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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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الخامس  قرطاج  لقاء  فعاليات   - ن يوم�ي مدار  -وعىل  اليوم  انطلقت 
ن  ب�ي بالتعاون  بتونس  جربه  بجزيرة  ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي ع�ش 
ن  التأم�ي كات  ل�ش التونسية  والجامعة  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  االتحاد 
وزارة  وبرعاية  التونسية”  “اإلعادة  ن  التأم�ي التونسية إلعادة  كة   وال�ش

المالية.
 – ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  االتحاد  رئيس   – األسعد زروق  السيد/  وأكد 
صناعة  تطوير  عىل  العمل  بمزيد  ن  للتام�ي ي  العر�ب العام  االتحاد  ام  ن ال�ت
كات وأسواق  ن �ش التعاون ب�ي أوارص  العربية وتوثيق  بلداننا  ي 

ن �ن التأم�ي
ي  العر�ب العام  االتحاد  أن  نؤكد عىل  و  العربية.  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي
العربية،  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  �ش كل  خالله  ومن   ، ن للتأم�ي
المتعددة  التحديات  لمجابهة  التنسيق  و  الجهد  مضاعفة  إىل  مدعو 

ن ن وإعادة التأم�ي انطالق فعاليات لقاء قرطاج الخامس ع�ش للتأم�ي

https://iciec.isdb.org/
https://event.gaif33conference.com/register
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ة  الكب�ي لإلمكانيات  األمثل  واالستغالل  العربية  منطقتنا  تعيشها  ي  ال�ت
قطاع  لتطوير  المعلومات  وتكنولوجيا  الرقمية  الطفرة  تتيحها  ي  ال�ت
أساليب  وتطوير  المناسبة  التأمينية  الحلول  توف�ي  خالل  من  ن  التأم�ي
الصحية  األخطار   تنامي  ومجابهة  لحرفائنا  الخدمات  ن  وتحس�ي عملنا 
المخاطر   وتنوع  المعلوماتية  المنظومات  لها  تتعرض  ي  ال�ت والهجمات 
ن  ن وإعادة التأم�ي ن بقطاع التأم�ي ي عىل العامل�ي

ي ينب�ن بش�ت أنواعها وال�ت
إىل  العمل جنبا  ، عىل حد سواء،  ن والمراقب�ي ن  ف�ي والمستثمرين والم�ش
المستوجبة  التأمينية  التغطيات  وتوف�ي  المخاطر  هذه  إلدارة  جنب 

الـتأمينية. ات  المؤ�ش ن  لتحس�ي
ع�ش  الخامس  قرطاج  للقاء  االفتتاحية  كلمته  خالل  زروق  وأوىص 
الجامعة  ن  ب�ي بالتعاون  الرقمي  التحول  عن  سنوي  مؤتمر  بإقامة 
أن  حيث   ، ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  واإلتحاد  ن  التأم�ي كات  ل�ش التونسية 
الهجمات  وتعدد   19 كوفيد  وباء  انتشار  شهدت  ي  ال�ت ة  األخ�ي ة  الف�ت
المتسارعة  المناخية  ات  والتغ�ي الطبيعية  والكوارث  يانية  السي�ب
الصناعية  بالثورة  علية  يطلق  ما  أو  الرقمي  التحول  مع  بالتوازي 
تتطلب  والمؤسسات  لألفراد  ملموسا  واقعا  أصبحت  ي  ال�ت الرابعة 
مع  تعاملنا  طريقة  تغي�ي  علينا  تفرض  وثقافية  فكرية  نقلة  باألساس 
ي المؤسسات 

محيطنا وآليات مجابهة هذه األخطار وطرق الترصف �ن
الجديدة  والحاجيات  االستعماالت  ي 

�ن ي  التكنولو�ب التحول  ويجعل 
نت  األن�ت وهيمنة  جدد  وتأمينية  مالية  خدمات  مزودي  وظهور 
من  تتطلب  متجددة  فرصا  والمعلوماتية  االتصالية  والشبكات 
المخاطر  هذه  مع  التعامل  ي 

�ن التقليدي  النمط  تغي�ي  ن  التأم�ي كات  �ش
واعتماد  واالستباق،  الشخصنة  مزيد  اتجاه  ي 

�ن الحرفاء  وانتظارات 
التطور  عىل  باألساس  يعتمد   )business model( أعمال  منوال 
توف�ي  أجل  من  الفنية  المردودية  ن  وتحس�ي المتسارع  ي  التكنولو�ب
ي والرقمي  التكنولو�ب التجديد  ي 

ايد �ن ن الم�ت ورية لإلستثمار  الرصن الموارد 
الناشئة  ي المؤسسات 

والذكاء االصطناعي سواء داخل المؤسسة أو �ن
.)start up(

العام  لإلتحاد  العام  ن  األم�ي أبوزيد –  السيد/ شكيب  أوضح  هذا وقد 
بموضوع وعنوان  العام  لقاء قرطاج هذا  انعقاد  أن   – ن  للتأم�ي ي  العر�ب
الهجمات  إن  العالمية؛  التأمينية  الساحة  عىل  الساعة  حديث  هو 
ي 

�ن ملحوظ  بشكل  تفاقمت  الطبيعية  والكوارث  األوبئة  انية،  السي�ب
الصناعة  عىل  يفرض  بشكل  تها  وت�ي وتسارعت  األخرين  العقدين 

لها. التأمينية  الحلول  إيجاد 
، عىل  وأكد أبوزيد خالل كلمته االفتتاحية للقاء قرطاج الخامس ع�ش
الطبيعية  الكوارث  هذه  عن  منأى  ي 

�ن ليست  العربية  المنطقة  أن 
والمغرب  الجزائر  تعرضت   2021 سنة  ي 

ف�ن انية  السي�ب الهجمات  أو 

ي 
و�ن للفيضانات،  ومرص  واليمن  والعراق  وسوريا  وُعـمان  والسودان 

ي  وال�ت  ” ن “شاه�ي المدارية  للعاصفة  ُعـمان  تعرضت  السنة  نفس 
تعرضت  كذلك  الماضية  السنة  وخالل  اإلمارات،  شواطئ  بت  رصن

الغابات. لحرائق  والمغرب  ولبنان  الجزائر 
الهجمات  أصبحت  الطبيعية،  الكوارث  إىل  باإلضافة  أنه  إىل  وأشار 
الرقمنة  موجة  ظل  ي 

�ن معه  نتعايش  أن  يجب   
ً
واقعا انية  السي�ب

التطور  ومع  نفسها؛  فرضت  أبينا  أم  شأنا  ي  وال�ت  Dizitalisation
ذلك  وأمام  ونية،  اإللك�ت للهجمات  التعرض  درجة  ترتفع  ي  التكنولو�ب

التحديات: من  أمام مجموعة  ن  التأم�ي تقف صناعة  كله 
من  تمكننا   Nat-Cat Models نماذج  صياغة  األول:  التحدي 

لها. واإلستعداد  الكوارث  إستباق وقوع 
والبيئية  الطبيعية  للكوارث  تأمينية  تغطيات  إيجاد   : ي

الثا�ن التحدي 
ونية. اإللك�ت للهجمات  والتغطيات  واألوبئة؛ 

ار  أرصن ولج�ب للوقاية  الالزمة  التمويالت  إيجاد  الثالث:  التحدي 
ونية  اإللك�ت الهجمات  كانت  إذا  انية.  السي�ب والهجمات  الكوارث 
تكمن  المشكلة  بالتعويض؛  ستقوم  ي  ال�ت ىه  ن  التأم�ي كات  ف�ش مغطاة، 
ي األوبئة: لقد أثبتت 

ي من صنع األنسان و�ن ي الكوارث الطبيعية وال�ت
�ن

العالم. اإلستعداد عىل مستوى  الكورونا عدم  جائحة 
نفس  ي 

�ن لكننا  ية،  المص�ي التحديات  تلك  من  بالرغم  أنه  وأضاف 
التأمينية  الفجوة  لتقليص  بالعمل  ن  مطالب�ي ن  تأم�ي وكصناعة  الوقت 
قد  ن  التأم�ي صناعة  تكون  تأمينية  حلول  بإيجاد  التغطيات؛  وتوف�ي 
ي سد الفجوة التأمينية، والتخفيف 

 حقيقية للمساهمة �ن
ً
خلقت فرصا

الرفع من مستوى األقساط. الدول وكذلك  انية  ن من العبء عىل م�ي
خالل  ي 

السالو�ت فتحي  التونسي  والتعليم  بية  ال�ت وزير  معاىلي  ودع 
والمساهمة  المشاركة  إىل  ن  التأم�ي كات  �ش للقاء،  االفتتاحية  كلمته 
مدارسهم  إىل  ن  التأم�ي قطاع  قادة  بعودة  ولكن  فقط  بالمال  ليس 
الم�ن  عىل  هم  ن لتحف�ي نجاحهم  قصص  الجديد  الجيل  ومشاركة 

بالبالد. للنهوض   
ً
قدما

ما  اللقاء  فعاليات  افتتاح  ي 
�ن التونسي  والتعليم  بية  ال�ت وزير  ومشاركة 

ي المجتمع 
ن �ن هو إال تأكيد عىل أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التأم�ي

والتقدم به إىل األفضل وهو األمر الذي أشار إليه السيد/ حبيب بن 
كلمته  خالل   – ن  التأم�ي كات  ل�ش التونسية  الجامعة  رئيس   – ن  حس�ي

للقاء. االفتتاحيه 
تعاون  بروتوكوالت   /3/ عدد  توقيع  تم  قد  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
ن  التأم�ي كات  ل�ش التونسية  الجامعة  ن  ب�ي االفتتاح  حفل  هامش  عىل 
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يناير   -  602 العدد   - االقتصادية  البيان  مجلة  ي 
�ن  - مؤخرا  ُن�ش 

العام  لإلتحاد  العام  ن  األم�ي  – زيد  أبو  شكيب  للسيد/  مقال   )2022
ن  التأم�ي كات  �ش عىل  يجب  “لماذا  بعنوان  مقال  ن  للتأم�ي ي  العر�ب
الماىلي  الشمول  أهمية  تناول من خالله  ؟”،  الماىلي بالشمول  اإلهتمام 
المتناىهي  ن  التأم�ي  / الصحي  ن  )التأم�ي وىهي  األساسية  األربعة  وركائزه 
أو  التقاعد  ن  وتأم�ي  / الطبيعية  الكوارث  أخطار  الحماية من   / الصغر 

الشيخوخة(
كما أشار - من خالل مقاله – عن أهداف التنمية المستدامة والشمول 
ي تحقيق أهداف 

ن �ن ( والدور البارز الذي يلعبه التأم�ي ي الماىلي )التأمي�ن
الرفاهية  وتعزيز  جيدة  صحية  حياة  توف�ي  من  المستدامة  التنمية 

الفقر والقضاء عىل  األعمار  مختلف  ي 
�ن للجميع 

ن  التأم�ي وصناعة  فردي  بشكل  ن  التأم�ي كات  �ش إنخراط  أن  عىل  وأكد 
تحقيقها  عىل  والعمل  الماىلي  الشمول  منظومة  ي 

�ن ي 
مؤسسا�ت بشكل 

ي ستتمكن من تنمية  كات ال�ت ي نهاية المطاف الصناعة وال�ش
سيخدم �ن

ي 
�ن صناعة  مساهمة  أن  كما  والبعيد.  المتوسط  المدى  عىل  أعمالها 

المجتمع  أمام  أحسن  ن صورة  التأم�ي لصناعة  الماىلي ستعطي  الشمول 
بالحكومات. عالقتها  ي 

و�ن

؟ ن اإلهتمام بالشمول المالي كات التأم�ي لماذا يجب عىل �ش

الجامعة وكل من: ن – رئيس  السيد/ حبيب بن حس�ي ي 
ممثلة �ن

السيد/  ي 
�ن ممثل  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  ل�ش الجزائري  االتحاد   -

يوسف بن ميسية – رئيس اإلتحاد
محمد  احمد  السيد/  ي 

�ن ممثل  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي  اللي�ب االتحاد   -
االتحاد رئيس  إنكيسة – 

فتحي  الوزير  معاىلي  ي 
�ن ممثلة  التونسية  والتعليم  بية  ال�ت وزارة   -

ي
السالو�ت

من  المخاطر  مقياس  عىل  عامة  نظرة  اللقاء  ي 
يل�ت أن  المقرر  ومن 

تتناول موضوعات حول: خالل عدة جلسات 
: التهديدات نت بما يتما�ش مع التحول الرقمي • تغطية مخاطر اإلن�ت

المناخية لألحداث  ايدة  ن الم�ت التقلبات  مواجهة  ي 
�ن ن  التأم�ي • فجوة 

ن التأم�ي لصناعة  األوبئة كتحدي جديد  تطور مخاطر   •

أو  الصغر  المتناىهي  ن  التأم�ي أو   ، ي الط�ب ن  التأم�ي لفروع  تطوير  أي  إن 
أعينه  نصب  يضع  أن  يجب  والتقاعد،  الطبيعية  الكوارث  ن  تأم�ي
ن  التأم�ي كات  ل�ش يمكن  ال  بدونها  ي  وال�ت اإلقتصادية  الجدوى  كهدف 

اإلستدامة.
هنا الضغط  الرجاء  المقال كامال،  لقراءة 

المصدر: مجلة البيان االقتصادية - العدد 602

والرعاية  ي  الط�ب ن  للتأم�ي السابع  اإلقليمي  الملت�ت  فعاليات  هامش  عىل 
مظلة  تحت  تعمل  ي  ال�ت الصحي  ن  التأم�ي لجنة  اجتماع  ُعقد  الصحية، 

. ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد 
اللجنة  أعضاء  العربية  ن  التأم�ي أسواق  ممثىلي  اإلجتماع  حرصن  وقد  هذا 
ي 

والسودا�ن ي 
والعرا�ت ي  والفلسطي�ن المرصي  ن  التأم�ي سوق  ممثل  ومنهم 

شكيب  السيد/  رأسهم  وعىل  لإلتحاد  العامة  األمانة  وبحضور  ي  واللي�ب
العام لإلتحاد ن  أبوزيد - األم�ي

المدرجه  المواضيع  من  العديد  مناقشة  تم  قد  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
اللجنة أعمال  عىل جدول 

ن الصحي اجتماع لجنة التأم�ي
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Global commercial insurance rates released
Global commercial insurance rates jumped by 13% in 
the fourth quarter of 2021 (Q4 2021), continuing the 
trend of moderating rate increases that began in the first 
quarter of the year (Q1 2021), according to the latest 
Marsh Global Insurance Market Index.
The latest rate increase made Q4 2021 the 17th 
consecutive quarter of increases. It also continued 
to moderate in many lines of business and most 
geographies, mainly due to a slower rate of increase in 
property insurance and directors’ and officers’ liability 
(D&O).
Focusing on lines of business, global property insurance 
pricing jumped by 8% on average in Q4 2021, down 
from a 9% increase in the third quarter of the year (Q3 
2021). Meanwhile, casualty pricing increased by 5% 
on average, down from 6% in the previous two quarters
Insurance pricing in financial and professional lines 
soared during the same period, with cyber having the 
highest rate of increase among the major insurance 
product categories at 31% compared to 32% in the 
previous quarter.
During the same quarter, cyber insurance rates rose by 
130% in the US (up from 96% in Q3 2021) and 92% 
in the UK (up from 73% in Q3 2021), driven mainly 
by the continued increase in the frequency and severity 
of ransomware claims, with many insurers seeking to 
tighten coverage terms and conditions.
Focusing on geography, the index indicated that the 
UK saw a composite pricing increase of 22% in Q4 

World Insurance

2021 (down from 27% in Q3), the US saw a 14% 
increase (steady from the previous quarter), and the 
Pacific region had a 13% increase (down from 17% in 
Q3) – all driving the global composite rate. In Asia, the 
increase rate was 4% (down from 6%), and Continental 
Europe was 9% (down from 10%).
The only exception to the moderating trend was Latin 
America and the Caribbean, where rates increased by 
4% (up from 2% the previous quarter).
As Marsh still operates in a challenging risk and 
insurance market, Lucy Clarke, president, Marsh 
Specialty and Marsh Global Placement, said the 
company will develop solutions in classes such as 
cyber because it is expected to remain challenging for 
clients and insurers.
“More broadly, however, we expect continued 
moderation in rate increases through 2022, a trend 
which will be welcomed by our clients,” Clarke said.

 Source: Insurance Business mag. & Marsh

Moody’s warns on the costs of cyber crime
A recent court ruling in New Jersey highlights the hidden risks within cyber coverage, says a new briefing from 
Moody’s.
The briefing, which came out a few days ago, looks 
at a ruling involving Merck & Co., which had sought 
insurance coverage from fifteen of its P&C insurers 
for damages related to the NotPetya attack in 2017. 
The UK, US and several other countries attributed the 
broad-based attack to the Russian government and its 
efforts to destabilise Ukraine.
In its summary judgment, which could still be appealed, 
the New Jersey State Superior Court granted Merck & 
Co $1.4bn in damages. The court found that the war 

or hostile acts exclusion clause in the all-risk property 
insurance policy does not preclude coverage.
Michael Dion, vice president of Moody’s, said: “Since 
the NotPetya cyberattack, P&C insurers have been 
working to address silent or non-affirmative coverage, 
where cyber risk is neither explicitly stated nor excluded 
from policies.”
He added: “Insurers are addressing the risk by adding 
cyber exclusions to traditional lines of coverage, such 
as property or marine, to avoid ambiguity that could 

https://info.marsh.com/l/395202/2022-02-01/c4t8pf/395202/1643736765sTaHi2zw/GIMI_Q4_2021.pdf
https://info.marsh.com/l/395202/2022-02-01/c4t8pf/395202/1643736765sTaHi2zw/GIMI_Q4_2021.pdf
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 Source: Reinsurance News

result in large loss aggregations, and issuing standalone 
cyber policies.”
In its note, Moody’s said that given the systemic 
nature of cyber risk, severe attacks could represent an 
uninsurable event.
Moody’s added: “The insurance industry does not have 
the capital to insure these widespread systemic events. 
The London Market Association has released model 
clauses that would exclude coverage for war from 
cyber insurance policies. Other market participants 
are also developing similar exclusions with the goal 
of reaching a market standard to address this complex 
coverage issue.”
The agency looked at the growth of cyber insurance, 
stating that it was relatively small at $10bn annually, 

compared to traditionally property and casualty 
premiums.
However, it added: “However, the frequency and 
severity of cyber claims has escalated, most notably for 
ransomware, particularly over the past two years. Since 
the onset of the pandemic, as most employees worked 
remotely and frequently used personal devices and less 
secure methods for connecting to corporate networks, 
the surface area for cyberattacks has increased 
significantly. The growth in the use of cryptocurrencies 
during this time has also emboldened hackers to make 
greater ransomware demands. Insurers’ loss ratios will 
rise further in 2021 and escalating losses have resulted 
in significant changes in the cyber insurance market.”
Judgment on the case was issued in December and 
made public in the middle of January.

Gallagher Re reveals major catastrophe losses topped $116bn in 
2021
• Third largest insured loss estimate from major 
natural catastrophes since 2011 with the annual 
market loss for 2021 coming in at USD 116 billion, 
driven by a series of extreme weather-related events 
in the US and the second most severe flood event ever 
experienced in Europe. This also put the 2021 insured 
losses at 63% higher than the average since 2011 (USD 
71 billion).
• By region, North America accounted for the largest 
proportion of the loss at 68%, followed by Europe, 
Middle East & Africa at 23%, Asia Pacific at 8% and 
Latin America and the Caribbean at 1%.
• By peril, tropical cyclones were the most impactful, 
responsible for 35% of the overall insured losses, 
followed by severe thunderstorms (including tornado 
and hail) at 25% and flood at 18%.
• At USD 37 billion, Hurricane Ida in August was 
the largest insured loss from a single event, in all 
property insured losses with a series of unusual events 
also impacting North America, such as winter storms 
affecting southern states in February and severe 
convective storms in the Midwest in December.

• In Europe, the largest loss-causing event came 
in mid-July when Storm Bernd caused more than 
USD 13 billion in insured losses, predominantly in 
Germany and Belgium, with the severity of impact 
coming as a consequence of the storm remaining in the 
region longer than expected.
• In Asia, the 2021 season saw no single typhoon 
making landfall in Japan, in contrast with the tropical 
cyclone losses observed there during 2018/19.
To download full report, please click here

 Source: Gallagher Re

https://www.ajg.com/gallagherre/-/media/files/gallagher/gallagherre/gallagher-re-natural-catastrophe-events-report-2021.pdf
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Q4 and Year-End 2021
The insurance industry’s premium renewal rate index
The fourth quarter results showed an increase in the 
average premium renewal rate change across all major 
commercial lines of business year over year. However, 
Workers’ Compensation average premium renewal 
rate change remained in negative territory, which was 
consistently negative throughout all of 2021. Compared 
to the prior quarter, Q4 experienced an increase in 
average premium renewal rate change across all major 
commercial lines of business.
Notably, BOP, General Liability, Commercial Property 
and Umbrella ended the year with their highest average 
premium renewal rate change. 2021 average premium 
renewal rate change was higher for all lines of 
business compared to 2020, except Commercial Auto. 
Commercial Property average premium renewal rate 
change consistently higher compared to all other lines 
of business in 2021

To download full report, please click here

 Source: IVAN

Why data literacy is essential for growth
Before March 2020, I couldn’t have imagined skipping 
my usual train commute into central London each day 
and working out of my spare room for almost two 
years. Thankfully, we had the tech and infrastructure in 
place to work seamlessly from anywhere.
But being able to see data points or text on a screen 
anywhere, anytime is quite another thing than grasping 
their wider context and value. It would be like ‘seeing’ 
rather than ‘watching’ or ‘hearing’ instead of ‘listening’. 
When it comes to data literacy the idea is the same. 
Employees not only need data points at their fingertips 
but also the ability to capture and process them in a 
way that creates meaningful connections and creates 
value for the business.
For us in the re/insurance industry, the explosion in 
available data coupled with our ability to access and 
leverage it more effectively is a great chance to better 
understand risk and risk exposure. We’re now able to 
develop new data-driven services which, in turn, means 
risks become more insurable. And by employing our 
modelling expertise, we can predict and mitigate risk 
before an event even happens.
We need to empower employees
As data becomes ever more strategically relevant to the 
re/insurance industry, the big question is whether it is 
giving employees the ability to make the best use of the 
data they have.
Beyond important tech investments, investing in a 

strong data culture and empowering 
employees with data literacy is critical. 
This will enable organisations to fully 
benefit from data and analytics insights 
and power the development of new 
insurance solutions – like Swiss Re’s 
plug and play platform impact+. Given 
the value of new insights we can gain 
from data, this kind of investment has a 
high return.
Seen another way, data literacy is the ability to turn 
seeds into fruit-bearing trees. Because seeds need to 
be cultivated, it’s important we enable employees from 
all backgrounds, in every part of the business, to boost 
their data literacy.
I’m not suggesting that every employee needs to be a 
data scientist with deep knowledge of AI algorithms. 
But as data becomes part of every step of the value 
chain, competence has to match up with the needs of 
our business. It would be a missed opportunity if an 
employee didn’t have the capability to make sense of 
the data points they have for the business.
Opportunities to learn
To drive a data culture at Swiss Re, we introduced data 
management roles and governance standards with key 
principles on data ownership and data quality. We’re 
fostering this culture change with our Data Guiding 
Principles designed to serve as behavioural “ground 
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https://www.ivansinsurance.com/globalassets/all-documents/resources/reports/ivans-index_en-us.pdf
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 Source: Swiss Re

The CEO TV interview – John Neal: Market expense ratio must 
fall to 30%
Lloyd’s CEO John Neal has again called on market 
participants to re-examine and simplify their processes 
as part of a drive to reduce the cost of doing business 
in London.
Speaking to The Insurer TV’s Leading Voices as part 
of the Corporation’s launch of its new Blueprint Two 
guidance and roadmap, Neal said it was critical the 
market reduces its expense ratio to 30 percent if it is to 
be “truly competitive”. 
“The market does a superb job in designing products, 
getting the service proposition right and putting 
solutions out there, but there is little doubt the cost of 
doing business in the London market is too high. We 
need to tackle that. 
“All of the analysis we have been doing is saying that 
is 7 to 9 points higher than it should be, which is a lot. 
We have taken out 3 to 4 points in the last three and a 
half years,” Neal added.
He said the digital framework outlined in Blueprint 
Two is about trying to facilitate the removal of the 
balance of the excess cost. 
“When I arrived at Lloyd’s the cost of business was 
39 percent of the premium, and outside of Lloyd’s 
the cost was less than 30 percent, so there was a huge 
differential. 

rules” for all employees. We also provide a wealth of 
education and engagement activities across Swiss Re, 
such as DataCamps and Datathons. There’s no doubt in 
my mind that successful digital transformation must go 
hand in hand with the upskilling of employees in data 
literacy.
At Swiss Re, data is an essential fuel for our business. 
The combination of our excellent data and the ability 
of our people to generate insights from that data is our 
core differentiator that helps our clients succeed.

“Now it is down to 35 percent and we have to get to 30 
so we can show we are truly competitive and generating 
valuable products for customers.”
Lloyd’s has previously stated the solutions being put in 
place as part of Blueprint Two would reduce the cost of 
servicing – policy issuance and claims-related activity 
– by 40 percent and Neal has now said additional work 
will take place this year to determine what the “deeper 
benefits” are for brokers and insurers. 
Neal said the message to both brokers and underwriters 
was “we’ll help you, but dig under your own processes 
and let’s see how those can be simplified so you can 
take the cost of your end as well”.
He said Lloyd’s has largely existed on an “analogue 
way of doing business in a digital world” but believes 
the joint venture recently announced with DXC 
Technology and the International Underwriting 
Association will enable the Corporation to deliver on 
the plans outlined in the new roadmap.
Neal said 2022 and 2023 will be a “very concentrated 
two-year period” to build the heart of the solutions with 
fundamental changes to the way the market operates by 
2024. 
As previously announced, one of the key initiatives 
within the Blueprint Two initiative is a core data record, 
created at the point of bind to dynamically process 
premiums, endorsements and claims. 

 Source: The Insurer

https://www.theinsurer.com/tv/the-ceo-tv-interview-john-neal-market-expense-ratio-must-fall-to-30/20720.article
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to file for administration with their 
activities suspended indefinitely.
The objective of government 
intervention was to provide temporary relief whilst 
travel recovered. However, new COVID-19 strains are 
undermining such weak recovery. Hence some airlines 
remain dependent on aid and keep tightening financial 
measures.
What to expect in 2022
Factors supporting worldwide aviation growth 
particularly in MENA are:
1. Health and safety: Pushing vaccination, testing and 
booster roll outs to deliver a greater sense of confidence
2. Interest: Attracting international travellers to stop 
over within MENA’s regional hubs
3. Stability: Local states to achieve some degree of 
geopolitical stability that will open up their skies
4. Aid: Local government support for airlines to 
be maintained to help them recover faster from the 
pandemic
5. Security: Authorities to invest in modernising airport 
systems, aircraft fleets and focus on delivering a safer 
and better customer experience
This year will see a gradual recovery in aviation traffic 
within MENA as international airlines once again use 
regional hubs to connect passengers across continents. 
Airlines in the region are expected to add 62 new 
aircraft to their fleets in 2022.
This is 22% higher than in 2021 and 32% higher than 
in 2020. The most important change in MENA airlines’ 
operational profile is the types of aircraft currently on 
order. In 2022, 36% fewer wide-bodied jets are on 
order than in 2019 whilst 86% more narrow-bodied jets 
are on order than in 2019.
Most insurers have so far focused on mandatory 
insurances like motor and medical. In some portfolios, 
this makes up more than 75% of their gross premiums. 
If the industry in MENA is to have a serious say in 
the aviation sector, it should invest in and encourage 
diversification into this class. Otherwise, export of 
such premiums into international markets will continue 
largely unabated into 2022 and beyond.

Despite the aviation sector showing signs of recovery over the last year, the continued emergence 
of new COVID-19 variants means that its fate is very much up in the air. Independent insurance 
and reinsurance consultant Mr Amer Daya tells us what to expect in 2022.
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Aviation’s year of recovery?

Aviation is attempting to recover from a catastrophic 
2020 when most industry assets were grounded for at 
least 90 days. This recovery remains uneven and faces 
serious challenges due to a persistent pandemic that 
keeps undermining confidence in safety and subduing 
the intent to travel. However, the industry is resilient.
Just before the pandemic, activity was at an all-time 
high with young MENA airlines already competing 
with the more established European and North 
American carriers in terms of fleet numbers, routes and 
passengers carried.
The pandemic impact
COVID-19 paralysed the aviation industry. Its 
insurance and reinsurance markets had to cope with a 
drastically changed risk profile. At the crisis’ peak, the 
global industry had most of its assets grounded. Those 
left flying were either cargo or medical supplies charter 
flights.
This had a huge impact on the pricing and volume of 
airline hull and passenger liability premiums. It also 
had an adverse effect on hull risks at locations where 
airliners were grounded side by side increasing hull 
war, terrorism and natural elements exposure.
The 2021 recovery was universally better for domestic 
routes. This also meant that wide-bodied jets remained 
grounded whilst domestic traffic was serviced by small- 
to medium-sized jets and turbo props. This factor alone 
had an impact on insurance premiums due to types 
flown and passenger numbers ferried. From a provision 
perspective MENA remained highly dependent on 
capacity from London, and European markets with 
very few insurers in the region offering either technical 
expertise or financial capacity to service aviation risks. 
Most insurers in the region continue to retain tiny 
shares by fronting policies that are heavily brokered 
and thereafter reinsured in international markets.
Airlines within the MENA region were forecast to 
return losses of $6.8bn and $4.6bn in 2021 and 2022, 
respectively. Such adverse results choke fleet spending, 
route growth and network expansion. They also directly 
impact premiums.
Smaller airlines in the region that were unable to secure 
government aid in the form of cash injections, loans, 
deferment of taxes or interest have or are expected 
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The region’s premiums in 2022 will be affected by:
• Traffic volume: The ability of local airlines to return 
to pre-pandemic activity in terms of fleet numbers and 
annual passengers flown.
• Fleet type and age: The type, age and fuel efficiency 
of aircraft operated by the local airlines will directly 
impact premiums. There is a departure from using large 
wide-bodied jets and an investment in new narrow-
bodied more fuelefficient jets and turbo props.
• Geo-political stability: Politics in the region influence 
air traffic. Normalisation of diplomatic affairs with 
Israel by some countries will produce new passenger 
opportunities, but it might also produce anti-
normalisation sentiments encouraging acts of violence 
and terrorism that historically targeted commercial 
aviation due to its significance to public opinion, and 
its psychological impact on the wider audience.
• Unmanned aerial vehicle (UAV) regulation: Personal 
and commercial UAVs will need to be regulated more. 
The licensing of  UAVs over a certain payload, range 
and ceiling capability will become mandatory. Heavy 
fines and even prison sentences will be levied on those 
operating drones of any kind within airport perimeters.
• Airline performance: Local airlines must embrace 
and promote safety. An incident or a fatal crash could 
adversely affect pricing and underwriting capacity for 
regional fleets.
From an underwriting perspective, future value will be 
added if large airlines like Emirates, Etihad and Qatar 

Airways invest in developing underwriting talents by 
pairing up with local insurers and reinsurers. On the 
claims front, the region has not fared badly. The average 
worldwide number for aircraft hull claims remains 
one hull loss for every 1m flights. The corresponding 
number in MENA is slightly higher but remains fair.
The pandemic released a lot of skilled technicians 
and experienced crews. Those re-joining now require 
fresh training and testing. There is also the major job 
of returning large numbers of grounded aircraft into 
operational service.
The region is also at the mercy of climate change. 
Regional operators are normally used to clear weather, 
high temperature, low precipitation, sandy and dusty 
conditions. However, they might now experience freak 
severe weather condition with sub-zero temperatures 
and flooding of taxiways and runways.
There is a growing demand by the younger MENA 
public for cheaper no-frills flights. Expect new airline 
start-ups embracing latest online technology, digital 
customer service platforms, and operating brand-new 
leased aircraft to enter this domain. This will add fresh 
premiums to an industry that lost much of its top line 
in 2020.
Airlines remain vital to the world economy. The MENA 
insurance industry, in close cooperation with local 
governments, should play a part in keeping this sector 
active and healthy as its overall wellbeing impacts the 
region.

 Source: Middle East Insurance Review February 2022

Arab Insurance LebanonLebanon

Lebanese insurance market: turnover 2020 per class of business
Figures in thousands

Turnover 2020 Turnover2019 2019-2020 
evolution (1)

2020 
sharesLBP USD LBP USD

Health 848,340,000 559,904 813,799,000 537,107 4.24% 35.99%

Motor 513,805,000 339,111 504,017,000 332,651 1.94% 21.80%

Property damage 371,425,000 245,141 400,942,000 264,622 -7.36% 15.76%

Total non life 1,733,570,000 1,144,156 1,718,758,000 1,134,380 0.86% 73.55%

Life 623,520,000 411,523 710,209,000 468,738 -12.21% 26.45%

Grand total 2,357,090,000 1,555,679 2,428,967,000 1,603,118 -2.96% 100%
(1) Growth rate in local currency
Exchange rate as at 31/12/2020 : 1 LBP = 0.00066 USD; as at 31/12/2019: 1 LBP = 0.00066 USD

 Source: Atlas Magazine
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( لمن  ي )األهىلي
ن الصحي للعمالة الوافدة �ن ( تحدد ضوابط وثيقة التأم�ي ن )تنظيم التأم�ي

بلغ 60 عاما من حملة شهادة الثانوية وما دون
وط وضوابط إصدار وثيقة  ن الكويتية �ش حددت وحدة تنظيم التأم�ي
بلغوا  الذين  ن  المقيم�ي القطاع األهىلي من  ي 

ن �ن للعامل�ي ن الصحي  التأم�ي
للقرارات  دونها)وفقا  وما  الثانوية  شهادة  فوق(حملة  فما  عاما   60

العاملة للقوى  العامة  الهيئة  لدى  بها  المعمول 
حدد   2022 لسنة   2 الرقم  حمل  قرارا   ) ن التأم�ي )تنظيم  وأصدرت 
ن كويتية  تأم�ي كة  �ش من  تكون  أن  عىل  الوثيقة  هذه  إصدار  وط  �ش
القائمة  ي 

�ن والمدرجة  قبلها  من  ن  التأم�ي أعمال  بمزاولة  لها  مرخص 
الغرض.  لهذا  المعتمدة 

تتضمن  معتمدة  قائمة  )الوحدة(  من  بقرار  تنشأ  القرار  وبحسب 
ن عىل أن يتم تحديثها  التأم�ي كات المؤهلة إلصدار وثيقة  بيانات ال�ش
خيص أو  عند صدور أي قرارات تنظيمية من قبلها تتعلق بإصدار ال�ت
المادة  كة خاضعة ألحكام  أو عدم تجديده إىل �ش اإللغاء  أو  اإليقاف 

 .2019 125 لسنة  القانون رقم  الثانية من 
العاملة( للقوى  العامة  )الهيئة  المختصة  الجهة  تعتمد  للقرار  ووفقا 

العمل  أذونات  تحويل  أو  تجديد  أو  منح  عن  باالمتناع  الوحدة  قرار 
كة  �ش عن  صادرة  ن  تأم�ي وثيقة  تلقيها  حال  ي 

�ن األهىلي  القطاع  داخل 
من  عليها  يطرأ  وما  المعتمدة  القائمة  بموجب  مؤهلة  غ�ي  ن  تأم�ي

تحديث
الجهة  مع  بالتعاون  أو  منفردة  للوحدة  يجوز  أنه  عىل  القرار  ونص 
وأي  صدورها  فور  لديها  المعتمدة  القائمة  ون�ش  تعميم  المختصة 
الرسمية  ونية  اإللك�ت المواقع  خالل  من  وذلك  عليها  يطرأ  تحديث 

الوحدة.  أو أي وسائل أخرى تراها  االجتماعي  التواصل  وحسابات 
وثيقة  إصدار  عند  المؤهلة  كات  ال�ش عىل  يتوجب  القرار  وبحسب 

دينار   500 وهو  اك  االش�ت لقيمة  المحدد  بالسعر  ام  ن االل�ت ن  التأم�ي
تعديل  للوحدة  يكون  أن  عىل  أمريكيا(  دوالر   1650 )نحو  ي  كوي�ت

الوثيقة.  تطرأ عىل  ي  ال�ت ات  المتغ�ي وفق  قيمته 
 125 رقم  للقانون  وفقا  الكويتية  ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  وتأسست 
عليه  والرقابة  ن  التأم�ي نشاط  تنظيم  بموجبه  يتم  الذي   2019 لسنة 
ن  التأم�ي نشاط  وتنمية  والتنافسية  والشفافية  بالعدالة  يتسم  بما 

العالمية.  الممارسات  أفضل  مع  يتوافق  بما  أدواته  وتطوير 
تعزيز  لشؤون  الدولة  ووزير  العدل  وزير  أعلن  ي 

الماىصن يناير   24 ي 
و�ن

جمال  العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  ورئيس  اهة  ن ال�ن
الوافدة  العمالة  من  ن  للمقيم�ي العمل  إذن  بإصدار  السماح  الجالوي 
المرحلة  شهادة  حملة  من  فوق  فما  عاما  ن  الست�ي عمر  بلغ  ممن 

يعادلها من شهادات.  وما  دونها  فما  العامة  الثانوية 
ي حينئذ أن إصدار أذونات العمل 

ي ترصيــــح صح�ن
وأوضح الجالوي �ن

وأن  دوالر(    825 )نحو  دينارا   250 وقدره  رسم  مقابل  ن  للمقيم�ي
كات  �ش إحدى  من  شامل  صحي  ن  بتأم�ي عليه  مؤمنا  العامل  يكون 

لاللغاء قابلة  المالية غ�ي  األوراق  المدرجة بسوق  ن  التأم�ي
بأزواج  والمتمثلة  المستثناة  الفئات  بعض  يتضمن  القرار  أن  وأوضح 
من  ن  الفلسطيني�ي إىل  إضافة  ن  الكويتي�ي وزوجات  الكويتيات  وأبناء 

االجتماعية للجوانب  الهيئة  مراعاة  مع  الوثائق  حملة 
مراجعته  يتم  أن  عىل  عام  لمدة  سيطبق  القرار  بأن  الجالوي  وأفاد 
ي ضوء 

تب عليه �ن ة وفقا ألوضاع سوق العمل وما ي�ت خالل هذه الف�ت
ي هذا الشأن.

ي سيتم إجراؤها �ن الدراسات ال�ت

Arab Insurance KuwaitKuwait

المصدر: وكالة األنباء الكويتية (كونا)

»
ً
ن لوافدي الــ »60 عاما كة إلصدار وثيقة التأم�ي اعتماد 11 �ش

المؤهلة  كات  لل�ش المعتمدة  القائمة   ، ن التأم�ي تنظيم  وحدة  أصدرت 
األهىلي  القطاع  داخل  الوافدة  للعمالة  الصحي  ن  التأم�ي وثيقة  إلصدار 
الثانوية  المرحلة   فما فوق من حملة شهادة 

ً
60 عاما ممن بلغ عمره 

يعادلها.  فما دون وما  العامة 
كة  �ش  11 نحو   2022 لسنة   3 رقم  القرار  ي 

�ن كات  ال�ش عدد  وبلغ 
القائمة  ضمن  ن  التأم�ي كات  �ش األوىل  المادة  ي 

�ن قيدت  حيث 
لهذه  الصحي  ن  التأم�ي وثيقة  الصدار  المؤهلة  كات  لل�ش المعتمدة 
كة الكويت  ي الملحق المرفق بالقرار اعتمدت �ش

العمالة الوافدة، و�ن
كة  ، و�ش ن للتأم�ي كة األهلية  ، وال�ش ن للتأم�ي الخليج  ، ومجموعة  ن للتأم�ي
الدوىلي  كة  و�ش  ، ن التام�ي وإعادة  ن  للتأم�ي الخليج  كة  و�ش  ، ن للتأم�ي وربة 
بوبيان  كة  و�ش  ، التكافىلي ن  للتأم�ي إيالف  كة  و�ش  ، التكافىلي ن  للتأم�ي
العربية  كة  وال�ش  ، التكافىلي ن  للتأم�ي بيتك  كة  و�ش  ، التكافىلي ن  للتأم�ي

. ن للتأم�ي عناية  كة  و�ش  ، التكافىلي ن  للتأم�ي االسالمية 
وط وضوابط  ي �ش

ن حددت الثالثاء الماىصن وكانت وحدة تنظيم التأم�ي
للقرارات   

ً
وفقا  

ً
عاما  60 الـ  لوافدي  الصحي  ن  التأم�ي وثيقة  إصدار 

كة  المعمول بها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، بأن تصدر من �ش
ومدرجة  قبلها  من  ن  التأم�ي أعمال  بمزاولة  لها  مرخص  ن كويتية  تأم�ي

الغرض. لهذا  المعتمدة  القائمة  ي 
�ن

المصدر: الجريدة ووحدة تنظيم التأمين

https://iru.gov.kw/api/assets/res/2022_3.pdf
https://iru.gov.kw/api/assets/res/2022_3.pdf
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ي لألطباء
ن حول الصندوق التعاو�ن كات التأم�ي المركزي يطلع عىل تحفظات �ش

كات  ل�ش ي 
األرد�ن االتحاد  تحفظات  ي عىل 

األرد�ن المركزي  البنك  اطلع 
الصندوق  ممثىلي  بحضور  لألطباء  ي 

التعاو�ن الصندوق  حول  ن  التأم�ي
تطبيقه. نتيجة  كات  وال�ش المواطن  الذي سيصيب  ر  والرصن

ات،  سم�ي ماجد  المهندس  االتحاد  ادارة  مجلس  رئيس  وعرض 
ي 

�ن ن  التأم�ي أعمال  عىل  الرقابة  لمديرية  التنفيذي  المدير  بحضور 
ن واالتحاد بخصوص هذا  البنك رنا طهبوب، وجهة نظر قطاع التأم�ي
بدأت  ي  ال�ت الصندوق  ممثىلي  مع  الثنائية  االجتماعات  ونتائج  الملف 
العديد  خالل  من   2021 ايلول  لشهر  واستمرت   2017 عام  أواخر 
باالتفاق  لها  التوصل  تم  ي  ال�ت النتائج  وأبرز  كة  المش�ت اللقاءات  من 
التطبيق  إمكانية  ض  تع�ت ي  ال�ت والتحديات  والصعوبات  ن  الطرف�ي ن  ب�ي
عىل  تب  ست�ت ي  ال�ت العالية  المالية  الكلف  وخاصة  الواقع  أرض  عىل 

. ن التأم�ي كات  ومن ضمنها �ش التأمينية  الخدمات  مقدمي  جميع 
ن  بالمواطن�ي سيلحق  الذي  الكب�ي  ر  الرصن عىل  الضوء  تسليط  تم  كما 
لدى  ن  المؤمن�ي غ�ي  من  الخاص  حسابهم  عىل  يتعالجون  الذين 
أو   2017 لعام  الطبية  األجور  الئحة  تطبيق  تم  حال  ي 

�ن جهة  أي 
مع  التشاور  أهمية  عىل  والتأكيد  إقرارها  يتم  قد  جديدة  الئحة  أي 
مستقبل  يمس  موضوع  أي  ي 

�ن الفاتورة  داف�ي  أطراف  وكافة  القطاع 
ن جراء  بالطرف�ي ي ستلحق  ال�ت واآلثار  لهم  والمؤمن  ي  الط�ب ن  التأم�ي فرع 

الطبية. أي تعديالت عىل الئحة األجور 

اعتماد  تعويم  مطلب  أهمها  عدة  محاور  عىل  البحث  نقاط  وتركزت 
وآلية  الصندوق  من  ستطبق  ي  ال�ت الطبية  األجور  والئحة  األطباء 
ي الوضع الحاىلي 

ي تحول دون ذلك �ن التسديد للنقابة والمحددات ال�ت
وآثارها السلبية بانسحاب عدد كب�ي من األطباء من الشبكات الطبية 
ة  ام بها لف�ت ن ة معينة االل�ت ي حال االتفاق عىل تسع�ي

، و�ن ن كات التأم�ي ل�ش
استيعابها  عىل  القطاع  قدرة  ن  لح�ي بزيادات  المطالبة  وعدم  معقولة 
الظروف  لمراعاة  إضافة   ، ي الط�ب ن  التأم�ي وثائق  أسعار  عىل  وعكسها 
ن وارتفاع  ي يمر بها المواطن وخصوصا غ�ي المؤمن�ي المالية الصعبة ال�ت

ائية. ال�ش القدرة  وتآكل  البطالة  نسبة 
الملفات  ي 

بتشاركية �ن العمل  أهمية  ن عىل  التأم�ي أكد ممثلو قطاع  كما 
أية  استشارتها قبل اصدار  ورة  أطراف ورصن ي تمس عدة  ال�ت كة  المش�ت
قابلية  مدى  من  للتأكد  تطبيق  آليات  مناقشة  أو  تخصها  يعات  ت�ش

بالقطاعات األخرى. ار  الواقع دون اإلرصن التطبيق عىل أرض 
لألطباء  ي 

التعاو�ن الصندوق  قيام  المركزي  البنك  ممثلو  ح  واق�ت
إمكانية  حول  معهم  والتشاور  للصندوق  اإلدارية  الهيئة  إىل  بالرجوع 
الطبية  الفاتورة  داف�ي  أطراف  لكافة  جامعة  اتفاقية  مسودة  تنظيم 
مناقشتها  يتم  ن  التأم�ي كات  �ش ومنها  الجهات  ي 

با�ت مالحظات  تعالج 
حاتهم  ومق�ت مالحظاتهم  عىل  والوقوف  األطراف  جميع  ممثىلي  مع 
وعىل أن تكون عملية التطبيق من كافة األطراف ذات العالقة وعدم 

ن فقط. اقتصارها عىل طرف مع�ي

Arab Insurance JordanJordan

المصدر: وكالة األنباء األردنية (بترا)

ن الصحي الضمان الصحي السعودي لـ “العربية.نت”: أك�ث من 12 مليون عملية للتأم�ي

يعد  الموحدة  الصحية  المنصة  إطالق  السعودي:  الصحة  وزير 
السعودية  ي 

الرقمي �ن التحول  إحدى خطوات 
ي 

الم�ن عىل  الجالجل،  فهد  المهندس  السعودي،  الصحة  وزير  أكد 
االرتقاء  خالل  من   2030 المملكة  رؤية  أهداف  تحقيق  نحو  قدًما 
الحلول  باستخدام  والكفاءة  الجودة  وتعزيز  الصحية  بالخدمات 

الذكية. التقنية 
ي 

�ن متمثلة  الموحدة  الصحية  المنصة  إطالق  أن  إىل  الجالجل  وأشار 
الرقمي  التحول  إحدى خطوات  يعد  الموحد،  الصحي  السجل  مسار 
أطراف  ربط  ي 

�ن دوره  عىل  عطًفا  االستدامة  لتعزيز  السعودية  ي 
�ن

الطرق. وأسهل  بأي�  البيانات  وتوف�ي  القطاع  داخل  العالقة 
الصحية  الخدمات  أعمال  بدء  اتفاقية  توقيع  أثناء  ذلك  وجاء 
“نفيس”،  الموحدة  الصحية  المنصة  ي 

�ن الموحد  الصحي  للسجل 
كة  المش�ت “نفيس”  الموحد  الصحية  المنصة  مبادرة  أعمال  ضمن 
الصحي  والمجلس  الصحي  الضمان  ومجلس  الصحة  وزارة  ن  ب�ي
حيث  الصحية،  للمعلومات  ي  الوط�ن بالمركز  ممثاًل  السعودي، 
ي 

�ن  
ً
حاليا المنعقد  ي  التق�ن  ”LEAP“ معرض  ي 

�ن االتفاقية  توقيع  تم 
مرحلة  انتهاء  بعد  الفعلية  وع  الم�ش أعمال  كإعالن إلطالق  الرياض، 

. ي ي صح�ت ك�ت بتنفيذ �ش تمت  ي  وال�ت التصميم 

خدمات ذات كفاءة
الدكتور   ، الصحي الضمان  لمجلس  العام  ن  األم�ي أكد  جهته،  ومن 
خدمات  تقديم  عىل  الحرص  لـ”العربية.نت”،  الغامدي،  شباب 
أحداث  استخدام  خالل  من  للمستفيدين  عالية  وجودة  ذات كفاءة 

.” ي والتق�ن الرقمي  التحول  تدعم  ي  ال�ت التقنيات 
وقال إن “منصة نفيس تخدم القطاع الصحي العام والخاص، وتعمل 
السجل  ومسار  الصحية،  التأمينية  التعامالت  مسار  مسارين:  عىل 

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia
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المصدر: العربية

ي ليبيا “المعوقات والحلول”
ونية �ن ن عىل أخطار الخدمات اإللك�ت ندوة التأم�ي

ن مكتب  ب�ي ك  وبتنظيم مش�ت ن  التأم�ي اف عىل  اإل�ش هيئة  رعاية  تحت 
المعارض  لتنظيم  عربيا  كة  و�ش التأمينية  لإلستشارات  ي  ال�ي�ن
طرابلس  الليبية  العاصمة  وسط  بفندق كورنثيا  قيمت 

ُ
أ والمؤتمرات 

ن  التأم�ي بالبالد تحت شعار:  المهنية األوىل من نوعها  العلمية  الندوة 
والحلول” “المعوقات  ليبيا  ي 

�ن ونية   اإللك�ت الخدمات  أخطار  عىل 
كات  و�ش كالمصارف  المالية  المؤسسات  بالمشاركة  إستهدفت 
اإلتصاالت  كات  �ش إىل  باإلضافة  المالية.  المحافظ  وإدارة  اإلستثمار 
المعلومات  وأمن  ن  التأم�ي بقضايا  ن  والمهتم�ي  ، ن التأم�ي كات  و�ش

والقانون.
منها: التوصيات،  بالعديد من  الندوة  هذا وقد خرجت 

بخصوص  ي  التأمي�ن الوعي  ن�ش  عىل  واالتحاد  ن  التأم�ي كات  �ش حث   -
عليها. ن  التأم�ي وأهمية  ونية  اإللك�ت األخطار  خطورة 

فرض  ورة  رصن عىل  المركزي  ليبيا  ومرصف  الرقابية  الجهات  حث   -
ي 

ونية عىل كل المؤسسات المالية وذلك �ن ن من األخطار اإللك�ت التأم�ي
من مستوى  الرفع  وبالتاىلي  والعمالء،  المؤسسات  سبيل حماية هذه 

. ي الوط�ن االقتصاد  وحماية  المقدمة  الخدمة 
وسات  الف�ي من  الحماية  برمجيات  عىل  الكىلي  االعتماد  عدم   -
وثيقة  اء  ب�ش والتحوط  أهميتها(،  عىل  التأكيد  )مع  المتخصصة 

قد تحصل ثغرات  اي  لتغطية  ي 
ا�ن السي�ب ن  التأم�ي

Arab Insurance LibyaLibya

المصدر: مجلة البيان االقتصادية - العدد 602

ي تطوير المنظومة
ن ستسهم �ن كات التأم�ي ي �ش

ن الهيئة والقطاع الخاص ممثلة �ن اكة ب�ي ال�ش

ي المنظومة خالل أيام
ن الصحي تناقش دور القطاع الخاص �ن هيئة التأم�ي

الصحي  ن  التأم�ي لهيئة  التنفيذي  المدير  صادق،  حسام  كشف 
المقبلة  القليلة  األيام  خالل  الهيئة  إدارة  مجلس  عزم  عن  الشامل، 
ن  التأم�ي منظومة  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  �ش لمشاركة  العام  اإلطار  مناقشة 
الشامل. الصحي 

اإلقليمي  الملت�ت  هامش  ي ترصيحات صحفية عىل 
�ن وأضاف صادق 

والرؤية ىهي  اإلطار  هذا  أن  الصحية،  والرعاية  ي  الط�ب ن  للتأم�ي السابع 
ن الصحي الشامل  التأم�ي ن هيئة  كة ب�ي حات مش�ت نتاج مناقشات ومق�ت

. ن للتأم�ي المرصي  واإلتحاد 
ي 

�ن ممثلة  الخاص  والقطاع  الهيئة  ن  ب�ي اكة  ال�ش هذه  أن  وأوضح 
قب  الهيئة ت�ت المنظومة، منوها أن  ي تطوير 

ن ستسهم �ن التأم�ي كات  �ش

النواب  بمجلسي  مناقشته  الجاري   – الجديد  ن  التأم�ي قانون  إصدار 
ن  كات التأم�ي ي خلق كيانات جديدة من �ش

والشيوخ – حيث سيسهم �ن
سيكون  واللذان  صحية،  إدارة  كات  و�ش ي  الط�ب بالنشاط  المتخصصة 

الشامل. الصحي  ن  التأم�ي ي منظومة 
تأكيد �ن بكل  لهم دور 

ن الصحي  ي منظومة التأم�ي
وأشار إىل تفعيل مشاركة القطاع الخاص �ن

أن  مضيفا  فية،  �ش مشاركة  ليست  إنها  موضحا  الشامل  الحكومي 
الحكومي  الصحي  ن  التأم�ي موارد  واستثمار  جمع  عملية  تتوىل  الهيئة 
وتحديد  المالية  االستدامة  من  والتأكد  اإليرادات  وتعظيم  الشامل 

الخدمات. واسعار  المنافع 
الرعاية  إدارة  كات  ن �ش الهيئة طرح مناقصة محدودة ب�ي وأكد أن عزم 

Arab Insurance EgyptEgypt

التعامالت  مسار  عىل  العمليات  عدد  ووصل  الموحد،  الصحي 
بدء  تم  وكذلك  عملية،  مليون   12 من  أك�ث  إىل  الصحية  التأمينية 
المرحلة  الموحد، حيث ستكتمل  الصحي  السجل  الفعىلي عىل  العمل 

24 شهر القادمة. الـ  األوىل من السجل خالل 

الصحي ن  التأم�ي
مسار  ي 

�ن متمثلة  الموحدة  الصحية  المنصة  أن  الغامدي  وتابع 
ن  التأم�ي خدمات  حوكمة  ي 

�ن يساهم  الصحية،  التأمينية  التعامالت 
ويساعد  القطاع  ي 

�ن العالقة  أصحاب  جميع  ربط  خالل  من  الصحي 
أ�ع  ي 

و�ن تكلفة  بأقل  الصحية  الرعاية  قرارات  اتخاذ  ن  تحس�ي عىل 
وقت.

نهار  الدكتور  السعودي،  الصحي  للمجلس  العام  ن  األم�ي أشار  فيما 
” و”مجلس  ي ، إىل أهمية هذا التعاون المثمر والبناء مع “صح�ت العازمي
ي  ال�ت “نفيس”  الموحدة  الصحية  المنصة  بناء  ي 

�ن الصحي  الضمان 
ن بالسعودية. ن والمقيم�ي  لجميع المواطن�ي

ً
ونيا  إلك�ت

ً
 صحيا

ً
ستوفر ملفا

أهداف  أهم  ي 
�ن هامة  انطالقة  يمثل  الحدث  هذا  أن  العازمي  ن  وب�يّ

ي بناء السجل الصحي 
؛ وهو البدء �ن ي القطاع الصحي

التحول الرقمي �ن
إدارة  لتعزيز  البيانات والتكنولوجيا  الموحد وهذا يعزز االستفادة من 
المستفيدين. الرعاية الصحية لجميع  صحة السكان واالرتقاء بجودة 
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المطالبات  إلدارة  المرصية  بالسوق  العاملة   »TPA« الصحية 
. ن للمواطن�ي المقدمة  الصحية  بالمنظومة 

األسبوع  خالل  المناقصة  هذه  طرح  المقرر  من  أنه  صادق  وأضاف 
كات  بعض �ش مع  التعاقد  يتم  أن  المقبل، عىل  اير  ف�ب األول من شهر 
المطالبات  إدارة  ي 

�ن الهيئة  لمساندة   2022 مارس  خالل  اإلدارة 
الشامل. الصحي  ن  التأم�ي بمنظومة 

للسماح  ن  للتأم�ي المرصي  االتحاد  من  مخاطبة  تل�ت  أنه  إىل  وأشار 
الموافقة  إبداء  وتم  المنافصة،  هذه  ي 

�ن بالمشاركة  ن  التأم�ي كات  ل�ش
ي 

�ن كات  ال�ش بهذه  الكافية  ة  الخ�ب توافر  يطة  �ش ذلك  عىل  المبدئية 
الصحية. والرعاية  ي  الط�ب ن  التأم�ي مطالبات  إدارة 

ن خالل نوفم�ب 2021..و»أليانز حياة«  كات تأم�ي نن�ش الحصص السوقية ألك�ب 10 �ش
تتصدر القطاع الخاص

ن  التابعت�ي  – ن  للتأم�ي ومرص  الحياة  لتأمينات  مرص  ي  ك�ت �ش استحوذت 
قطاع  أقساط  من   29.4% عىل   – ن  للتأم�ي القابضة  مرص  كة  ل�ش
بقيمة  أقساط  ن  محقق�ي  ،2021 نوفم�ب  خالل  بالسوق  ن  التأم�ي

ة. الف�ت تلك  1.117 مليار جنيه خالل 
العاملة  كات  ال�ش قائمة  الحياة  لتأمينات  مرص  كة  �ش تصدرت  وقد 
قطاع  أقساط  من   19.96% بحصة  ي 

الماىصن نوفم�ب  خالل  بالسوق 
جنيه. مليون   758.9 بقيمة  أقساط  محفظة   

ً
محققة ن  التأم�ي

ن  التأم�ي كات  �ش ن  ب�ي الثالث  بالمركز  ن  للتأم�ي مرص  كة  �ش جاءت  بينما 
 348.3 بلغت  محصلة  أقساط  بمحفظة   9.44% بلغت  بحصة 
للهيئة  الشهري  للتقرير   

ً
وفقا  ، ي

الماىصن نوفم�ب  خالل  جنيه  مليون 
المالية. للرقابة  العامة 

بقيمة  أقساط  مرص   – الحياة  لتأمينات  أليانز  كة  �ش حققت  بينما 
نوفم�ب  خالل   12.83% وبحصة  جنيه  مليون   487.7 حواىلي  تبلغ 
السوق،  كات  �ش كافة  ن  ب�ي الثانية  المرتبة  ي 

�ن بها  جاءت   ، ي
الماىصن

بالسوق. الخاص  القطاع  كات  وتتصدر �ش
المرتبة  مرص   – الحياة  لتأمينات  أكسا  كة  �ش احتالل  التقرير  وأظهر 
كات القطاع الخاص – حيث بلغت  ن �ش الثانية ب�ي الرابعة بالسوق – 
348.3 مليون جنيه خالل نوفم�ب  كة  قيمة األقساط المحصلة بال�ش

.9.16% بلغت  ، بحصة سوقية  ي
الماىصن

محصلة  أقساط  قيمة  الحياة  لتأمينات  متاليف  كة  �ش حققت  كما 
بلغت 320.9 مليون جنيه مستحوذًة عىل %8.44 من قيمة أقساط 
 ، ي

كات خالل نوفم�ب الماىصن ن ال�ش ي المرتبة الخامسة ب�ي
ي �ن

السوق لتأ�ت
بحصة  السادسة  بالمرتبة  مرص   – التكافىلي  ن  للتأم�ي أورينت  كة  �ش ثم 

مليون جنيه.  181.2 أقساط  %181.2 وبمحفظة  سوقية 
كات  ال�ش ن  ب�ي السابعة  بالمرتبة  الحياة  لتأمينات  ثروة  كة  �ش وجاءت 

بحصة  ن مرص  للتأم�ي أكسا  ثم  مليون جنيه(؛   174.9(  4.6% بحصة 
أليانز  كة  التاسعة �ش بالمرتبة  ويليها  مليون جنيه(؛   117.5( 3.09%
كة  وجاءت �ش جنيه(،  مليون   116(  3.05% بحصة  – مرص  ن  للتأم�ي
كات  ال�ش ن  ب�ي ة  العا�ش بالمرتبة  تكافل  فاميىلي  مرص  مارين  طوكيو 

مليون جنيه.  96.8 بلغت  وبأقساط   2.54% بحصة 
منهم  كة  �ش حصة كل  البالغ  كات  لل�ش السوقية  الحصة  بلغت  بينما 
إجماىلي  ن  محقق�ي  22.12% حواىلي  كة  �ش  30 وعددهم   3% من  أقل 

جنيه. مليون   840.9 بلغت  أقساط محصلة 
المصدر: أموال الغد والهيئة العامة للرقابة المالية

https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2022/02/Monthly-Data-November-2021.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2022/02/Monthly-Data-November-2021.pdf
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Le contrôle de vie est réalisé conformément aux 
dispositions juridiques et réglementaires régissant la 
Caisse, et ce, afin d’éviter le risque de paiement des 
pensions à tort. Cette année, ce contrôle se déroule sur 
la base d’échanges de données avec les partenaires 
institutionnels, dans le respect des exigences de la loi 
55-19 relative à la simplification des procédures et des 
démarches administratives.
La population non contrôlée par l’échange de données 
recevra des courriers à leurs adresses personnelles 
disponibles auprès des services de la Caisse. La 

réception de ces courriers dispense les intéressés de 
toute démarche administrative supplémentaire auprès 
de la CMR.
Par ailleurs, la CMR a mis à la disposition des 
bénéficiaires contrôlés par courrier des moyens de 
communication à distance leur permettant de savoir 
s’ils sont concernés par le contrôle via le service « 
Contrôle de vie » sur le portail électronique www.cmr.
gov.ma ou l’application mobile Ma retraite CMR, ou 
en appelant le centre d’appels sur le numéro 0537 567 
567  Source: Eco Actu
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In the Spotlight

ICIEC publish its second issue from“Impact Insurance” 
magazine
ICIEC published the second issue of “Impact Insurance”, the thought leadership 
magazine of the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export 
Credit (ICIEC).
This issue highlights the three most pressing challenges facing humanity - post 
COP26 climate action, ongoing impacts of COVID-19 variant Omicron, and 
LIBOR cessation at end 2021, all of which affect the daily lives of millions 
of ordinary people. In addition to excellent contributions from ICIEC, the HE 
Maldives Minister of Finance, OECD, UNDP, IIFM, IFAD, DDCAP Group 
and the Indonesia Eximbank. 
ICIEC hope you enjoy reading this issue and find its contents helpful and 
informative. 
You can access the full version of the Magazine here.

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

La CMR lance l’opération de contrôle de vie des retraités
La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) annonce le lancement de l’opération de contrôle de vie auprès des 
bénéficiaires de ses prestations.

Arab Insurance MoroccoMorocco

https://iciec.isdb.org/wp-content/uploads/2022/01/IMPACT-INSURANCE-ISSUE-NO.2-compressed.pdf

