans. « Chaque année, nous gagnons 4 
mois en espérance de vie, ce qui est énorme », constate 

 Source: Eco Actu

https://www.ecoactu.ma/cnss-la-reforme-parametrique/
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ف عىل الحياة والحوادث ف – األردن تندمج مع العرب للتأم�ي مجموعة الخليج للتأم�ي
ن  للتأم�ي الخليج  مجموعة  استكلمت  الهاشمية:  األردنية  الهاشمية:المملكة  األردنية  المملكة 
الحياة  عىل  ن  للتأم�ي العرب  كة  �ش مع  االندماج  اجراءات  األردن   –
القانون  ألحكام   

ً
واستنادا  2021/11/17 بتاريــــخ  وذلك  والحوادث 
المندمجة. كة  ال�ش امات  ن وال�ت حقوق  جميع  انتقلت 

فيه  أوضحت   
ً
بيانا األردن   – ن  للتأم�ي الخليج  مجموعة  أصدرت  وقد 

ي 
األرد�ن باالقتصاد  مجموعتنا  وثقة  ام  ن ال�ت يعكس  االندماج  هذا  أن 

ن  للتأم�ي الخليج  مجموعة  وتتطلع  خاص،  بشكل  ن  التأم�ي وبقطاع 

مختلف  تلبية  ي 
�ن االستمرار  إىل  االندماج  هذا  خالل  من  األردن   –

واحدة  تأمينية  محطة  ع�ب  خدمتهم  خالل  من  العمالء  احتياجات 
المملكة. ي 

�ن المالية  للقدرة  تصنيف  بأعىل  تتمتع 
برفع  األردن   – ن  للتأم�ي الخليج  مجموعة  قامت  االندماج  لهذا   

ً
وتبعا

دينار/  25,438,252 ليصبح  دينار  ن  مالي�ي أربعة  بمقدار  مالها  رأس 
كة  �ش مال  رأس  لمطلبات  وتلبية  الرأسمالية  لقاعدتها   

ً
تعزيزا سهم 

. ن التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي
LinkedIn المصدر: صفحة الشركة على

Moody’s changes Gulf Insurance Group’s outlook to positive
Kuwait:Kuwait: Moody’s Investors Service (“Moody’s”) has 
today affirmed the A3 insurance financial strength 
rating (IFSR) of Gulf Insurance Group K.S.C.P. (GIG), 
the operating holding company of a Kuwait-based 
group with operations across the Middle East and 
North Africa (MENA) region, and changed the outlook 
to positive from negative. The rating agency has also 
affirmed the A3 IFSR of GIG’s main subsidiary in 
Kuwait ‘Gulf Insurance and Reinsurance Company 
K.S.C.’ (GIRI) and changed the outlook to positive 
from stable, while it affirmed the Ba2 IFSR of its 

subsidiary in Egypt ‘GIG Insurance - Egypt (S.A.E.)’ 
(GIG Insurance - Egypt) with stable outlook. 
The rating action follows the closing of the acquisition 
of AXA’s operation in the Gulf Cooperation Countries 
(GCC) of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, 
Oman and Bahrain. The transaction was first announced 
on 30 November 2020 and was completed on 6 
September 2021 for a consideration of approximately 
$475 million, after obtaining all regulatory approvals. 
A full list of affected ratings can be found A full list of 
affected ratings can be found by clicking here. 

 Source: Moody’s
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ي بورصة مسقط
ف ش.م.ع.ع �ف كة العمانية إلعادة التأم�ي إدراج ال�ش

ش.م.ع.ع  ن  التأم�ي إلعادة  العمانية  كة  ال�ش أتمت  عمان:  عمان:سلطنة  سلطنة 
بسلطنة  والوحيدة  األوىل  ن  التأم�ي إعادة  كة  �ش وهي  ري(  )عمان 
مع  تماشًيا  الشهر  هذا  بورصة مسقط خالل  ي 

�ن أسهمها  إدراج  عمان 
، األمر الذي أدى إىل ارتفاع رأسمالها  ن كات التأم�ي متطلبات قانون �ش
من   ( أمريكي دوالر  مليون   6.8  ) ي 

عما�ن ريال  مليون   2.62 بمقدار 
كة  ال�ش أن  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر  المكتتبة.  الجديدة  األسهم  خالل 
ي 

�ن التجارية  عملياتها  ت  با�ش قد  ش.م.ع.ع  ن  التأم�ي إلعادة  العمانية 
 5 قدره  مدفوع  مال  برأس  ن  عما  سلطنة  ي 

�ن م   2009 لعام  يوليو 
تدريــــج  زيادته  تمت   ( أمريكي دوالر  مليون   13  ) ي 

عما�ن ريال  مليون 
 ،( أمريكي دوالر  مليون   78  ) ي 

عما�ن ريال  مليون   30 إىل  ليصل  ًيا 
 ( 84.8 مليون دوالر أمريكي ي ( 

32.62 مليون ريال عما�ن وليصل إىل 
ي الوقت الحاىلي .

�ن
كة  ال�ش تكتتب  و  لها،   

ً
ا مقر  مسقط  العاصمة  ري  عمان  تتخذ 

منطقة  أعمالها  وتشمل   ، ي
واإلتفا�ت اإلختياري  ن  التأم�ي إعادة  أعمال 

الوسط  أوروبا  أسواق  و  األفروآسيوية،  البلدان  و  األوسط،  ق  ال�ش
خالل  ري،  عمان  قامت  المستقلة.  الكومونولث  ودول  قية،  وال�ش
ي الدوحة وذلك 

ي مركز قطر للمال �ن
2021 بإنشاء فرعها �ن أغسطس 

ي 
�ن وخدماتها  اتها  خ�ب من  اإلستفادة  من  ن  اإلقلييم�ي عمالئها  ن  لتمك�ي

اإلكتتاب. مجال 
الدكتور جمعة  ري  عمان  إدارة  مجلس  رئيس  المناسبة ّ�ح  وبــهذه 
ن إقليمية،  كة إعادة تأم�ي بن عىلي آل جمعة قائال : “بصفتنا أفضل �ش
ي المقام األول من خالل 

فإن النجاح بالنسبة إلينا هو وضع عمالئنا �ن

الخدمات  أفضل  لتقديم  والسىعي  المثابرة 
ي رأس المال 

والحلول لهم. ستمكن الزيادة �ن
الفرص  من  المزيد  إلستكشاف  كة  ال�ش
إعادة  وحلول  خدمات  وتقديم  التجارية 
األمر  عليه،  مما كانت  أعىل  بجودة  ن  تأم�ي
 . ن المساهم�ي عىل  إيجابا  سينعكس  الذي 
والشفافية  الديناميكية  الثقافة  قيم  أن  كما 
العمليات  تنفيذ جميع  يتم  أن  لدينا تضمن 

. المعاي�ي  اهة وبأعىل  ن ال�ن بأقىص قدر من 
قائال  كة  لل�ش التنفيذي  الرئيس   ، طباجة  رومل  الفاضل/  �ح  كما 

الهيئة  ألشكر  الفرصة  هذه  أنتهز  ي  “إن�ن  :
ي 

العامة لسوق المال عىل تعاونهم اإلستثنا�ئ
كما  ة.  ك  ال�ش أسهم  إدراج  عملية  إتمام  ي 

�ن
أود أن أشكر أعضاء مجلس إدارة عمان ري 
ي سيبل 

عىل دعمهم المستمر والمتواصل �ن
كة.  لل�ش التنموية  المشاريــــع  كافة  إنجاح 
المتنامية،  التجارية  عملياتنا  إىل  وبالنظر 
فإننا ال نزال نأمل أن تتحسن ظروف سوق 
ن اإلقليمية عىل الرغم من كافة  إعادة التأم�ي

ة، وسنحرص  األخ�ي اآلونة  ي 
�ن ن  التأم�ي أسواق  تواجهها  ي  ال�ت التحديات 

مستفيدين  أعمالنا  خطوط  ع�ب  المتاحة  الفرص  من  اإلستفادة  عىل 
الجديد”. وضعنا  من 

https://www.moodys.com/research/Moodys-changes-Gulf-Insurance-Groups-outlook-to-positive--PR_1000005494
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ف للقابضة خالل 2021/2020 ف التابعت�ي ي التأم�ي
ك�ت : 17.3 مليار جنيه أقساط �ش ي

الحي�ف
إدارة  مجلس  رئيس   ، ي الحي�ن باسل  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
للسوق  األولية  ات  للمؤ�ش  

ً
وفقا أنه  ، عن  ن للتأم�ي القابضة  كة مرص  �ش

ن  التابعت�ي الحياة  لتأمينات  ومرص  ن  للتأم�ي مرص  ي  ك�ت �ش استحوذ 
العام  خالل  القطاع  أقساط  إجماىلي  من   38% نحو  عىل  للقابضة 

ي 2021/2020.
الما�ن الماىلي 

محفظة  أن  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ترصيحات  ي 
�ن ي  الحي�ن وأوضح 

الماىلي  العام  جنيه خالل  مليار   17.3 حواىلي  بلغت  ن  كت�ي ال�ش أقساط 
ة   بالمحفظة مقارنة بالف�ت

ً
ن %21 نموا ي 2021/2020 محقق�ي

الما�ن
المناظرة.

زيادة  عىل  العمل  المقبلة  ة  الف�ت خالل  تهدف  القابضة  أن  وأضاف 
مع  جديدة،  تسويقية  ووسائل  منتجات  ابتكار  ع�ب  الحصة  تلك 

ورقمنة   ، ن كت�ي لل�ش واإلداري  المؤسسي  التطوير  تنفيذ  عىل  العمل 
كة  ل�ش الخارجية  الفروع  تطوير  وكذلك  التابعة،  والفروع  العمليات 

. ن للتأم�ي مرص 
، حيث  ن كت�ي المالية لل�ش المالءة  المقبلة تدعيم  ة  الف�ت وتابع ” نهدف 
جنيه  مليار   3 إىل  الحياة  لتأمينات  مرص  كة  �ش رأسمال  سيصبح 
ندرس  كما  2021/2020؛  انية  ن لم�ي العمومية  الجمعية  اعتماد  فور 
واألرباح  الفنية  االحتياطيات  خالل  من  ن  للتأم�ي مرص  رأسمال  زيادة 

المرحلة”.
للدولة  العامة  للخزانة  أرباح  جنيه  ملياري  تحقيق  ي  الحي�ن وتوقع 

ي 2021/2020.
خالل العام الماىلي الما�ن

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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