
112022/01/312022/01/31 IssueIssue  136136  العددالعدد

Issue 136 العدد
2022/01/31

النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية
GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

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

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

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

Exclusive Sponsor

الراعــي الحصـــري

General Secretariat Activities

الط�ب  ن  للتأم�ي السابع  االقليىم  الملت�ق  فعاليات  اليوم  ختتمت 
ُ
أ

االتحاد  ن  ب�ي والتنسيق  بالتعاون  تنظمه  تم  والذي  الصحية،  والرعاية 
المرصية  والجمعية  ن  للتأم�ي المرصى  واالتحاد  ن  للتأم�ي العر�ب  العام 
المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  وبرعاية  الصحية،  الرعاية  إلدارة 

المالية. وزير  معيط  محمد  الدكتور  وبحضور 
ن  للتأم�ي العامة  الهيئة  رئيس  المالية،  وزير  معيط  محمد  الدكتور  أكد 
الصىح  ن  التأم�ي منظومة  بأن  تماًما  نؤمن  أننا  الشامل،  الصىح 
الرعاية  بتوف�ي  ن  المرصي�ي كل  حلم  تحقيق  �ن  تنجح  لن  الشامل، 
القطاع  مع  قوية  اكة  ب�ش إال  األرسة،  أفراد  لجميع  الشاملة  الصحية 
ال  الدولة  أن  االفتتاحية  خالل كلمته  الوزير  أضاف  الخاص،  الط�ب 
الشامل،  الصىح  ن  التأم�ي مستقبل  حول  قرار  أى  بصنع  االنفراد  تريد 

ي  ن الط�ب الملت�ق اإلقليمي السابع للتأم�ي
والرعاية الصحية

https://iciec.isdb.org/
https://event.gaif33conference.com/register


GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2020/08/17
2022/01/312022/01/31 IssueIssue  136136  العددالعدد

Cyberattacks, Pandemics, Climate change… What Insurance 
Solutions ?

https://rdv-carthage.com/

22

أن يضم  الهيئة عىل  اإلدارة  الحكومة �ن تشكيل مجلس  لذلك حرت 
الخاص  للقطاع  أن  موضًحا  الخاص،  القطاع  ُيمثلون  شخصيات   5
أسعار  كانت  ثم  ومن  الطبية«،  »الخدمات  تسع�ي  �ن  قوًيا  صوًتا 
ذلك  انعكس  وقد  ومحفزة،  جاذبة  الشامل  الصىح  ن  بالتأم�ي التعاقد 
120 مقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة  �ن انضمام أك�ث من 
ى  الجديدة عىل مستوى الجمهورية ح�ق اآلن، كما تم التعاقد مع ك�ب
ن الط�ب »TPA« لضمان الكفاءة  كات المتخصصة �ن إدارة التأم�ي ال�ش

الجديد. للنظام  المستدامة 
الحكومي  الصىحي  ن  التأم�ي تنظيم  قانون  تعديل  جاري  أنه  وأوضح 
الوزراء  مجلس  عىل  لعرضه  تمهيدا  المقبلة  األسابيع  خالل  الشامل 

لمان. وال�ب
التكافلية  المساهمة  مواد  تعديل  تستهدف  التعديالت  أن  واضاف 
، وكذلك إلغاء خضوع إيرادات صناعة  ي ي�ب لىك تخصم من الوعاء الرصن

التكافلية. المساهمة  من  األدوية  وصناعة  ن  التأم�ي
وأشار إىل أن مرص نجحت �ن مواجهة جائحة كورونا ع�ب حزمة مالية 

لقطاع  اضا�ن  دعم  جنيه  مليار   16.5 منها  جنيه  مليار   100 قيمتها 
الماىلي  العام  بخطة  الصحة  انية  ن م�ي زيادة  تم  أنه   

ً
موضحا الصحة، 

276 مليار جنيه، كما بلغت االستثمارات  2022/2021 إىل  الجاري 
مليار جنيه.  64.5 بلغت  الصحة  ي 

�ن الكلية 
الهيئة  إن  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  عمران،  محمد  قال 
 )2026  –  2022( سنوات   4 لمدة  قومية  اتيجية  اس�ق وضعت 
لتصل  ن  التأم�ي قطاع  أقساط  محفظة  مضاعفة  خاللها  من  تستهدف 

.2026 يونيو  بنهاية  100 مليار جنيه  إىل 
اإلقليىمي  للملت�ق  االفتتاحية  بالجلسة  كلمته  خالل  عمران  وتوقع 
الجاري   – الموحد  ن  التأم�ي لقانون  يكون  أن   ، ي الط�ب ن  للتأم�ي السابع 
نشاط  ي 

�ن كب�ي  تأث�ي   –  
ً
حاليا والشيوخ  النواب  بمجلسي  مناقشته 

ي 
كات متخصصة �ن أنه ألول مرة يتم إدخال رسش ، خاصة  ي ن الط�ب التأم�ي

الصحية  الرعاية  إدارة  كات  رسش أوضاع  ن  تقن�ي بجانب   ، ي الط�ب ن  التأم�ي
.”TPA“ بـ المعروفة 

الخدمات غ�ي  ي 
�ن المالية  التكنولوجيا  قانون  االنتهاء من  وكشف عن 

https://aqabaconf.com/
https://rdv-carthage.com/
https://rdv-carthage.com/
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ي 
�ن سُيسهم  بما  عليه  الجمهورية  رئيس  تصديق  وانتظار  المرصفية 

بوقت  ن  القانون�ي متوقعا صدور  بالسوق،  ن رقمية  تأم�ي كات  ن رسش تدش�ي
. ن التأم�ي كات  واحد، بما سيؤدي إىل تعظيم حجم أعمال رسش

أقساط  حجم  مضاعفة  ي 
�ن سيساعد  ن  القوان�ي هذه  تفعيل  أن  وأكد 

قطاع  أن  إىل  الفتا   ، االجماىلي المحىلي  الناتج  ي 
�ن ومساهمته  القطاع 

خالل  جنيه  مليار   40 من  أقساطه  تفع  ل�ق  
ً
نموا  20% حقق  ن  التأم�ي

خالل  جنيه  مليار   47.5 إىل   2020/2019 األسبق  الماىلي  العام 
.2021/2020

أهداف  إن   ، ن للتأم�ي المرصي  االتحاد  رئيس  ي،  الزه�ي عالء  قال 
ام العالىمي بالرعاية الصحية مما  ن 2030 تؤكد االل�ق التنمية المستدامة 
الطبية،  الرعاية  خدمات  عىل  األطراف  جميع  حصول  ورة  �ن ي  يع�ن
ي 

�ن ي 
يأ�ق ي  الط�ب ن  للتأم�ي السابع  اإلقليىمي  الملت�ق  انعقاد  أن  إىل   

ً
ا مش�ي

التحديات. من  العديد  مواجهة  ظل 
اإلقليىمي  للملت�ق  االفتتاحية  بالجلسة  كلمته  خالل  ي  الزه�ي وأوضح 
من  ه  يواجه كغ�ي مرص  ي 

�ن الصىحي  القطاع  أن   ، ي الط�ب ن  للتأم�ي السابع 
تقديم  استدامة  عىل  تؤثر  ي  ال�ق التحديات  من  العديد  العالم  دول 

عالية. وكفاءة  بجودة  الصحية  الخدمات 
الخدمات  تقديم  تكاليف  ارتفاع  ي 

�ن تتمثل  التحديات  هذه  أبرز  أن 
ي تكاليف األدوية واألجهزة الطبية 

الصحية نتيجة للزيادة المتسارعة �ن
 ، الصىحي القطاع  ي 

�ن العاملة  ية  الب�ش الكوادر  تأهيل  وتكاليف  الحديثة 
وسات  ي نمط األمراض وظهور أشكال جديدة من الف�ي

كما أن التغ�ي �ن
ذاته. بحد   

ً
ا تحديا كب�ي تمثل  المستجد  وس كورونا  مثل ف�ي

اكة  وأكد عىل سعي العديد من الدول إليجاد حلول جذرية أبرزها ال�ش
النفقات  توف�ي  للتغلب عىل  تهدف  ي  وال�ق والخاص  العام  القطاع  ن  ب�ي
الفتا  الخدمة،  جودة  ن  وتحس�ي والتكنولوجية  الفنية  ات  الخ�ب ورفع 
بناء   ي 

�ن كات  لل�ش حافزا  يشكل  الصىحي  ن  التأم�ي قانون  تفعيل  أن  إىل 
القطاع  ن  ب�ي اكة  ال�ش لتفعيل  متطلعا  متخصصة،  ورعاية  مستشفيات 
ترحيب  عىل  مؤكدا  الجديدة،  المنظومة  ظل  ي 

�ن والخاص  العام 
لضمان  التكامل  لتحقيق  الخاص  القطاع  بمشاركة  المرصية  الحكومة 

أفضل. بجودة  متنوعة  توف�ي خدمات صحية 
إن   ، ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العام  ن  األم�ي أبوزيد،  شكيب  قال 
يك  رسش هو  ي  الوط�ن اإلقتصاد  روافد  من  ي كرافد  العر�ب ن  التأم�ي قطاع 
من  الوطنية  المجهودات  ي 

�ن للمشاركة  اإلستعداد  أتم  وعىل  أساسي 
تبذلها  ي  ال�ق المجهودات  ي 

�ن والمساهمة  الماىلي  الشمول  ن  تحس�ي أجل 
إىل  المجتمع  الضعيفة من  الفئات  الحكومات من أجل تسهيل ولوج 

الطبية. الخدمات 
اإلقليىمي  للملت�ق  اإلفتتاحية  بالجلسة  كلمته  خالل  أبوزيد  وأضاف 
ي 

�ن الصحية  المنظومة  أن  الصحية،  والرعاية  ي  الط�ب ن  للتأم�ي السابع 
كل البلدان لم تكن مستعدة بالصورة األمثل لمواجهة جائحة بحجم 
األك�ب  والمفاجئة  بالجائحة،  العالم  كل  ء  ي فو�ب ولقد  كورونا؛  أزمة 

الكارثية. اإلقتصادية  الذي طال وعواقبه  الصىحي  الحجر  كانت مدة 
ن  والتأم�ي الخاص  والقطاع  الحكومي  القطاع  كان  إذا  أنه  وأوضح 
مدعوون  اليوم  فإنهم  الصحية،  للمنظومة  الفقري  العمود  يشكلون 
بينهم من أجل توسيع مساحة الشمول  اكة ما  ي إطار رسش

للعمل مًعا �ن
. ي التأمي�ن الماىلي 

ن عمله  ليلعب دوره الخدمي  وحول الدور الذي يجب عىل قطاع التأم�ي
ن  المالي�ي ي حماية 

�ن يساهم  ن  التأم�ي أن قطاع  أبوزيد  أشار   ، والمجتمعي
وقت  إىل  مقترصة  ظلت  الحماية  هذه  لكن  الصحية،  التأمينات  ع�ب 
ائية  ال�ش القدرة  لديهم  من  المؤسسات وعىل  ي 

�ن ن  العامل�ي قريب عىل 
الشمول  مساحة  توسيع  ورة  �ن عىل   

ً
؛مؤكدا ي ط�ب ن  تأم�ي وثائق  اء  ل�ش

ن المتناهي الصغر. الماىلي ليشمل الفئات المحدودة الدخل ع�ب التأم�ي

ي 
�ن األسعار  تكون  أن  يتطلب  الماىلي  الشمول  تحقيق  أن  وأوضح 

مبسطة  ن  التأم�ي عقود  تكون  وأن  الدخل؛  المحدودة  الفئات  متناول 
التوزيــــع. تكلفة  انخفاض  إىل  باإلضافة  واضحة؛  والتغطيات 

األقساط  إجماىلي  من   11% يشكل  ي  الط�ب ن  التأم�ي أن  إىل  وأشار 
ي 

�ن ملحوظ  بشكل  للزيادة  قابلة  النسبة  وهذه  مرص،  ي 
�ن المكتتبة 

التجربة  نجاح  أن  حيث  السكان،  بعدد   
ً
مدعومة المقبلة،  السنوات 

وخاصة  العربية  الدول  ي 
با�ق ي 

�ن به  يحتذى  نموذًجا  سيشكل  المرصية 
المرصية  الحكومة  إتبعتها  ي  ال�ق اتيجية  اإلس�ق أن  كما  النفطية،  الغ�ي 

المنطقة. لكل دول  الواقع محفزات  أرض  تطبيقها عىل  وبدء 
ن  التأم�ي يمثل  ال�ق  السعودية  مثل  مهمة  تجارب  هناك  أن  وأوضح 
من   23.6% الط�ب  يمثل  ن  ح�ي �ن  ن  التأم�ي أقساط  من   59% الط�ب 
السعودية  �ن  الط�ب  أقساط  أن  إىل  الفتا  اإلمارات،  �ن  الط�ب  أقساط 
والخاص  العام  ن  القطاع�ي ن  ب�ي تعاون  وهناك  دوالر  مليار   2.2 بلغت 

.95% الخاص  القطاع  ، وتمثل مساهمة  المنظومة  �ن 
البحرين  �ن  الط�ب  ن  التأم�ي �ن  ناجحة  تجارب  هناك  أن  إىل  وأشار 
تواجه  تحديات  هناك  أن  إىل  ا  مش�ي  ، والمغرب  وعمان  والكويت 
مصادر  وتوف�ي  األوبئة  وانتشار  المناخ  تغ�ي  مثل  ن  التأم�ي صناعة 
المحتملة،  المشكالت  لمواجهة  المستدامة  للتنمية  التمويل 
لجذب  منها  واالستفادة  الصىح  ن  التأم�ي تجارب  من  واالستفادة 

المؤمن عليهم. أجيال من  وتكوين  عمالء جدد 
المرصية  الجمعية  إدارة  أبوالمجد، رئيس مجلس  إيهاب  الدكتور  قال 
العام  هذا  ي 

�ن ي  الط�ب ن  التأم�ي ملت�ق  إنعقاد  إن  الصحية،  الرعاية  إلدارة 
الصحية  الرعاية  لقطاع  ايدة  ن أهمية م�ق ي ظل 

ي �ن
يأ�ق السابعة  ي دورته 

�ن
مرص  ي 

�ن ليس  خاص،  بشكل  ي  الط�ب ن  التأم�ي وصناعة  عام  بشكل 
ية من تداعيات  ي كل دول العالم بسبب ما تمر به الب�ش

وحدها بل و�ن
المستجد. وس كورونا  ف�ي وباء  إنتشار 

أن   ، بالملت�ق االفتتاحية  بالجلسة  كلمته  خالل  أبوالمجد  وأضاف 
استمرارية  عىل  للمحافظة   

ً
ا مؤرسش ُيعد  العام  هذا  الملت�ق  انعقاد 

. للملت�ق السابقة  الدورة  بتوصيات  ام  ن واالل�ق االنعقاد 
ن  ب�ي التعاون  بدعم  أوصت  ي  الط�ب للملت�ق  السادسة  الدورة  أن  وأشار 
ن  التأم�ي ومنظومة  الخاص  القطاع  ي 

�ن متمثلة  ي  الط�ب ن  التأم�ي صناعة 
دعم  ي 

�ن الحديثة  التكنولوجيا  ن  تقن�ي إىل  باإلضافة  الشامل،  الصىحي 
المرصفية. غ�ي  المالية  األنشطة 

توجه  ظل  ي 
�ن ي 

يأ�ق ي  الط�ب ن  للتأم�ي السابع  اإلقليىمي  الملت�ق  أن  وأكد 
أنه  وخاصة  الخاص  القطاع  دعم  ي 

�ن والمنطقة  ي  العر�ب والعالم  مرص 
الشامل. الصىحي  ن  التأم�ي منظومة  لدعم  دولة  توجه 

الرائدة  الملتقيات  أبرز  من  يعد  الملت�ق  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
المحىل  المستوى  عىل  الصحية  والرعاية  الط�ب  ن  التأم�ي مجال  �ن 
توف�ي  �ن  ن  التأم�ي قطاع  أهمية  عىل  التأكيد  اىل  ويــهدف  واالقليىم 
ن  التأم�ي فرع  أن  حيث  تقديمها  بأساليب  واالهتمام  الصحية  الرعاية 
من  بمزيد  ة  األخ�ي ة  الف�ق خالل  حظيت  ال�ق  الفروع  أحد  هو  الط�ب 
من  وذلك  والمرصية  العربية  ن  التأم�ي أسواق  �ن  واالنتشار  النمو 
العام  ن  القطاع�ي ن  ب�ي اكة  ال�ش أليات وفرص  الضوء عىل  خالل تسليط 

والخاص .
يمكنكم  ي  وال�ق الهامه  التوصيات  من  العديد  الملت�ق  أقر  وقد  هذا 

هنا بالضغط  عليها  االطالع 
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Global insured losses topped $100bn again in 2021: Aon 

communities and the opportunity for new solutions. 
The importance is seen in the 21st Century gap for 
weather and climate disasters (69 percent), but also 
for all natural perils which additionally includes the 
earthquake peril (72 percent).
To download full report, please click here

As the world wakes up to the effects of a changing 
climate, organizations have to be better informed if 
they are to make the right decisions for their future. 
The 2021 Weather, Climate and Catastrophe Insight 
investigates how best to build for the long-term while 
tackling the immediate challenges of a volatile world.
The world faced a number of significant natural disasters 
over the course of 2021 that caused more than $343 
billion in economic damage. Despite the unprecedented 
burden of natural catastrophe and pandemic-related 
losses over the last five years, the reinsurance sector 
continues to be well-capitalized meaning they can 
comfortably manage to pay the large losses. To put 
this into context, Aon estimates that global reinsurer 
capital totaled $660 billion on September 30, 2021, an 
increase of $10 billion relative to the end of 2020.
The global protection gap is the difference between 
total economic losses and what’s covered by insurers. 
This remains a critical reference point for the insurance 
industry, financial markets and federal governments 
around the world as it highlights the vulnerability of 

World Insurance

 Source: Aon

2022 Global Insurance Outlook: Growing with people, purpose 
and tech

“Return on capital to rise for reinsurers” – Fitch
The reinsurance sector’s return on capital is set to rise, surpassing the high-single digit return that was forecast for 
last year, says Fitch.
This, says the ratings agent, will match the current cost 
of capital to the industry.
It added: “Moderately better underwriting margins and 
premium growth will help the reinsurance sector to 
offset falling investment yields in 2022.”
The agency went on: “[We expect] price improvements 
to taper off over the next 12–18 months as the risk 
appetite in the industry continues to increase and 
capital remains strong in the industry. This assumes a 
normalised level of large losses.”
Renewals this month, Fitch said, were characterised by 
‘a tight correlation between the recent loss experience 

and the respective price movements’.
In addition, lines of business such as property 
catastrophe in Europe, cyber, and the retrocession 
market saw the most-pronounced rate increases.
However, Fitch added: “Conversely, the price 
improvements of the past couple of years were deemed 
sufficient in most casualty lines of business, which led 
to a stronger interest in quota-share treaties and rising 
reinsurance commissions paid. Premium rates also fell 
in trade credit insurance as claims did not increase as 
anticipated.”

 Source: Reinsurance News

After the dramatic developments of the last few years, insurers have shown they can undertake large-scale change 
at a faster pace than many industry veterans thought possible and can deal with unexpected developments. We 
believe the industry is poised for a period of purposeful growth, despite daunting macroeconomic and structural 
challenges, fierce competition and ongoing tech-driven disruptions.

https://www.aon.com/getmedia/1b516e4d-c5fa-4086-9393-5e6afb0eeded/20220125-2021-weather-climate-catastrophe-insight.pdf.aspx
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COVID-19 demonstrated why the insurance industry 
is essential – not only to global economic health and 
increased financial wellness, but also to protect what 
people value most. The decisions and actions leaders 
take today can meaningfully influence the future of 
the industry and the lives and livelihoods of billions of 
people around the globe.
The 2022 edition of EY’s annual Global Insurance 
Outlook series reflects the dynamic and purpose-
driven moment for the industry, focusing on open 
insurance and ecosystems, workforce transformation 
and sustainability. Though these three especially 
powerful trends are currently shaping the market, there 
are also other areas where insurers are encountering 
compelling opportunities and, potentially, severe risks. 
Cost and capital optimization remain imperative, as 
evidenced by recent strategic divestments of many 
leading insurers. Life insurers must shrewdly invest the 
gains in premium growth in recent years, while P&C 
insurers should take advantage of a hardening market.
Insurers must continue to address their technology 

debt by digitizing core processes, migrating to the 
cloud and embracing flexible sourcing models. The 
current landscape is also notable for its fragmentation; 
convergence and intense competition, including from 
a mix of non-traditional players; and widespread 
collaboration. Carriers will look to partner with or 
acquire the most promising InsurTechs, and banks and 
asset managers will offer more protection products 
and seek to differentiate on holistic financial wellness 
value propositions, forcing insurers to choose between 
collaboration and competition.
Finally, the insurance industry must seek to lead 
with purpose and live up to its highest aspirations, 
particularly in the wake of the COVID-19 pandemic. 
Insurers had to be there for customers and undertook 
large-scale change quickly to make sure they could 
serve people in need – and they must continue to do 
so, particularly if they are to help the world prepare for 
increasing climate risk.
To download full report, please click here

 Source: Ernst & Young (EY)

 Source: AM Best

(Re)insurers Adapt Practices to Address Evolving Risk Landscape
The risk landscape is becoming more complex, and 
emerging and intangible risks are growing
• AM Best believes existing coverage gaps, as well 
as new risks and changing protection needs, present a 
significant opportunity for insurers
•  The quantification of potential casualty accumulations 
is one of the most complex exposure management 
challenges faced by insurers
• Innovation can help insurers develop sustainable 
competitive advantages and better respond to external 
challenges such as evolving consumer preferences, 
growing business complexity, shifting market 
dynamics, and expanding technological advancements
Over the past decade, environmental, technological 
and social trends have driven the rapid evolution of 
the global risk landscape in which insurers and their 
policyholders operate. Risks are becoming more 
complex and interconnected, and emerging and 
intangible risks (such as cyber, non-damage business 
interruption, regulation and reputation) are growing. 
Meanwhile, changing climate trends and higher 
concentrations of assets and lives in vulnerable 
areas are increasing the costs associated with natural 
catastrophes.  

The COVID-19 pandemic also has provided a clear 
demonstration of how interconnected global risks 
have become, and has served to accelerate existing 
trends affecting the risk landscape such as digital 
transformation and the shift to business models based 
on intangible assets. It has also served to increase 
risk awareness, highlighting the importance of 
risk mitigation and management, and has exposed 
protection shortfalls. All of these factors have potential 
implications for insurance demand.
AM Best believes existing coverage gaps, as well as 
new risks and changing protection needs, present a 
significant opportunity for insurers. 
Addressing these protection gaps through new and 
innovative products and risk management solutions 
will be critical to the industry’s success and relevance 
over the longer term.  
But, in an increasingly digital and connected world, 
there is higher potential for significant accumulation of 
risk. As the risks presented by individuals and businesses 
evolve, AM Best believes insurers’ understanding of 
risk drivers and their potential for accumulation must 
also evolve, if they are to maintain financial strength.
To download full report, please click here

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/insurance/ey-2022-global-insurance-outlook-report.pdf?download
https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=316896&URatingId=2968021&AltSrc=22&_ga=2.86974104.1054857890.1643410435-793228939.1600468822
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Arab Insurance JordanJordan

ي األردن.. ضعف التنسيق وترسب 
الطراونة يتحدث عن مشاكل القطاع الصحي �ن

الكفاءات أبرزها 
المستقبل  لحوارات  عمان  جماعة  ي 

�ن الصىحي  الفريق  مقرر  قال 
ي 

يعا�ن األردن  ي 
�ن الصىحي  القطاع  إن  الطراونة،  رسول  محمد  الدكتور 

وتعدد  القطاع  ي 
تش�ن أبرزها  أدائه،  مستوى  عىل  تؤثر  عدة،  مشاكل 

لهذه  األدوار  وضوح  وعدم  بينها،  فيما  التنسيق  وضعف  مكوناته، 
خارج  إىل  الصحة  وزارة  من  الطبية  الكفاءات  وت�ب  القطاعات، 
الخدمات  تقديم  ي 

�ن التكاملية  وغياب  الخاص،  القطاع  او  البالد 
ارتفاع  إىل  أدى  الذي  األمر  األداء،  عىل  سلبا  انعكس  مما  الصحية، 
ما  أي   ،2017 عام  ي 

�ن دينار  مليار   2.5 تجاوز  الذي  الصىحي  اإلنفاق 
. المحىلي اإلجماىلي الناتج  المئة من  ي 

8.9 �ن نسبته 
الصىحي  القطاع  عىل  اإلنفاق  أن   ، ي

صح�ن مؤتمر  ي 
�ن الطراونة  وقال 

هيكلته،  وإعادة  النظام  مراجعة  يستدعي  ما  مرتفعا،  يعد  األردن  ي 
�ن

وتنظمه. عمله  توحد  مظلة  وتوف�ي 
إذ  القطاعات؛  متعددة  األنظمة  من  ي 

األرد�ن الصىحي  النظام  أن  ن  وب�ي
. والدوىلي ي  الخ�ي والقطاع  العام والخاص  القطاع  يتكون من: 

صحة  عىل  المحافظة  إىل  يهدف  الناجح  الصىحي  النظام  أن  وتابع، 
الرعاية  وتوف�ي  والمزمنة،  المعدية  األمراض  من  وحمايتهم  السكان 
فعالة  بطريقة  والثالثية  والثانوية  األولية  بمستوياتها  للسكان  الصحية 

والمجتمع. الفرد  مستوى  ممكنة عىل  تكلفة  وبأقل  وعادلة  وآمنة 
ولفت إىل أن النظام الصىحي عليه القيام بالدور المطلوب منه، وذلك 
تقديم  واإلدارة،  الحوكمة   : وهي مكوناته  بكل  االهتمام  خالل  من 
ية،  الب�ش الموارد  واألدوية،  الطبية  التكنولوجيا  التمويل،  الخدمات، 

المجتمعية. والمشاركة  المعلومات  نظام 
البيانات  ي 

�ن شح  من   
ً
أيضا ي 

يعا�ن ي 
األرد�ن الصىحي  النظام  أن  وأوضح 

معلومات  نظام  وجود  عدم  بسبب  منها،  المالية  خاصة  والتقارير، 
ي مؤسسات 

ي �ن اتيىحب ي التخطيط االس�ق
، وكذلك التفاوت �ن ي صىحي وط�ن

للتخطيط  العام  اإلطار  غياب  بسبب  العام،  الصىحي  القطاع 
متكامل،  بشكل  تعمل  أن  ض  يف�ق ي  وال�ق المؤسسات،  ي 

�ن ي  اتيىحب االس�ق

ن  ب�ي ك  المش�ق للعمل  الفرصة  توفر  أظهرت  جائحة كورونا  بأن   
ً
علما

. الصىحي النظام  مكونات  جميع 
ي من ارتفاع اإلنفاق 

العام قال الطراونة إن القطاع يعا�ن  وعن اإلنفاق 
تغطية  نسبة  فأن  واالجتماعية،  المالية  الحماية  صعيد  فعىل  العام، 
ن 71.8 %  ن األردني�ي ن السكان بلغت 66.9 %، وب�ي ن الصىحي ب�ي التأم�ي

المختلفة. ن  التأم�ي فئات  عىل  ن  ع�ي موزَّ
حدود  إىل  وصلت  فقد   ، ن المواطن�ي جيوب  من  اإلنفاق  نسبة  أما 
ي  ال�ق اإلجراءات  من  بالرغم  الصحة  عىل  اإلنفاق  إجماىلي  من   %  30
أهمها  ومن  واالجتماعية،  المالية  الحماية  لتوف�ي  الحكومة  اتخذتها 
حواىلي  اىل  تصل  بنسبة  المدعومة  الصحية  الرعاية  خدمات  توف�ي 
ي 

�ن المستمر  والتوسع  الصحة،  وزارة  ومراكز  مستشفيات  ي 
�ن  80%

ن  وتأم�ي سنوات،   6 دون  األطفال  ن  )تأم�ي الصىحي  ن  بالتأم�ي التغطية 
الدولة  ل  وتكفُّ ة(،  الفق�ي الفئات  ن  وتأم�ي سنة،   60 فوق  السن  كبار 
وغسيل  ال�طان  مثل  والمكلفة  المزمنة  األمراض  معالجة  بنفقات 

المزمنة. الدم  وأمراض  الكىل 
الطلب  زيادة  من  أيضا  ي 

يعا�ن الصىحي  القطاع  ان  الطراونة،  وأضاف 
والق�ي،  الطبيعي  ي 

السكا�ن النمو  نتيجة  الصحية  الخدمات  عىل 
لألمراض   

ً
ثنائيا  

ً
عبئا يشكل  أصبح  الذي  لألمراض  النم�ي  والتحول 

ي 
غ�ي السارية )المزمنة( واألمراض المعدية، باإلضافة إىل االزدواجية �ن

المؤهلة  الفنية  الكفاءات  ت�ب  وكذلك  الصحية،  الخدمات  تقديم 
 
ً
من مؤسسات القطاع الصىحي العام، كما أصبح اللجوء السوري عبئا

الزمن.  منذ عقد من 
ً
إضافيا

ح جاد  ي حول أي مق�ق ودعت )جماعة حوارات عمان( إىل حوار وط�ن
الصحية  األهداف  صياغة  إلعادة   ، ي

األرد�ن الصىحي  النظام  إلصالح 
النظام  لواقع  عميًقا  فهًما  المتحاورون  يمتلك  أن  بد  وال  الوطنية، 
االقتصاد  أسس  فهم  عن  فضال  والمعقد،  المتشابك  ي 

األرد�ن الصىحي 
الشاملة. الصحية  التغطية  يحقق  بما   ، الصىحي والتمويل 

المصدر: الوكيل األخباري
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« لتأمينات الحياة
ً
 »هجينا

ً
كات تتب�ن نظاما �ش

»هجينة«،  الحياة  عىل  ن  تأم�ي باقات  ن  تأم�ي كات  رسش استحدثت 
خاللها  من  ويتم  المتعامل،  الحتياجات   

ً
وفقا  

ً
خصوصا تصمم 

األقساط  وحساب  المتعامل،  إليها  يحتاج  ي  ال�ق الخدمات  اختيار 
الشهرية لكل حالة عىل حدة، حسب عمر المؤّمن عليه، والخدمات 
األساسي  النظام  ن  ب�ي واالختيار  األقساط،  دفع  ومدة  المختارة، 

االستثماري. والنظام 
الوفاة   : الحياة من خدمات أساسية، هي ن عىل  التأم�ي باقات  وتتألف 
ي 

بسبب مرض، والوفاة الناتجة عن الحوادث والعجز الكىلي أو الجز�ئ
أخرى  خدمات  ن  ب�ي االختيار  يتم  ن  ح�ي ي 

�ن مرض،  أو  حادث  بسبب 
حسب الحاجة، ومنها فقدان الدخل بسبب حادث أو مرض، تغطية 
 ، تكاليف العودة للوطن لنقل جثمان الموظف المتو�ن لبلده األصىلي

تكاليف  حادث،  نتيجة  الجراحة  أو  للعالج  الطبية  التكاليف  سداد 
إىل  إضافة  غ�ي كاٍف،  الصىحي  ن  التأم�ي يكون  عندما  الحرجة  األمراض 

بالنساء. الخاصة  ال�طانية  األمراض  تغطية 
كيها،  ي السوق توسيع قاعدة مش�ق

ن العاملة �ن كات التأم�ي وتستهدف رسش
، ليس فقط من  ي

بنسبة 5 إىل %8 خالل 2022 مقارنة بالعام الما�ن
خدماتها  تقديم  م  ن تع�ق بل  لألفراد،  الهجينة  الخدمات  تقديم  خالل 
إذ  لهم،  الحياة  عىل  ن  التأم�ي تغطية  لتوسيع  الخليجية  للحكومات 
ن  ك�ي المش�ق قاعدة  توسيع  البحرين  دولة  ي 

�ن  
ً
ا أخ�ي عقد  مؤتمر  ح  اق�ق

ي 
�ن الدخول  خالل  من  الخليج  دول  ي 

�ن الحياة  عىل  ن  التأم�ي نظام  ي 
�ن

ن عىل الحياة،  اكات مع الحكومات الخليجية لتوسيع تغطية التأم�ي رسش
الطلب. حسب  لموظفيها  اختيارية  خدمات  بإضافة 
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يتم  األقساط  مبلغ  ألن  »مقبولة«  تكون  األقساط  أسعار  فإن 
مرتفع. بعائد سنوي  الصناديق  بعض  ي 

�ن استثماره 
ً
خليجيا التوسع 

رفع  ي 
�ن العالمية،  ن  التأم�ي كات  من رسش رغبة  هناك  أن  إىل  ي 

لط�ن ولفت 
انخفاض  بسب  المقبلة  السنوات  خالل  الحياة  عىل  ن  التأم�ي حصة 
ة  ف�ق خالل   70% بنسبة  ن  التأم�ي من  النوع  هذا  مشاركة  نسب 
العاملة  ن  التأم�ي كات  رسش من   

ً
توّجها هناك  أنه  إىل  إضافة  كوفيد19-، 

ن عىل الحياة  التأم�ي ي 
ن �ن ك�ي ي السوق الخليجية لتعظيم قاعدة المش�ق

�ن
منح  وكذلك  الخليج،  دول  ي 

�ن السنوي  التضخم  مستوى  ارتفاع  بعد 
للمستثمرين  طويلة  إقامة  اإلمارات  مثل  الخليجية  الدول  بعض 

الحر. التملك  بنظام  العقارات  بيع  وكذلك  مختارة،  ائح  ول�ش
ي 

�ن الحياة  عىل  ن  التأم�ي نظام  ن  ك�ي المش�ق قاعدة  توسيع  أن  إىل  وأشار 
 ،

ً
ا ي البحرين أخ�ي

ي مؤتمر متخصص ُعقد �ن
دول الخليج تم مناقشته �ن

عىل  ن  للتأم�ي الحكومية  امج  ال�ب من  االستفادة  اح  اق�ق خالل  من  وتم 
اكات مع الحكومات الخليجية لتوسيع  ي رسش

الحياة من خالل الدخول �ن
إذ   ، ن للموظف�ي اختيارية  خدمات  بإضافة  الحياة  عىل  ن  التأم�ي تغطية 
 ، ي

ن عندما يتقاعدون يتقاضون نهاية خدمة ال تك�ن إن بعض الموظف�ي
المناسب. الحل  الحياة هي  التأمينات عىل  ثم يرون  ومن 

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

77

المصدر: الرؤية

UAE health insurance rates hold steady for 2022 - but past claims 
can be a headache

UAE residents have not seen a significant hike in their 
medical insurance premiums as most insurers decided 
to keep rates constant for the 2022 renewals. But there 
is a catch here.
Premium rates are steady for those who did not 
generate higher claims from consultations on outpatient 
treatments during 2021. Those who did generate higher 
bills, for whatever medical condition they had, are 
having to contend with much higher premiums if they 
want a renewal. (At the start of 2021, medical premiums 
had more or less remained unchanged because of much 
lower utilisation rates in 2020 due to the COVID-19 
situation.)
“I have lost longstanding clients because they just 
could not understand why they were getting hit with a 
doubling in their medical insurance payments,” said a 
senior industry source. “They moved to another insurer 
– even there, they ended up paying much higher than 
on the 2021 renewal.”
Rack up higher claims - and you will have to look at 
higher payout down the line, whether it is on motor or 
medical. According to Vikas Katoch, Chief Operating 
Officer at Right Health, one of the biggest operators 
of clinics and other facilities in Dubai, “Premium 
increases seen in the recent past at some insurers are 

primarily due to health-related factors such as age, risk, 
claims history, etc.
“Generally, there has not been any marked rise in 
insurance premium for Dubai’s basic plan – the 
Essential Benefits Plan. If at all there has been an 
increase, it was subject to enhanced benefits added to 
the policy.”
No inflation-linked rises – so far
Insurers are, for now, are also absorbing any inflation-
linked cost increases rather than add on to the premiums. 
“So far, no increase has been communicated or enforced 
by the regulatory authority – the Central Bank - or the 
insurers,” said Katoch.
COVID-19 costs
Easing the insurance cost pain for residents is the fact 
that COVID-19 related treatments are “still covered 
under most policies, especially for Dubai visa-holders,” 
said Avinash Babur, CEO of InsuranceMarket.ae. 
“However, the costs of testing out based on personal 
preferences - or not ordered by a medical provider - 
may not be covered.
“The pandemic triggered a need for insurers to review 
the coverage under their plans and incorporate specific 
benefits. Virtual consultations, arrangement of medicine 

More insurers offer add-on benefits such as teleconsultations and wellness at same rates

ي 
�ن استثمارية  خيارات   4 ي 

�ن الحياة  عىل  ن  التأم�ي كات  رسش وتستثمر 
االستثمار  مالية(،  وسندات  )نقد  المحافظ  االستثمار   : هي األغلب 
إىل  المعتدل  االستثمار  ونوع  وأسهم(،  مالية  )سندات  المعتدل 
المالية(،  للسندات  قليلة  ونسبة  لألسهم  األغلبية  )وتكون  المخاطر 

)األسهم فقط(. األك�ث مخاطرة  إضافة إىل االستثمار 
ن ك�ي المش�ق قاعدة  توسيع 

كات  إن رسش  ، ي
لط�ن فريد   ، ن للتأم�ي اإلمارات  لجمعية  العام  ن  األم�ي وقال 

قاعدة  توسيع  تستهدف  السوق  ي 
�ن العاملة  الحياة  عىل  ن  التأم�ي

هجينة  منتجات  خالل  من   8% إىل   5 بنحو  الجاري  للعام  كيها  مش�ق
أو  العجز  من  أخرى  أنواع  واختيار  الحياة،  عىل  ن  التأم�ي ن  ب�ي تجمع 
لألقساط  االستثماري  البند  إليها  ليضاف  العمل،  عىل  القدرة  عدم 

المدفوعة.
الهجينة  المنتجات  نحو  تميل  ن  التأم�ي كات  رسش أن  ي 

لط�ن وأضاف 
إىل  إضافة  األقساط،  ي 

�ن واالستثمار  االعتيادي  ن  التأم�ي تجمع  ي  ال�ق
يوفر  ذلك  ألن  احتياجاته،  وفق  المتعامل  خيارات  كلفة  احتساب 
ن عن طريق نقل بعض مخاطر  كات التأم�ي الراحة لمراكز رأس مال رسش
اختيار  ي 

�ن المتعالم  يفيد  أنه  كما   ، ن التأم�ي وثائق  حامىلي  إىل  السوق 
احتياجاته. تناسب  ي  ال�ق الباقات 

المؤّمن  بلوغ  بعد  اعتيادي  بشكل  ترتفع  ن  التأم�ي أقساط  أن  وأوضح 
ي حال إضافة الباقات االستثمارية، 

، إال أنه �ن
ً
ن عاما عليه سن الخمس�ي

https://www.alroeya.com/117-81/2264241-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
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Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

” و  ي
ن التعاو�ن ي للتأم�ي ي “الدرع العر�ب

ك�ق محافظ البنك المركزي السعودي يكّرم �ش
“األهلي للتكافل” 

المركزي  البنك  محافظ  معاىلي  كّرم 
هللا  عبد  بن  فهد  الدكتور  السعودي 
كة  رسش إدارة  مجلس  رئيَسي  المبارك 
 ” ي

التعاو�ن ن  للتأم�ي ي  العر�ب “الدرع 
ورئيَسيها  للتكافل”  “األهىلي  كة  ورسش
نفاذ  بعد  وذلك   ، ن التنفيذي�ي
رابع  يمثل  الذي   

ً
مؤخرا اندماجهما 

خالل  ن  التأم�ي قطاع  يشهده  اندماج 
 إىل أن هذا 

ً
ا ، مش�ي ن ن الماضيت�ي السنت�ي

قد  السابقة  واالندماجات  االندماج 
المركزي  البنك  مبادرات  أّن  أظهرت 
ي 

�ن تس�ي   ، ن التأم�ي بقطاع  المتعلقة 
التشغيىلي  أدائه  من  والرفع   ، ن التأم�ي قطاع  لتطوير  الصحيح  الشكل 

. والماىلي
ن  بتحف�ي ي نهجه 

السعودي �ن المركزي  البنك  د معاليه استمرار 
ّ
أك وقد 

أهداف  لتحقيق  ؛  ن التأم�ي قطاع  ي 
�ن واالستحواذ  االندماج  عمليات 

تطوير  برنامج  مقدمتها  ي 
�ن ي 

ويأ�ق  ،2030 المملكة  رؤية  وبرامج 
يتحمل  حيث   ، ن التأم�ي بقطاع   

ً
اهتماما أوىل  الذي   ، الماىلي القطاع 

ي  ال�ق المخاطر  قبول  عبء  القطاع 
 ، ي الوط�ن االقتصاد  يواجهها  قد 
 
ً
مشجعا ونموه.  استقراره  ي 

�ن ويساهم 
فرص  بحث  عىل  ن  التأم�ي كات  رسش
التنافسية،  قدراتها  لتعزيز  االندماج 
منتجات  خلق  عىل  قدرتها  وزيادة 
ن  وتحس�ي مبتكرة،  تأمينية  وخدمات 
نفقاتها،  وخفض  التشغيلية،  كفاءتها 
ية  الب�ش للكفاءات  واستقطابها 

عليها. والمحافظة  المؤهلة 
تطوير  برنامج  أن  بالذكر،  الجدير 
االندماج  عمليات  وتسهيل  لتشجيع  مبادرة  تضمن  الماىلي  القطاع 
أهداف  تحقيق  سبيل  ي 

�ن تصب  ي  ال�ق  ، ن التأم�ي قطاع  ي 
�ن واالستحواذ 

ي باستدامة نمو القطاع واستقراره، 
ن التعاو�ن كات التأم�ي نظام مراقبة رسش

المحىلي  الناتج  ي 
�ن مساهمته  من  والرفع  متانته،  تعزيز  إىل  باإلضافة 

ورقمنته.  منتجاته  تنويــــع  جانب  إىل   ، اإلجماىلي

deliveries, and wellness programmes are now available 
in most plans in Dubai with no tangible impact on the 
premiums.
“In addition, there are other benefits incorporated that 
were made mandatory by the DHA (Dubai Health 
Authority) in response to Covid and these too are non-

chargeable.
“According to our data, we’ve seen only marginal 
increases on premiums. The rise was more significant 
in 2021 due to the impact of COVID-19 being felt on 
the medical insurance sector.”

 Source: Gulf News

المصدر: البنك المركزي السعودي

Arab Insurance KuwaitKuwait

Insurance companies to implement policies of ’60’s’
The Union of Insurance Companies will hold a meeting 
in the coming few days with the Public Authority for 
Manpower (PAM) to discuss the implementation of 
the automated link between the insurance companies 
listed on the Kuwait Stock Exchange and the authority 
to issue health insurance policies for expatriates above 
the age of sixty years at a value of KD 500 per person 
with insurance coverage of up to KD 10,000 annually, 
reports Al-Anba daily quoting informed sources. 
They revealed that this comes in conjunction with 
the issuance of a decision by the Director General of 
PAM Ahmed Al-Mousa to renew or transfer the work 
permits of expatriates of age 60 years and above within 
the private sector for a year at an annual fee of KD 250. 
The sources explained that the insurance services to be 
provided to that category of expatriates will be limited, 

as it will cover treatments only in the private hospitals 
that are covered by the insurance policy according 
to specific conditions of the insurance company that 
issues the policy as per the medical services network. 
In the event of critical cases for which treatment will 
not be available in a particular hospital, the company 
issuing the insurance policy will transfer the cases to 
other health institutions inside Kuwait that provide this 
service. The sources indicated that the technical and 
actuarial determinants and the risk factors surrounding 
that age group for insured expatriates make it impossible 
for the policy price to drop below KD 500 per person, 
because of which the Union of Insurance Companies 
insisted that the policies should not be issued except 
through eight insurance companies listed on the stock 
exchange.

 Source: Arab Times
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Arab Insurance LebanonLebanon

ول” ن تنتظر استثناءها من الـ”كابيتال كون�ق كات التأم�ي �ش

ي لبنان كسائر القطاعات، من تداعيات األزمة 
ن �ن كات التأم�ي ي رسش

تعا�ن
وقد  الرصف.  أسعار  وتعّدد  الوطنية  العملة  وانهيار  االقتصادية 
انفجار  وعقب  “كورونا”،  جائحة  انتشار  مع  التحديات  تفاقمت 

وت. ب�ي مرفأ 
وت  ب�ي لـ“صوت  قال  نسناس  إيىلي  الّضمان  كات  رسش جمعّية  رئيس 
القطاعات، وأبرز  ي من األزمة االقتصادية كما كل 

ناشونال”: نعا�ن ان�ق
األموال،  إمكانية تحويل  نواجهها هي عدم  ي  ال�ق والتحديات  المشاكل 
يمكننا  ال  ي  ال�ق ن  التأم�ي إعادة  أقساط  تحويل  عىل  ون  مج�ب فنحن 

لتحويلها. السوداء  للسوق  التوّجه  إىل  فنضطّر  دونها،  من  العمل 
“الكابيتال  من  ن  التأم�ي إعادة  قطاع  ُيستث�ن  أن  طالبنا  وأضاف: 
إّنما ح�قّ  ن  المعنّي�ي النيابية والوزراء  اللجان  ول”، واجتمعنا مع  كون�ق

اآلن لم نصل إىل نتيجة.
الفاتورة  نستلم  قال:  حيث  االستشفاء،  موضوع  إىل  وتطرق 
إىل  فاضطررنا  “الفريش”،  بالدوالر  الدعم  رفع  بعد  االستشفائية 
االمر  ، هذا  الفوات�ي قيمة  تتالءم مع  الدوالر كي  اىل  االقساط  تحويل 
ائية  ال�ش قدرتهم  انخفاض  بسبب  الزبائن  عدد  انخفاض  إىل  أّدى 

الخانقة. االقتصادية  األزمة  ي ظل هذه 
بشكل كب�ي �ن

كما لفت إىل “اعتماد بوالص جديدة بكلفٍة أقّل، وتغطيٍة أقّل، وعدد 
أقّل”. مستشفياٍت 

أّن “األقساط  ح نسناس  السّيارات، ف�ش ن عىل  التأم�ي إىل  بالنسبة  أّما 
ي ظّل التضخم الحاصل، حيث زادت الكلفة 

أصبحت بالدوالر وذلك �ن
امات تؤخذ  ن  إىل أّن “االل�ق

ً
ا خصوًصا عىل ِقَطع غيار السيارات”، مش�ي

لمواجهة  احتياطاتنا  نأخذ  أّن  فيجب  لمدة سنة  ن  التأم�ي كات  عىل رسش

الـ”فريش”. بالدوالر  األقساط  تكون  ان  التضخم، ولذلك يجب 
إىل  لفت  المرفأ،  انفجار  عن  الناجمة  ار  األ�ن بتغطية  ق 

ّ
يتعل ما  ي 

و�ن
 اىل “الصعوبات 

ً
ا ”، مش�ي ن ن�ي كات بدأت بالدفع للمؤمَّ أّن “غالبّية ال�ش

نتيجة  ي دفع حّصتهم، ألّن 
ّددين �ن الذين كانوا م�ق ن  التأم�ي ُمعيدي  مع 

بدأوا  وغالبّيتهم  بعد،  تصدر  لم  باالنفجار  قة 
ّ
المتعل الرسىمي  التحقيق 

.” ن بالدفع والبعض منهم رفضوا ذلك مّما تسّبب بمشاكل مع المؤّمن�ي
هو  القطاع،  يواجه  الذي  الكب�ي  “التحدي  أّن  نسناس  رأى  ا،  ً وأخ�ي
لبنان”،  يشهدها  ي  ال�ق االقتصادية  الضائقة  ظل  ي 

�ن االستمرارية 
وأن  االنعقاد  إىل  الوزراء  مجلس  ويعود  البلد  هذا  يتعا�ن  أن  متمّنًيا 
، وينقذ  ن ف منذ عام�ي ن ي�ن الذي  تنقذ وطننا  يكون هناك خطة نهوض 

اقتصادية غ�ي مسبوقة”. ي من ضائقة 
يعا�ن الذي  الشعب 

المصدر: المركزية

ن تصدر وثائق إلزامية لتغطية محفظة تمويل متناهي الصغر بإجمالي  كات التأم�ي �ش
25.5 مليار جنيه

ن  التأم�ي خدمات  المرصية  بالسوق  العاملة  ن  التأم�ي كات  رسش قدمت 
متناهي  التمويل  بنشاط  عميل  مليون   3.121 من  ألك�ث  اإللزامي 
بنهاية  جنيه  مليار   25.5 الـ تخطت  تمويل  محفظة  لتغطية  الصغر 

.2021 ي من 
الثا�ن الربــع 

المالية – حصل »أموال  للرقابة  العامة  للهيئة  تقرير حديث  وكشف 
التمويل  أصل  تشمل  القيمة  هذه  أن   – منه  نسخة  عىل  الغد« 
لقرار   

ً
وفقا المستحقة  التمويل  تكلفة  للعمالء وملحقاته من  الممنوح 

.2019 15 لسنة  الهيئة رقم  مجلس إدارة 
عمالء  من  المدفوعة  التأمينية  األقساط  إجماىلي  أن  التقرير  وأوضح 
حواىلي  بلغت  الصغر  متناهي  التمويل  لنشاط  اإللزامي  ن  التأم�ي وثائق 

جنيه. مليون   6.302
يتضمنوا  ال  الوثائق  من هذه   

ً
تأمينيا المشمول  العمالء  أن  إىل  وأشار 

)ج(،  فئة  الجمعيات  أو  األهلية  المؤسسات  أو  كات  ال�ش عمالء 
. ً
60 عاما العمرية أك�ث من  الفئة  العمالء ذوي  وكذلك 

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

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

الصغر. متناهي  التمويل  لنشاط  كات  ال�ش
جهات  عىل   

ً
إلزاما هناك  سيصبح  التعديالت  لتلك   

ً
وفقا أنه  وأوضح 

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

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

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

الهيئة. رئيس  من  وبقرار  إكتواريه 
الصادرة  اإلختيارية  ن  التأم�ي وثائق  أقساط  جنيه  مليون   1.474

ط للنشا
ن أصدرت  كات التأم�ي وأوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن رسش
متناهي  التمويل  بنشاط  عميل  ألف   32.696 لنحو  إختيارية  وثائق 
مدفوعة  أقساط  بمحفظة   2021 من  ي 

الثا�ن الربــع  خالل  الصغر 

جنيه. مليون   1.474 بلغت 
 2143 رقم  قراًرا  أصدرت  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أن  ويذكر 
تعريف  بشأن   2016 لسنة   902 رقم  القرار  بتعديل   2021 لسنة 
وثائقه  وتوزيــــع  إلصدار  التنفيذية  والضوابط  الصغر  متناهي  ن  التأم�ي

المعلومات. نظم  شبكة  من خالل  ونًيا  إلك�ق
ن  تأم�ي مبلغ  زيادة  عىل  الهيئة  إدارة  مجلس  موافقة  القرار  وتضمن 
وثائق متناهي الصغر من 100 ألف جنيه إىل 200 ألف جنيه، وذلك 
بعض  بتعديل   2020 لسنة   201 رقم  القانون  تعديالت  ضوء  ي 

�ن
الحد  مع  التوافق  بهدف   2014 لسنة   141 رقم  القانون  أحكام 

الصغر. متناهي  للتمويل  األقىص 
المصدر: أموال الغد

Arab Insurance MoroccoMorocco

[Exclusif] Takaful : l’ACAPS octroie 2 nouveaux agréments à 
La Marocaine Vie et à la SCR

La lancée de l’assurance Takaful se poursuit en 2022. 
En effet, compagnie d’assurance La Marocaine Vie et le 
réassureur national, la Société Centrale de Réassurance 
(SCR) ont obtenu les agréments de l’ACAPS pour 
la création de leurs filiales Takaful, nous confirme 
une source sûre. Avec ces deux nouveaux agréments, 
l’assurance Takaful au Maroc est désormais composée 
de cinq acteurs en devenir qui marqueront le démarrage 
tant attendu d’activité.
Taoufik Lachker Hidara, le DG de La Marocaine Vie, 
interviewé par nos soins en décembre avait souligné 
toute l’importance que sa compagnie accorde à l’activité 
Takaful et il avait dévoilé le projet d’une filiale qui va 
démarrer dans deux mois. Ce qui est aujourd’hui acté 
avec l’obtention de l’agrément de l’ACAPS.
« La Marocaine Vie et Groupe Société Générale 
Maroc sont sur un modèle de bancassurance intégrée 
et la mission en tant que filiale assurance du groupe 
d’accompagner la banque dans son développement. 
Donc, nous allons démarrer cette activité dans le cadre 
d’un alignement stratégique mais au-delà, nous avons 
fait des études qui ont montré qu’il y a un vrai marché. 
La réglementation nous permet de démarrer avec 
l’équivalent de l’assurance vie dans le conventionnel, 
à savoir Takaful Family et dans les prochaines années 
nous espérons faire même le général Takaful et 
développer la non-vie ».
Pour la filiale en devenir il s’agir de soutenir la fenêtre 
participative de Société Générale Maroc, Dar Al 
Amane. « Il y a un vrai potentiel et après quelques mois 
d’activité, Dar Al Amane a pu capter 15% de parts 
de marché. Donc la structure de Takaful est viable et 

rentable. On commence en synergie bien évidemment 
avec Dar Al Amane mais on travaille en architecture 
ouverte avec d’autres partenaires », a-t-il expliqué.
Et avec l’agrément obtenu également par la SCR, le 
paysage du Takaful commence à prendre forme en 
incluant la réassurance. 
Pour rappel, l’ACAPS avait octroyé en décembre 
dernier les 3 premiers agréments Takaful : Wafa 
Takaful, Attakafulia Assurances et Taaouiniyate 
Taamine Takafuli au profit Wafa Assurance, MAMDA 
et AtlantaSanad.

Deux nouveaux agréments Takaful ont été octroyés par l’ACAPS. Il s’agit de La Marocaine Vie et de la SCR, le 
top départ pour la création de deux nouvelles filiales Takaful de ces deux compagnies.

 Source: Eco Actu
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Accelerated digital transformation to take place in insurance 
sector in 2022

Among the major actions in the industry this year 
is a joint study by FMSAR and the Insurance and 
Social Welfare Supervisory Authority (ACAPS) on 
the distribution of insurance products in the digital 
age. The study consists of ascertaining the regulatory 
prerequisites and the appropriate conditions to allow 
the harmonious online insurance sales, reported the 
newspaper Morning.
The main objective of digital sales is to expand 
insurance coverage to support the national financial 
inclusion strategy.
In addition, as part of the strengthening of the 
microfinance sector to promote financial inclusion and 
combat poverty, the government has adopted a law to 
upgrade the legal framework governing microfinance. 
In addition to defining the legal form of microfinance 
institutions, the project is extended to savings and 
microinsurance.
New distribution channels
In December 2021, the FMSAR urged the expansion 

of distribution channels, via digital or other physical 
networks, such as telecom operators, payment 
organisations, or even bank branches.
FMSAR chairman, Mr Mohamed Hassan Bensalah, 
said at the recent annual meeting of insurance agents 
and brokers in Morocco, “Customers have become 
more demanding, they are more connected. To be able 
to reach them, we will have no choice but to expand 
our distribution channels.”
He added that the COVID-19 pandemic has lifted 
the veil on the fragility of certain distribution models 
and forced individuals and organisations to reinvent 
themselves. He said that the insurance intermediary 
must also think about its digital transformation.
Mr Bensalah said that the FMSAR and its members 
are working, with ACAPS to identify all the levers 
that would make it possible to accelerate the digital 
transformation of the Moroccan insurance sector.

2022 will be a year of accelerated digital transformation of the insurance sector for the Moroccan Federation of 
Insurance and Reinsurance Companies (FMSAR).

 Source: Middle East Insurance Review

Companies News

ي جّيد 
ن تحافظ عل تصنيف ائتما�ن دار التأم�ي

تصنيف  عىل  ن  التأم�ي دار  حافظت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
ي 

ائتما�ن تصنيف  وعىل  المالية  للجدارة  )جيد(   »+B« ي 
ائتما�ن

لكال  مستقرة  مستقبلية  نظرة  مع  األجل  طويل   »-BBB«ر للمصدِّ
ي العالمية.

ن من ِقبل »AM Best« وكالة التصنيف االئتما�ن التصنيف�ي
والتصنيف  ن  التأم�ي بدار  الخاص   )FSR( المالية  القوة  لتصنيف   

ً
وفقا

القوة  ي عن 
االئتما�ن التصنيف  يكشف هذا   ،)ICR( ر  للمصدِّ ي 

االئتما�ن
واألداء  القوية،  انية  ن والم�ي القوي،  السيولة  المالية من حيث مستوى 

المؤسسة. لمخاطر  المناسبة  واإلدارة  الفّعال،  التشغيىلي 
 : ن التأم�ي دار  إدارة  مجلس  رئيس   ، القبيسي عبدهللا  محمد  وّ�ح 
االئتمانية،  تصنيفاتها  عىل  ن  التأم�ي دار  بمحافظة  فخورون  »نحن 
للعمليات  الفّعال  والتنفيذ  كة  لل�ش القوية  العمل  خطة  عىل  د 

ّ
ونؤك

المستمر«. والنجاح  بالنمو  مزدهر  بمستقبل  وعدت  ي  ال�ق
هي  عليها  الحفاظ  تم  ي  ال�ق التصنيفات  »هذه   : القبيسي وأضاف 
التأمينية،  اماتها  ن ال�ق لدعم  كة  لل�ش القوي  السيولة  لمستوى  انعكاس 
اتيجية  اإلس�ق للمبادرات  السليم  والتنفيذ  الممتازة،  المالية  والمرونة 
العليا  اإلدارة  وفريق  اليومية،  األنشطة  ي 

�ن االستقرار  لتحقيق 
ة«. الخ�ب ذوي  المتماسك 

 AM« ن من قبل التأم�ي لدار  ي 
االئتما�ن التصنيف  بالقول: هذا  واختتم 

وسيفتح  الحالية  التجارية  عالقاتنا  عىل  وسيحافظ  حافظ   »Best
أنحاء  جميع  ي 

�ن الجديدة  العالقات  من  العديد  أمام  أيًضا  األبواب 
الجودة  أساس  عىل  التنافس  ي 

�ن اتيجيتنا  اس�ق تتمثل  حيث  العالم، 
للخدمات. المصدر: الخليجالعالية 

Gam تطلق اول “نافذة” التكافل العام
المتوسطية  للتأمينات  العامة  كة  ال�ش رئيس  نائب  كشف  الجزائــر:الجزائــر: 
قبل  من  العام  التكافل  “نافذة”  أول  إطالق  عن  أحمد  محمد  حاج 
 21-81 رقم  التنفيذي  والمرسوم  صدور  بعد   ،”GAM  ” كة  ال�ش
الذي   2021 فيفري   23 لـ  الموافق   ،1442 رجب   11 ي 

�ن المؤرخ 
. التكافىلي ن  التأم�ي وط وطرق ممارسة  يحدد رسش

نوفم�ب   4 بتاريــــخ  المتوسطية  للتأمينات  العامة  كة  ال�ش حصلت 
العام”  التكافل  “نافذة  لتأسيس  المالية  اعتماد من وزارة  2021 عىل 
الصادرة   ، عام  تكافل  عقد  ن  ألربع�ي عية  ال�ش المطابقة  شهادة  وعىل 
الوطنية  عية  ال�ش الهيئة  طرف  من   ،2021 ديسم�ب   27 بتاريــــخ 

األعىل. اإلسالمي  المجلس  لدى  اإلسالمية  المالية  للصناعة  لإلفتاء 
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ن  تام�ي كة  رسش أول  المتوسطية  للتأمينات  العامة  كة  ال�ش أصبحت  و 
ن  القانونيت�ي ن  الشهادت�ي ن  هات�ي عىل  تحصل  ي  ال�ق السوق  ي 

�ن ار  لأل�ن
. التكافىلي ن  التام�ي لممارسة 

كة العامة للتأمينات  ومن خالل إنشاء هذا النظام التكافىلي ، تسع ال�ش
ي 

تنويــــع عروضها �ن التالية:  الرئيسية  المتوسطية إىل تحقيق األهداف 
المدنية  والمسؤولية  بالممتلكات  تلحق  ي  ال�ق ار  لأل�ن التكافىلي  ن  التأم�ي
تلبية  بهدف   ، والمتوسطة  ة  الصغ�ي والمشاريــــع  كات  وال�ش لألفراد 
عىل  بناًء   ، التأمينية  للتغطية  المحتملة  واحتياجاتهم  توقعاتهم 
االمتثال  و  مخاطر  وقوع  حاالت  ي 

�ن المتبادلة  والمساعدة  التعاون 

الطوعي  الطلب  تنمية  ي 
�ن المساهمة  ؛  اإلسالمية  يعة  ال�ش لمبادئ 

وكذا  المخاطر  من  ن  االقتصادي�ي الوكالء  أصول  وحماية  ن  التأم�ي عىل 
ي 

�ن  ، هذا  الجديد  العام  التكافل  عرض  إنشاء  من خالل   ، المساهمة 
. ي الوط�ن االقتصاد  ي 

�ن ن  التأم�ي نسبة  تعزيز 
عرض  إلطالق  المتوسطية  للتأمينات  العامة  كة  ال�ش تخطط  كما 
ي أوائل أبريل 2022 ، بعد أن قامت بتأسيس 

التكافل العام الجديد �ن
ة  تأش�ي الحصول عىل  ي طلب 

وع �ن ، وال�ش بها  الخاصة  التكافل  نافذة 
ي 

المالية ، وبرمجتها �ن ن – وزارة  التأم�ي التكافلية من مديرية  لمنتجاتها 
ي
المعلوما�ق المصدر: ديزارتيك 24نظامها 

Assurances Maghrebia: results 
2021
Tunisia:Tunisia: The non-life subsidiary of the Maghrebia 
group, Assurances Maghrebia, has published its 
preliminary results as of 31 December 2021.
The company’s turnover went from 187.442 million 
TND (69.2 million USD) in 2020 to 203.854 million 
TND (70.7 million USD) one year later, showing an 
8.7% increase.
The net incurred losses rose by 12.7% to reach 102.516 
million TND (35.5 million USD) against 90.991 million 
TND (33.5 million USD) by the end of December 2020.
The financial products meanwhile stood at 19.506 
million TND (6.8 million USD).

BH Assurance: 16% turnover 
increase in 2021
Tunisia:Tunisia: BH Assurance recorded a 16% turnover 
increase in 2021. Written premiums went from 127.6 
million TND (47.08 million USD) on 31 December 
2020 to 147.5 million TND (51.2 million USD) one 
year later.
Non-life premiums stood at 93.2 million TND (32.3 
million USD) compared to 54.3 million TND (18.8 
million USD) in the life activity.
The incurred losses rose by 34% from 61.5 million 
TND (22.7 million USD) in 2020 to 82.1 million TND 
(28.5 million USD) by the end of 2021.
The investment income were estimated at 16.3 million 
TND (5.6 million USD), thus increasing by 6% over a 
year. Source: Atlas Magazine

 Source: Atlas Magazine

 ++B َنْيلها  فبعد  العالمّية.   AM Best قبل  من  مرص  ي 
�ن الُمصّنفة 

المالّية  لقّوتها  ونظًرا  مستقّر.  وبدرجة   +BBB تصنيف  عىل  حصلت 
.B1 تصنيف  وكالة “موديز” عىل  االستثنائّية، حصلت من 

هو  الرئيسي  المساهم  فإّن  كة،  ال�ش هذه  ي 
�ن ن  للمساهم�ي بالنسبة 

هناك  ثّم  السويس،  قناة  فبنك  )الكويت(،  ن  للتأم�ي الخليج  مجموعة 
. ن المرصّي�ي األعمال  مجموعة من رجال 

ي  ال�ق األسباب  عن  ي  الزه�ي عالء  السيد  سألنا  سابق  حديث  ي 
�ن وكّنا 

ن من AM Best و”موديز”  �يْ
َ
بعد نيلها العديد من الجوائز وحصولها عل تصنيف

ي شمال افريقيا للعام 2021
ن  �ن كة تأم�ي gig - مرص: أفضل �ش

جديد.  من  الصدارة  مركز  إىل  مرص   gig العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
 ، ي

الما�ن العام  والمسؤولّيات  الممتلكات  ن  تأم�ي سوق  تصّدرها  فبعد 
العام  افريقيا عن  ي شمال 

ن �ن تأم�ي كة  حظيت مؤّخًرا بجائزة أفضل رسش
“ريدز  الــ  فندق  ي 

�ن أقيم  حفٍل  ي 
�ن  MENA IR منتدى  من   2021

كة  لل�ش المنتدب  والعضو  التنفيذي  الرئيس  بحضور  ي  بد�ب كارلتون” 
ي  م الجائزة، مع اإلشارة إىل أّن الزه�ي

ّ
ي الذي تسل السيد عالء الزه�ي

م 
ّ
تسل أّنه  كما  ثانية،  دورة  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  ل�ش المرصي  االتحاد  يرأس 
م الشيخ  رئاسة االّتحاد األفروآسيوي الـ FAIR خالل انعقاد مؤتمر رسش

. األخ�ي
ألحكام  خاضعة  مرصّية  مساهمة  كة  رسش أّنها  مرص   gig عن  معروف 
للعام   91 الرقم  بالقانون  والمعّدل   1981 لسنة   10 الرقم  القانون 
كة  وال�ش مرص.  ي 

�ن ن  التأم�ي عىل  والرقابة  اف  اإلرسش بخصوص   1995
مال  برأس  تأّسست  وقد  ن  التأم�ي كات  ل�ش المرصي  باالّتحاد  عضو 
ك وبدأت مزاولة نشاطها اعتباًرا من 1/7/1994.  ي مش�ق مرصي-عر�ب
ي 

األوىل �ن المراكز  ي 
�ن الحلول  كة من  ال�ش نت هذه 

ّ
تمك انطالقها  ومنذ 

ي 
�ن ذلك  وكان  واكتتاب،  فنّية  نتائج  كأفضل  أّواًل  المرصي،  السوق 

ي 30/6 من 
العام 2009 وفًقا لتقرير الهيئة المرصّية للرقابة المالّية �ن

للسوق  نمو  أعىل  لتحقيقها  األّول  المركز  ت 
ّ
احتل ثّم  المذكور،  العام 

أّول  عىل  حصلت  و2015،   2011 العام  ن  وب�ي  .2010 عام  نفسه 
الوحيدة  كة  ال�ش بذلك  لتصبح  التقييم  جهة  من  لها  ي 

ائتما�ن تصنيف 
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ً
تمهيدا كة  بال�ش ي  الف�ن األداء  تطوير  ي 

�ن ُيسهم  بما  ام،  ن لإلل�ق واألخرى 
. ي

اإلئتما�ن التصنيف  عىل  للحصول 
الماضية، فقد  3 سنوات  الـ كة خالل  وعن تطورات حجم نشاط ال�ش
العام  مليون جنيه خالل   736.95 بلغت  كة  ال�ش أقساط  إجماىلي  بلغ 
جنيه خالل  مليون   336.53 مقابل   ،2021  /2020 ي 

الما�ن الماىلي 
.119% 2017/ 2018، بمعدل نمو  العام الماىلي 

خالل   154% بمعدل  كة  بال�ش ي  التأمي�ن النشاط  فائض  إرتفع  وقد 
يونيو  بنهاية  جنيه  مليون   147.94 إىل  ليصل  الماضية  سنوات   3 الـ
 /2017 الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليون   58.169 مقابل   ،2021
 162.72 ائب( بلغ  كة )قبل خصم الرصن ي أرباح ال�ش

2018، كما صا�ن
مقابل   ،2021  /2020 ي 

الما�ن الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليون 
2017/ 2018؛ بمعدل نمو  67.55 مليون جنيه خالل العام الماىلي 

.141%
ي األرباح بمعدل 

ي صا�ن
ن �ن المساهم�ي السهم من حصة  وإرتفع نصيب 

 /2020 ي 
الما�ن الماىلي  العام  خالل   3.76% ليبلغ  خالل   71%

 /2017 الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليون   58.169 مقابل   ،2021
.2018
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امات تطبيق معاي�ي المحاسبة ن ن تحتجز 100 مليون جنيه أرباح مرحلة لمواجهة إل�ق الدلتا للتأم�ي

جمهورية مرص العربية:جمهورية مرص العربية: كشف الدكتور عادل موس، رئيس مجلس 
كة  ال�ش احتجاز  عن   ، ن للتأم�ي الدلتا  كة  ل�ش المنتدب  والعضو  اإلدارة 
المتوقعة  كة  ال�ش امات  ن إل�ق لمواجهة  مرحلة  أرباح  جنيه  مليون   100

.17 معيار  وكذلك   49 المحاسبة  معيار  بتطبيق 
غ�ي  العامة  الجمعية  أن  إىل  خاصة،  ترصيحات  ي 

�ن موس  وأشار 
عىل  ي 

الما�ن ديسم�ب  نهاية  إجتماعها  خالل  وافقت  كة  لل�ش العادية 
224 مليون جنيه. بقيمة  كة  لل�ش المدفوع  المال  زيادة رأس 

 لهذه الزيادة المعتمدة من الجمعية العمومية 
ً
وأوضح موس أنه وفقا

جنيه  مليون   126 من  المدفوع  كة  ال�ش رأسمال  رفع  فسيتم  كة  لل�ش
 500 إىل  زيادته  كة  ال�ش الستهداف   

ً
منوها جنيه،  مليون   350 إىل 

مستقباًل. جنيه  مليون 
زيادة  عىل  الماضية  السنوات  الموافقة خالل  تم  أنه  موس  وأضاف 
500 مليون جنيه، بما يدعم المالءة  كة المرخص به إىل  رأسمال ال�ش
أعمالها  حجم  وزيادة  أقساطها  محفظة  وتعظيم  كة  لل�ش المالية 

المقبلة. المرحلة  خالل  المرصية  بالسوق 
أفضل كفاءات  لضم  اإلداري  هكيلها  استكملت  كة  ال�ش أن  وأوضح 
ن أحدهما إلدارة المخاطر  ن إدارت�ي  تدش�ي

ً
فنية بالسوق المرصية؛ منوها

المصدر: أموال الغد

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

والمسؤولّيات،  الممتلكات  ن  تأم�ي سوق  تتصّدر  gig-مرص  جعلت 
لنا:  فقال 

بسهولة  التعويضات  بسداد  وقيامها  عمالئها  مع  كة  ال�ش مصداقية   –
وُيْ�.

أك�ب  ُتعت�ب  ي  ال�ق ن  للتام�ي الخليج  مجموعة  كات  رسش إحدى  هي   –
برنامج  لديها  أّن  عن  فضاًل  االوسط،  ق  ال�ش ي 

�ن ن  التأم�ي مجموعات 
كات المملوكة للمجموعة. ن قوي يستفيد منه معظم  ال�ش اعادة تأم�ي

تقليدية  غ�ي  تأمينية  حلول  وتقديم  االبتكار  عىل  كة  ال�ش قدرة   –
ي مجاالت 

العمالء، وخاصة �ن ائح جديدة من  ساعدت عىل جذب رسش
الصغر. متناهي  ن  والتأم�ي الشخصية  التأمينات 

يعد  مدفوع  مال  برأس  عها  وتمتُّ كة  لل�ش القوية  المالية  المالءة   –
الممتلكات  ن  تأم�ي كات  ل�ش المدفوعة  االموال  رؤوس  أك�ب  من 

المرصي. ن  التام�ي بسوق  الخاص  القطاع  كات  ن رسش ب�ي والمسؤوليات 
العمالء  مخاطر  لدراسة  متخّصصة  ادارة  بوجود  كة  ال�ش تفّرد   –
ي وضع برنامج متكامل لتقليل حدوث المخاطر والحّد 

ومساعدتهم �ن
منها.

برامج  توف�ي  عىل  والعمل  ي  الب�ش العنرص  ي 
�ن كة  ال�ش استثمار   –

فضال  وخارجها،  مرص  داخل  كة  ال�ش ي 
لموظ�ن صة  متخصِّ تدريبية 

ن  التأم�ي اعادة  كات  رسش ى  بمكاتب ك�ب يتّم  الذي  العمىلي  التدريب  عن 

وانخفاض  كة  ال�ش ي 
مهارات موظ�ن ثقل  إىل  ويؤّدي  أّدى  ما  العالمية، 

.1% كة اىل اقل من  معدالت دوران العمالة بال�ش
مجال  ي 

�ن ة  كب�ي ات  خ�ب لهم  كة  بال�ش ادارة  مجلس  أعضاء  وجود 
وضع  ي 

�ن ساهم  ما  العالمية،  واالسواق  العربية  االسواق  ي 
�ن ن  التأم�ي

مع كّل  للتعامل  بالمرونة  وتتسم  للتنفيذ  قابلة  وخطط  اتيجيات  اس�ق
. ن التأم�ي ي مجال 

ماهو جديد �ن
الحاصلة  المرصية  ن  التأم�ي سوق  ي 

�ن الوحيدة  بكونها  كة  ال�ش تفّرد   –
.Moody’s كة  AM Best ورسش كة  ن من رسش �يْ ن دوليَّ عىل تصنَف�يْ

دت 
ّ
أك ي  وال�ق العالمية  الجوائز  من  العديد  عىل  كة  ال�ش حصول   –

كة. لل�ش العالمية  المؤسسات   تقييم  مدى  للعمالء 
المرصية،  ن  التأم�ي سوق  ي 

�ن العمل  بدء  منذ  كة  ال�ش ادارة  -اعتماد 
فيها  يطعن  ال  متوازنة  تأمينية  محفظة  تكوين  عىل   تقوم  اتيجية  اس�ق
ن مع التاكيد عىل تحقيق أرباح فنّية . وقد اّدى ذلك اىل  أّي نوع تأم�ي
والمسؤوليات   الممتلكات  ن  تأم�ي سوق  ي 

�ن فنية  ارباًحا  كة  ال�ش تحقيق 
ان  استطاعت  كة  ال�ش أّن  علًما  متتالية،  سنوات   سبع  مدار  عىل 
ن كافة، بل حّققت زيادة  التأم�ي ي واجهت اسواق  ال�ق تواكب االحداث 
 2020 )يونيو(  حزيران  ي 

�ن الماىلي  العام  نهاية  المكتتبة  االقساط  ي 
�ن

ي 2019.
ة نفسها �ن ي الف�ق

تجاوز %15، مقارنة بالعام الماىلي المنتهي �ن

المصدر: تأمين ومصارف


