
العربية  المنطقة  أن  خاصة  الجميع؛  متناول  �ف  ووضعها  والطاقات 
الغابات. وحرائق  والفيضانات  الجفاف  مخاطر  من  تعا�ف 

انتىه  ف  للتأم�ي العر�ب  االتحاد  أن  زيد  أبو  أكد  متصل  صعيد  وعىل 
أغلبية  تقالية، وتم ربط  ال�ب للبطاقة  و�ف  اإللك�ت التحض�ي لإلصدار  من 
ونيا، فيما تتب�ت بعض الدول العربية ال�ت لديها  المكاتب العربية إلك�ت

ظروف خاصة.
ف  تأم�ي مجمعة  إنشاء  مبدأ  اإلتحاد  إدارة  مجلس  اعتماد  عن  وكشف 
سيقوم  الذى  المكتب  اختيار  وجار  العربية  تقالية  ال�ب البطاقة 

والمالية. والقانونية  اإلكتوارية  بالدراسة 
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

الموحد  ف  التأم�ي تنظيم  قانون  وع  بم�ش ف  للتأم�ي العر�ب  االتحاد  أشاد 
من  حزمة  يضم  والذى  حاليا  المرصى  لمان  ال�ب يناقشه  الذى 

اإللزامية. التغطيات 
، أن التوسع  ف ف العام لالتحاد العر�ب للتأم�ي قال شكيب أبو زيد، األم�ي
إلزاميا،  فرضها  أولهما  ف  اتجاه�ي إىل  يحتاج  التقليدية  ف  التأم�ي فروع  �ف 
بسيطة  منتجات جديدة  ابتكار  �ف  ف جهود  التأم�ي كات  بذل �ش والثا�ف 

رقميا. وتوزيعها  تسويقها  ويتم  العمالء  متناول جميع  �ف  تكون 
ة واعدة  ف عىل الصعيد العر�ب كب�ي وأضاف أبو زيد أن فرص نمو التأم�ي
الديموغرافية  كيبة  وال�ت اق  االخ�ت نسبة  ضعف  أهمها  أسباب  لعدة 

السكان. الشباب إىل عدد  ارتفاع نسبة  مثل 
فرصا  هناك  أن  مضيفا  الماىل،  للشمول  األولية  إعطاء  ورة  �ف وأكد 
بشكل  جائحة كورونا  فرضته  والذى  الط�ب  ف  التأم�ي فرع  �ف  واعدة 

بارز.
ع�ب  الماىل  الشمول  ألهمية  ويــــج  ال�ت �ف  االتحاد  مساهمة  إىل  وأشار 
إلدارة  بالنسبة  أنه  إىل  الفتا   ،) ي والط�ب الماىل  )الشمول  ندوات   3
الكوارث  عن  ف  التأم�ي إعادة  نشاط  �ف  ندوات  تنظيم  فتم  المخاطر 

التوعوى. الطبيعية وذلك �ف إطار دوره 
الطبيعية.. الكوارث  لتغطية  مبادرة  عن  ويعلن 

المبادرة  أن  ف  للتأم�ي العر�ب  لالتحاد  العام  ف  األم�ي زيد  أبو  قال شكيب 
ف  اكة ما ب�ي ف تكون ب�ش تام�ي تأمينية وإعادة  إيجاد تغطيات  تهدف إىل 
ف  التأم�ي ومراق�ب  اتحاداتها  �ف  ممثلة  الكوارث  لهذه  المعرضة  البلدان 

والعالمية. العربية  اإلعادة  كات  و�ش
ات  التجارب والخ�ب ف هو تجميع  للتأم�ي العر�ب  واعت�ب أن دور االتحاد 
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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
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General Secretariat Activities

« و»متناىه الصغر« ة �ف »الط�ب فرص كب�ي

يــــع الجديد « يشيد بأهمية التغطيات اإللزامية �ف الت�ش »االتحاد العر�ب

المصدر: المـــال

https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%89-%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d8%b7%d9%8a%d8%a7/
https://iciec.isdb.org/
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in the transport sector, at an estimated USD 114 trillion, 
with most investments needed for electric vehicle 
infrastructure. In the energy sector, the investment 
gap is estimated to be USD 78 trillion, with the main 
shortfall in renewable energy and related infrastructure. 
The buildings and industrial sectors require estimated 
investments of USD 65 trillion and USD 14 trillion 
respectively, with energy efficiency as the main 
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World Insurance

Jérôme Haegeli, Group Chief Economist at Swiss 
Re, said: “Investments in decarbonisation have been 
growing by an average of 5% per year since 2016. 
To put this into perspective, if this trend continues, 
it means that the 2050 net-zero targets will likely be 
missed by 20 years. Identifying the climate investment 
gap makes it possible to track annual progress towards 
a net-zero economy. But change can only happen at the 
pace required if the public and private sectors work 
together to unlock capital and channel it in a targeted 
way.”
The largest investment gap towards net-zero targets is 

Over USD 270 trillion in climate investments needed to meet 
2050 net-zero targets
Climate investments must be made sooner and on a much larger scale if the world is to meet the Paris Agreement 
and 2050 net-zero targets. This is revealed by a new Swiss 
Re Institute study tracking progress on decarbonising the 
economy. Comparing the investments needed to reach net 
zero with spending to date shows a climate investment 
gap of more than USD 270 trillion in the energy, transport, 
buildings and industry sectors between 2022 and 2050. 
This gap can be closed through collective efforts by the 
public and private sectors.

من  العديد  مع  وحوارات   ،2021 عام  خالل  ي  المغر�ب ف  التأم�ي
تغطية  إىل  باالضافة   ، ي المغر�ب ف  التأم�ي قطاع  وقادة  القرار  صناع 

 33 الـ العام  المؤتمر  لفعاليات 
من  ة  الف�ت خالل  ُعقد  الذي 
بالجزائر،   2022/06/08-05
الفعاليات  عن  األخبار  والعديد 
قام  ي  ال�ت التأمينية  واألنشطة 
ي  العر�ب العام  اإلتحاد  شارك  أو 

فيها. ف  للتأم�ي

قامت  المغرب،   -  ”SCR“ ف  التأم�ي إلعادة  المركزية  كة  ال�ش برعاية 
من   154 العدد  بإصدار  ف  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  األمانة 

. ً
مؤخرا  ” ي العر�ب ف  “التأم�ي مجلة 

المقاالت  من  العديد  يتضمن  العدد  هذا  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
ومنها: الهامه، 

بنونة الطرق - لألستاذ/ محمد جمال  - اختالالت 
 - األموال  غسيل  ومكافحة  العربية  ف  التأم�ي صناعة  ي 

�ف الحوكمة   -
أبوزيد شكيب  لألستاذ/ 

عىل  ي 
المنا�ف التغ�ي  تأث�ي   -

صادر  تقرير   - العربية  المنظقة 
لإلتحاد العامة  األمانة  عن 

بجائزة  الفائز  للبحث  ملخص   -
للدكتور/  التأمينية  “البحوث 
العوامل   - صويص”  ي 

رجا�ئ
التعامل  إعادة  عىل  المؤثرة 
لألستاذ/   - الحياة  ف  تأم�ي لوثائق 

العاطي عبد  أحمد 
قطاع  أداء  عن  تقرير  عن  فضاًل 

” ف برعاية “المركزية إلعادة التأم�ي

ف  صدور العدد 154 من مجلة “التأم�ي
” ي العر�ب
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infrastructure. As a risk absorber, the industry can 
improve the risk-return profile of climate-friendly 
investment projects. By pricing risks and sharing risk 
knowledge expertise, the industry can enable market 
participants to make clear and informed investment 
decisions.
In addition to direct public investment in green projects, 
governments need to create confidence in key markets 
with a clear policy framework and incentives, while 
financial regulators have to set standardised rules to 
enforce targets.
Jérôme Haegeli said: “In fact, the green bond market 
still accounts for less than 2% of the value of the global 
bond market, meaning it is far too small. Stronger 
action is needed on reducing barriers to investment and 
international convergence on the taxonomy for climate 
and green investments.”
To get full report, please click here

33

decarbonisation lever for both sectors.
If year-on-year investments would be gradually and 
consistently ramped up beyond the annual growth 
trend, the gap could close by mid-century. This could 
be achieved by increasingly aligning current capital 
spending with net-zero targets. The bulk of the 
investment needs to come from the 2/2 private sectors. 
The public sector must create the framework for the 
private sector to redirect existing capital into climate 
investments.
Insurance industry plays vital role in green transition 
Given the long-term horizon of their liabilities and 
the long-term capital they have available to commit, 
institutional investors such as pension funds or 
insurance companies are well positioned to play a role 
in the green transition. For example, the insurance 
industry can boost the market by financing emerging 
decarbonisation solutions such as carbon capture and 
removal technologies and investments in sustainable 

 Source: Swiss Re

RMS Estimates US$67 Billion in Insured Losses from Hurricane 
Ian
Estimate reflects insured wind, storm surge, and inland flood impacts for the U.S. within a range of US$53 billion–
US$74 billion. Additionally, the National Flood Insurance Program could see losses of around US$10 billion.
RMS®, a Moody’s Analytics company and world-
leading risk modeling and solutions company, estimates 
total private market insured losses from Hurricane Ian 
to be between US$53 billion and US$74 billion, with 
the best estimate of US$67 billion. RMS also estimates 
the National Flood Insurance Program (NFIP) could 
see an additional US$10 billion in losses from storm 
surge and inland flooding as a result of the event.

Wind 
incl. 
coverage 
leakage

Storm 
Surge 
excl. 
NFIP

Inland 
Flood 
excl. 
NFIP

Total* Best Es-
timate

Private 
Market 
Insured 
Loss

$46 – 
$67 bn $6+ bn $1+ bn

$53 
– $74 
bn

$67 bn

*Losses rounded to nearest billion 

The overall industry loss estimate for Ian includes wind 
and storm surge losses in Florida, South Carolina, North 
Carolina, Georgia, and Virginia, based on an analysis 
of ensemble footprints in Version 21 of the RMS North 
Atlantic Hurricane Models. RMS ensemble footprints 
are reconstructions of Ian’s hazard that capture the 
uncertainties surrounding observed winds and storm 
surge. The industry estimate also includes impacts 
from precipitation-induced inland flooding in the same 

regions, using footprints in the RMS U.S. Inland Flood 
HD Model.
The RMS estimate reflects losses from property 
damage, contents, and business interruption, across 
residential, commercial, industrial, automobile, 
infrastructure, watercraft, and other specialty lines. 
Given the complexity of this event and the multiple 
loss drivers, our ability to couple our detailed review 
of satellite and digital imagery together with the 
deployment of multiple RMS field reconnaissance 
teams have proved to be pivotal in establishing losses 
across the various business lines. The estimate also 
considers the impacts of post-event loss amplification 
(PLA), inflation, and non-modeled sources such as the 
Assignment of Benefits and litigation.
“A sizable portion of the losses from Ian will be 
associated with post-event loss amplification and 
inflationary trends. A combination of high claims 
volume, additional living expenses related to the 
massive evacuation efforts, prolonged reconstruction 
in the worst-affected areas, and the prevalent higher-
than-average construction costs will contribute to a 
significant economic demand surge. Additionally, we 
expect the Assignment of Benefits and litigation – 
despite recent legislative efforts to curb their misuse, to 

https://www.swissre.com/dam/jcr:a187f591-7042-4afb-866d-b57b7bb02012/2022-10-05-swiss-re-climate-investment-gap-study.pdf
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influence the overall loss severity, especially in cases 
where coverage leakage of water losses onto wind-only 
policies is likely. All these social inflation factors will 
lead to complex and lengthy claims settlement processes 
in this event, amplifying loss adjustment expenses and 
corresponding claim costs,” said Rajkiran Vojjala, Vice 
President, Model Development, RMS.
Losses to the National Flood Insurance Program of 
approximately US$10 billion are based on using the 

RMS view of NFIP policy-in-force data published by 
FEMA, the Version 21 RMS North Atlantic Hurricane 
Models, and the RMS U.S. Inland Flood HD Model. 
While NFIP policy take-up is substantial in many 
coastal areas affected by Ian (up to 50 percent), areas 
hard-hit by inland flooding in the event typically have 
minimal (less than 10 percent) NFIP participation.
To read full article, please click here 

 Source: RMS

Markets’ Reports

Classement des compagnies d’assurance tunisiennes par chiffre 
d’affaires
Le marché tunisien des assurances a enregistré en 
2021 une croissance significative du chiffre d’affaires 
(primes totales émises) de 10,2% contre 6,5% l’année 
précédente, pour s’élever à 2.833 millions de dinars, 
contre 2.571 millions en 2020, selon le rapport annuel 
du Comité Général des Assurances (CGA).
Compte tenu de la compagnie TUNIS-RE, le chiffre 
d’affaires global du marché des assurances a atteint 
plus de 2.996 millions de dinars, contre 2.729 millions 
en 2020, soit une croissance de 9,8% (contre 5,9% en 
2020).
Ainsi, le rythme de croissance des primes d’assurance 
vie et capitalisation a continué sa reprise de montée, 
atteignant 15,7% contre 11,5% en 2020 et 10,2 % 
en 2019 et ce, après sa tendance baissière durant les 
dernières années (de 24% en 2016 à 18,1% en 2017 et 
14,7% en 2018).
Au niveau des indemnisations, l’année 2021 a connu 
une augmentation remarquable de 21,3% par rapport 
à sa baisse exceptionnelle de 5,1% à la fin de l’année 
dernière (et sa croissance de plus de 12% en 2019), en 
totalisant ainsi 1.636 millions de dinars, contre 1.348 
millions en 2020 et 1.421 millions en 2019.
Par la même, le montant global des indemnisations a 
progressé au cours des cinq dernières années (2017-
2021) selon un taux moyen annuel d’environ 10%, 
dépassant le taux de croissance moyen des primes 

émises, qui s’est élevé à 8,8% au cours de la même 
période.
S’agissant de l’activité technique, la gestion de l’activité 
d’assurance en 2021 a dégagé pour l’ensemble du 
marché un résultat technique global bénéficiaire de 
l’ordre de 198,3 millions de dinars, réalisé à raison de 
68,3 millions par l’assurance vie et capitalisation et 
130 millions par l’assurance non vie.
Parallèlement à ce résultat technique important, 
l’exercice comptable 2021 a été clôturé avec un résultat 
net global de 228,3 millions de dinars.
Par ailleurs, l’année 2021 a enregistré une mobilisation 
près de 1.711 millions de dinars de fonds propres (en 
tenant compte des résultats reportés et sans tenir compte 
des résultats nets de cette année) contre 1.453 millions 
en 2020, soit un taux d’évolution important de 17,7%.
Quant aux placements cumulés du secteur d’assurance, 
ils ont avoisiné les 7.550 millions de dinars à la fin 
de l’année 2021, contre 6.852 millions en 2020, 
progressant ainsi de 10,1%.
Notons qu’en 2021, le marché tunisien des assurances 
compte 24 compagnies résidentes (y compris Tunis 
re), compte tenu des deux nouvelles compagnies 
agréées en 2020 et spécialisées en en assurance vie et 
capitalisation, à savoir LLOYD VIE, qui a démarré 
son activité, et Assurances UIB dont l’activité n’a pas 
encore démarré durant l’année 2021.

 Source: Ilboursa

Arab Insurance EgyptEgypt

كات واالتحادات األبرز .. ال�ش ف القانون يحدد الخريطة الكاملة لقطاع التأم�ي

نهائيا خريطة  الشيوخ  مجلس  من  المقر  الموحد  ف  التأم�ي قانون  حدد 
ف  التأم�ي كات  من �ش يتكون  إذ   ، ف التأم�ي قطاع  هيكل  أو   ف  التأم�ي قطاع 

معاونة. وأجهزة  اتحادات  من  أيضا  ويتكون  أنواعها  بجميع 

القانون عىلي : الثالثة من  المادة  ونصت 
من: ف  التأم�ي قطاع  هيكل  يتكون 

https://rms.com/newsroom/press-releases/press-detail/2022-10-07/rms-estimates-us67-billion-in-insured-losses-from-hurricane-ian
https://www.cga.gov.tn/fileadmin/contenus/pdf/RAP_CGA_AR_2021.pdf
https://www.cga.gov.tn/fileadmin/contenus/pdf/RAP_CGA_AR_2021.pdf
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: ف وهي التأم�ي ف وإعادة  التأم�ي ي تزاول  أواًل: المنشآت ال�ت
. ف التأم�ي ف وإعادة  التأم�ي كات  1- �ش

. التكافىلي ف  التأم�ي وإعادة  التكافىلي  ف  التأم�ي كات  2- �ش
المتخصصة. ي  الط�ب ف  التأم�ي كات  3- �ش

الصغر. متناهية  ف  التأم�ي كات  4- �ش
. ف التأم�ي مجمعات   -5

الحكومية. ف  التأم�ي صناديق   -6
الخاصة. ف  التأم�ي 7- صناديق 

: وهي ف  بالتأم�ي المرتبطة  واألنشطة  المهن   : ً
ثانيا

. ف اإلكتواري�ي اء  الخ�ب  -1
. ف االستشاري�ي ف  التأم�ي اء  2- خ�ب

تقييم األخطار. اء  3- خ�ب
ار. اء معاينة وتقدير األ�ف 4- خ�ب

. ف التأم�ي 5- وسطاء 
. ف التأم�ي 6- وسطاء إعادة 

. ي ف الط�ب كات إدارة برامج التأم�ي 7- �ش
: التمثيل وهي ومكاتب  المعاونة  واألجهزة  االتحادات   : ً

ثالثا
. ف التأم�ي كات  المرصي ل�ش االتحاد   -1

. ف بالتأم�ي المرتبطة  المهن  اتحادات   -2
هذا  من   )87( المادة  لحكم   

ً
وفقا تنشأ  ي  ال�ت المعاونة  األجهزة   -3

القانون.
األنشطة  أو  ف  التأم�ي إعادة  أو  ف  التأم�ي منشآت  تمثيل  مكاتب   -4

بهما. المرتبطة 
خيص بأي أنشطة أو خدمات  ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة عىل ال�ت
للمعاي�ي   

ً
وفقا كله  وذلك  السوق،  لمتطلبات   

ً
وفقا أخرى  ف  تأم�ي

الُمصدر  المال  لرأس  ي 
األد�ف الحد  ذلك  ي 

�ف بما  يقررها،  ي  ال�ت والقواعد 
60 مليون جنيه. والمدفوع بحيث ال يقل عن 

المصدر: اليوم السابع

ي 
و�ف كات التحصيل اإللك�ت هيئة الرقابة المالية تعتمد قيد »أكسبت« بسجالت �ش

ف ألقساط التأم�ي
كة  �ش قيد  عىل  المالية  للرقابة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  وافقت 
كات  �ش بسجل  ي 

و�ف اإللك�ت الدفع  وخدمات  للتكنولوجيا  أكسبت 
. ف التأم�ي وثائق  ألقساط  ي 

و�ف اإللك�ت التحصيل 
إدارة  رئيس مجلس  فريد،  الدكتور محمد  من  الصادر  القرار  وأوضح 
أكسبت  كة  �ش قيد  تم  أنه   ،2022 لسنة   1668 رقم  تحت  الهيئة، 
ي 

و�ف اإللك�ت التحصيل  كات  ل�ش المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  بسجالت 
اعتباري( تحت رقم )6(. ف )شخص  التأم�ي ألقساط وثائق 

تاريــــخ   من 
ً
اعتبارا 3 سنوات  كة لمدة  ال�ش أنه تم قيد  القرار  وأوضح  

. ي
الما�ف القرار األحد  صدور 

2009 بتنظيم الرقابة  10 لسنة   عىل القانون رقم 
ً
جاء القرار استنادا

مجلس  قرار  وعىل  المرصفية،  غ�ي  المالية  واألدوات  األسواق  عىل 
وط وضوابط  إدارة الهيئة رقم )27( لسنة 2019 وتعديالته بشأن �ش
. ف ي ألقساط جميع أنواع وثائق التام�ي

و�ف كات التحصيل اإللك�ت قيد �ش
وثائق  أقساط  بتحصيل  لها  المسموح  كات  ال�ش قائمة  أن  ويذكر 
للتكنولوجيا  أكسبت  كات عقب حصول  6 �ش  

ً
حاليا  

ً
ونيا إلك�ت ف  التأم�ي

كات فوري وخالص وكاش بلس. عىل الرخصة، وأبرز هذه ال�ش
خالل  قرر  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  أن  إىل  ويشار 

التحصيل  كات  �ش قيد  وضوابط  وط  �ش تعديل   2021 أغسطس 
بإيداع  ي 

و�ف اإللك�ت التحصيل  كة  �ش م  ف لتل�ت  ، ف التأم�ي لوثائق  و�ف  االلك�ت
غايته  موعد  خالل  البنكية  ف  التأم�ي كة  �ش حسابات  ي 

�ف المتحصالت 
تاريــــخ اإلصدار. أو بحد أقىص شهر من  التحصيل  تاريــــخ  أيام من   5

وكانت الرقابة المالية �ف المادة الرابعة بالقرار 27 لسنة 2019 الذى 
المزاولة  ضوابط   9 وضعت  2021؛  لسنة   133 بالقرار  تعديله   تم 
ف  التام�ي كات  �ش مع  التعاقد  وط  و�ش و�ف  اإللك�ت التحصيل  كات  ل�ش
لمدة  القيد والسادسة  وط إستمرار  الخامسة منه �ش المادة  وحددت 
يطة توافر  3 سنوات وتجدد لمدة مماثىل �ش القيد بالسجل والبالغة 

واستمراره. القيد  وط  �ش
27  تخص  القرار  الرابعة ع�ش من  السابعة وح�ت  المادة  بينما كانت 
القيد  وإعادة  القيد  لتجديد  و�ف  االلك�ت التحصيل  كة  �ش طلبات 
والتداب�ي  القيد  ورسوم  ذلك  حدوث  حال  شطبها  اسباب  إزالة  بعد 
كات  �ش مع  التعاقد  بعد  لألوضاع  توفيها  وكيفية  لذلك  اإلدارية 
ف االجبارى محل  ة واخرها حل مجمعة التام�ي امات األخ�ي ف ف وإل�ت التأم�ي
من  لها  المرخص  و�ف  االلك�ت التحصيل  كات  �ش مع  والتعاقد  كات  ال�ش
الرقابة المالية وكلها ضوابط سارية وملزمة ح�ت االن ولم يتم تعديل 

منها. أيآ  عىل 
المصدر: أموال الغد

Arab Insurance JordanJordan

ي مع المحافظة عىل الروحية والمضمون…
ي وتحسي�ف انطالقة بزخم تغي�ي

 إلنعقاد العقبة 9 
ً
اللجنة التنظيمية تختار Ayla مكانا

كات  ل�ش ي 
األرد�ف االتحاد  ي 

�ف القانونية  للجنة  التنفيذية  اللجنة  عقدت 
الثالث  اجتماعها   2022-10-05 الموافق  األربعاء  اليوم  ف  التأم�ي
كة  ال�ش عام  مدير  جودة  ابو  عودة  الدكتور  برئاسة  االتحاد  مقر  ي 

�ف
ادارة االتحاد  الذي تم تسميته من مجلس  ف  للتأم�ي الفرنسية  األردنية 
ات  للخ�ب وتعزيزا  لجهودها  دعما  اللجنة  هذه  ألعمال  منسقا  مؤخرا 
وع  م�ش دراسة  عىل  تعكف  ي  وال�ت فيها  الموجودة  والقانونية  الفنية 
ضوء  ي 

�ف ي 
األرد�ف المركزي  البنك  من  المطروح  ف  التأم�ي عقد  قانون 

وع. ف عىل هذا الم�ش كة تأم�ي 12 �ش المقدمة من  المالحظات 
األستاذ  برئاسة  الثالث  اجتماعها  انتهاء  بعد  اليوم  اللجنة  وقامت 
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واالستاذ  المدادحة  حازم  دكتور  الزمالء  وعضوية  الفاعوري  سعد 
بزيارة  واالستاذة مي خطاب  واالستاذة جمانا صبيح  الصفدي  عيىس 
اآللية  عىل  واطالعه  مكتبه  ي 

�ف الكلوب  مؤيد  الدكتور  االتحاد  مدير 
ي وضعتها  وع القانون والخطة ال�ت ي دراسة م�ش

ي انتهجتها اللجنة �ف ال�ت
ات  خ�ب يعكس  وبما  القطاع  نظر  وجهة  تمثل  شاملة  دراسة  لتقديم 
متطلبات  ي  تل�ب قانون  مسودة  ويقدم  والتأمينية  القانونية  اللجنة 

القادمة. المرحلة 
اللجنة  بذلتها  ي  ال�ت ة  الكب�ي الجهود  مؤيد  الدكتور  ثمن  جانبه  ومن 

واحد  اسبوع  خالل  اجتماعات  ثالثة  وعقدها  مؤخرا  انتخابها  منذ 
اتهم  خ�ب ومشاركة  القطاع  خدمة  عىل  اللجنة  حرص  عىل  يؤ�ش  مما 
قانون  وتقديم  األطراف  جميع  مصلحة  فيه  لما  والفنية  القانونية 
البنك  ينفذها  ي  ال�ت يعية  الت�ش االصالحات  مع  يتما�ش  عرصي  ف  تأم�ي
وزيادة حجم  التوسع  من  وتمكينه  بالقطاع  للنهوض  ي 

األرد�ف المركزي 
وثائق  اء  �ش عىل  اإلقبال  لزيادة  معه  ف  المتعامل�ي ثقة  وتعزيز  األعمال 

التأمينية. احتياجتهم  لتلبية  المختلفة  ف  التأم�ي
المصدر: تأمين ومصارف

ح يحقق رؤية التحديث االقتصادي ف الصحي المق�ت وع التأم�ي الضمان: م�ش

رحاحلة،  حازم  الدكتور  االجتماعي  الضمان  مؤسسة  عام  مدير  قال 
الرعاية  لمنظومة  رافعة  يشكل  ح  المق�ت الصحي  ف  التأم�ي وع  م�ش إن 
االقتصادي  التحديث  رؤية  لتحقيق  ويؤسس  المملكة،  ي 

�ف الصحية 
الشامل. الصحي  ف  للتأم�ي متكاملة  مظلة  إىل  بالوصول 

اتيجيات  االس�ت منتدى  عقدها  حوارية  جلسة  خالل  الرحاحلة  وأشار 
اء  ، مساء أمس، لعدد من أعضاء المنتدى ذوي العالقة وخ�ب ي

األرد�ف
القطاع الخاص،  ي 

ي �ف الط�ب ف  التأم�ي إدارة  ف عىل  ف والقائم�ي التأم�ي قطاع 
ف  وع التأم�ي إىل أن ما يقارب 1,2 مليون شخص سيستفيدون من م�ش

إقراره. الصحي فور 
فنية  لجان  خالل  من  وع،  الم�ش هذا  تطبيق  آلية  أن  وأوضح 
والعالجية  التأمينية  الخدمات  اء  ل�ش التعاقد  آلية  تدرس  متخصصة 
القدرات  الصحي سيعتمد عىل  ف  التأم�ي أن  مبينا  الخاص،  القطاع  من 

. ي والعال�ب ي  التأمي�ف بشقيه  الخاص  القطاع  لدى  المتوفرة  الفنية 
ف  التأم�ي بقطاع  يرصف  تعديل  أي  ي 

�ف تس�ي  لن  المؤسسة  أن  وأكد 
آلراء  لالستماع  المؤسسة  انفتاح  عن  معربا  الخاص،  القطاع  ي 

�ف

يراعي مصلحة جميع  قانون  إىل  للوصول  الخاص  القطاع  احات  واق�ت
ف وقطاع عام وخاص. العالقة من مواطن�ي أصحاب 

اتيجيات  االس�ت لمنتدى  التنفيذية  المديرة  قالت  جانبها،  من 
منتدى  سعي  ضمن  ي 

تأ�ت الحوارية  الجلسة  إن  بركات،  ن�ين  ي 
األرد�ف

ف العام والخاص،  ف القطاع�ي ي إلثراء الحوار ما ب�ي
اتيجيات األرد�ف االس�ت

عىل  بينهما  اكة  ال�ش مفهوم  ويعزز  الوطنية  المصلحة  يخدم  وبما 
القطاع  حوكمة  ف  تحس�ي عىل  العمل  ذلك  ي 

�ف بما  المستويات،  جميع 
والتغطية  ف  للمواطن�ي المقدمة  الخدمات  مظلة  لتوسيع  الصحي 

للمملكة. العالية  الجودة  ذات  الشاملة  الصحية 
التعديالت،  هذه  ي 

�ف الخاص  القطاع  منظور  المشاركون  وناقش 
اكات المستقبلية وفقا  ورة وجود إطار ناظم لهذه ال�ش ين إىل �ف مش�ي
ي 

�ف العادلة  المنافسة  لضمان  والشفافية  والمساءلة  الحوكمة  لمبادئ 
. الصحي ف  التأم�ي قطاع 

ف العام والخاص إليجاد  ف القطاع�ي اكة الحقيقية ب�ي وأكدوا أهمية ال�ش
العامة. المصلحة  وتراعي  ف  الفاعل�ي أدوار  توضح  متكاملة  منظومة 

المصدر: وكالة األنباء األردنية

Arab Insurance KuwaitKuwait

ي تكلفة العقد عىل المال العام
التغطية التأمينية التكميلية لعالج تلك الحاالت تعت�ب مجانية دون أي زيادة �ف

التمار لـ »األنباء«: بدء تغطية »عافية« لعالج الحاالت الطارئة للمتقاعدين خارج 
البالد

بوزارة  الخارجية  الصحية  الخدمات  لشؤون  المساعد  الوكيل  كشف 
ف  التأم�ي وثيقة  تغطية  خدمة  دخول  عن  التمار  د.يعقوب  الصحة 
خارج  المتقاعدين  ف  للمواطن�ي الطارئة  الحاالت  لعالج  »عافية« 
امس  من  اعتبارا  التنفيذ  ف  تعرضهم ألي عارض صحي ح�ي عند  البالد 
القصوى  لالستفادة  تحقيقا  ف  للتأم�ي الخليج  كة  �ش مع  بالتنسيق 

الوثيقة. من  المتقاعدين  ف  للمواطن�ي

التكميلية  التأمينية  التغطية  أن  »األنباء«  لـ  ترصيــــح  ي 
�ف د.التمار  ف  وب�ي

ف  بتأم�ي الخاص  العقد  اىل  إضافة  مجانية  تعت�ب  الحاالت  تلك  لعالج 
ي تكلفة العقد عىل المال العام.

عافية دون أن يكون هناك أي زيادة �ف

ف »عافية« ستتحمل عالج الحاالت  ولفت د.التمار اىل أن وثيقة تأم�ي
بطاقاتهم  تسلموا  الذين  المتقاعدين  ف  للمواطن�ي البالد  خارج  الطارئة 
إجمالية  بتكلفة  وثيقة  عن كل  دوالر  ألف   35 أقىص  بحد  الجديدة 
قابلة  واحد  عام  هي  العقد  مدة  أن  إىل  ا  مش�ي دوالر،  ف  مالي�ي  3 تبلغ 

للتجديد.

ي للحاالت الطارئة 
ف الصحي المجا�ف وأشار د.التمار إىل أن وثيقة التأم�ي

www.gig-health. الموقع  ع�ب  استخراجها  يمكن  البالد  خارج 
استخدام  يمكن  انه  إىل  أيضا  الفتا   ،gig-health التطبيق  أو   com
ا  ف الف�ي عىل  للحصول  التقديم  ي 

�ف الموقع  من  استخراجها  بعد  الوثيقة 
. ف صحي تأم�ي وثيقة  استخراجها  يتطلب  ممن  ها  وغ�ي »الشنغن« 

المصدر: األنباء
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وجهته  تعميم  ي 
�ف ة  مش�ي الضمان،  خطابات  إصدار  كافة  ف  التأم�ي كات  �ش عىل  ف  التأم�ي وحدة  حظرت 

وقانون  كات  ال�ش لقانون  مخالفة  يشكل  الخطاب  هذا  مثل  إصدار  أن  لرقابتها  الخاضعة  الجهات  إىل 
المناقصات.

الضمان. بإصدار خطابات  البنوك فقط  اختص  ع  الم�ش أن  وبينت 
وإحالته  المخالف  بمساءلة  الحق  يعطيها  التوجيه  هذا  مخالفة  بأن  لها  تعميم  ي 

�ف الوحدة  وشددت 
بة. للنيا

نشاط  لتمارس  الواحد  الشخص  كة  �ش لتأسيس  مبدئية  موافقة  ف  التأم�ي وحدة  منحت  ثانية،  ناحية  من 
دينار. 10 آالف  برأسمال  الخسائر  تقييم  خب�ي 

يرخص  أن  عىل  القرار،  هذا  صدور  تاريــــخ  من  تبدأ  للتجديد  قابلة  أشهر   6 لمدة  الموافقة  هذه  وت�ي 
منح  متطلبات  كل  واستكمال  والصناعة  التجارة  وزارة  متطلبات  استكمال  بعد  التأسيس  قيد  كة  لل�ش

الوحدة. عن  تصدر  ي  ال�ت النهائية  الموافقة 

77

كة للشخص الواحد لتقييم الخسائر »الوحدة« وافقت عىل تأسيس �ش

ف عن إصدار خطابات الضمان عىل غرار البنوك كات التأم�ي حظر �ش

المصدر: الراي

Arab Insurance LebanonLebanon

ة مع انطالق عمليات التنقيب عن الغاز…  ي أمام مسؤولّيات كب�ي
ف اللبنا�ف قطاع التأم�ي

ف 
ّ
ي ال يزال قائًما وسنكث

رئيس “أكال” إيىلي نسناس: خيار إنشاء ُمجّمع تأمي�ف
اإلجتماعات لبلورة الحلول…

الغاز  عن  التنقيب  عملّيات  ي 
اللبنا�ف ف  التأم�ي قطاع  سيواكب  هل 

عىل  ي 
المبد�ئ االّتفاق  بعد  المطلوبة  التأمينّية  التغطيات   

ّ
ليتوىل

كّية؟ أم�ي بوساطة  وإ�ائيل  لبنان  ف  ب�ي البحري  سيم  ال�ت خطوة 
نسناس،  إيىلي   ACAL الضمان  كات  �ش جمعّية  رئيس  لنا  قال  طبًعا، 
قصوى  جاهزية  ي 

�ف “إّننا  فيه  ذكر  معه،  أجريناه  �يــــع  حديث  ي 
�ف

األّيام،  من  ي 
اآل�ت ي 

�ف مكّثفة  اجتماعات  لنا  وستكون  الخطوة  لهذه 
ثانًيا،  برّمته  للقطاع  ورّية  والرصف أّواًل،  الوطنّية  المهّمة  لهذه  ا  ً تحض�ي
الجميع  منه  يأمل  الذي  التنقيب  عملّيات  ي 

�ف والمؤازرة  وللمساندة 
السنوات  بعد  به، خصوًصا  النفس  اللبنانّيون  ي 

يم�فّ اقتصادًيا  انفراًجا 
ف  فه عىل المستوَي�يْ

ّ
ة، تحديًدا منذ انتشار كوفيد وما خل الثالث األخ�ي

الجريمة  وت، هذه  ب�ي مرفأ  انفجار  إىل  ، وصواًل  ي
الصّحي واالستشفا�ئ

طليعتها،  ي 
�ف بل  ومنها،  القطاعات  لكّل  ة  بتداعيات كب�ي تسّببت  ي  ال�ت

اماتنا  ف بال�ت الوفاء  ي حالت دون  ال�ت المركزي  تعاميم  بعد  ف  التأم�ي قطاع 
 .” الماىلي التحويل  عىل  القدرة  لعدم  العالمّية  اإلعادة  كات  �ش مع 
قد  البحري  سيم  ال�ت خّص  ما  ي 

�ف األخ�ي  التفاهم  أّن  “صحيح  تابع: 
ونكّثف  الخىط  سنّ�ع  ولكن   ، ي التأمي�ف قطاعنا  الجميع السيما  فاجأ 
المهّمة  بهذه  لالنطالق  المطلوبة  األرضّية   ونحرصفّ  اإلجتماعات 

علينا”. مقّدًسا  واجًبا  ها  نعت�ب ي  وال�ت أسلفت،  كما  الوطنية، 
كات الضمان لهذا الحدث  2014، استعّدت جمعية �ش ي العام 

س: �ف
وع  الم�ش فشل  بسبب  الخطوة  ُتستكمل  لم  األسف،  مع  ولكن، 
برمته لغ�ي سبب وسبب، خالف ما هو حاصل حالًيا. ما هو تصّورك 

المقبلة؟ للمرحلة 
مع  معّمقة  دراسة  إىل  تحتاج  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  أّن  مع  ج: 
أعضاء مجلس اإلدارة ومع هيئة الرقابة عىل الضمان ICC، فضاًل عن 
ف  وزارة االقتصاد القّيمة عىل هذا القطاع، من دون أن ننىس مسؤول�ي
ي رأ�ي ال تزال تحتاج إىل بلورة، وأكاد أقول 

ي السلطة، إاّل أّن أفكاًرا �ف
�ف

إنشاء مجّمع  فكرة  الزمالء  مع  نجّدد  مثاًل، هل  ذلك  إىل نضج. ومن 
لو دخلت  بالحرصّية وماذا  ف  القوان�ي الغرض؟ هل تسمح  لهذا  ي  تأمي�ف
كة المنّقبة “توتال”  كات إعادة أجنبّية إرتاحت لها ال�ش عىل الخّط �ش
عىل سبيل المثال ال الحرص. هل هناك قانون يمنعها؟ ثّم، وهذا هو 

لتأسيس  المطلوبة  المالية  الوديعة  ف  التأم�ي كات  �ش تملك  هل  األهّم: 
POOL؟ الـ 

ي 
و�ف الدراسة  ي 

�ف التعّمق  من  بّد  وال  عديدة  األسئلة  أّن  الحقيقة 
ي 

و�ف النوع،  هذا  من  تغطية  ألّن  والعلمّية،  الفنّية  االستشارات  طلب 
عن  الناتجة  المخاطر  عن  فضاًل  الضاغطة،  المناخّية  الظروف  ظّل 
وإّنما  بخّفة  إليها  النظر  يمكن  ال  اليابسة،  أو عىل  ا  برًّ التنقيب، سواء 
ي سنقوم  ال�ت والتحّركات  المقبلة  االجتماعات  وبانتظار   . ف بجدّية وترك�ي
قطاع  خّص  ما  ي 

�ف المقبلة  للمرحلة  أفكار  استخالص  أستطيع  بها، 
مطروحة   POOL الـ  إنشاء  فكرة   : يىلي بما  التنقيب  وتغطية  ف  التأم�ي
لتثبيت حرصية تجّمع  ف  القوان�ي بتعديالت عىل  المطالبة  َوْضع  ا،  جديًّ
ا  ً وأخ�ي الدراسة.  تحت  التنقيب  عملّيات  تغطية  موضوع  ي 

�ف  ACAL
معها  نتعامل  عالمّية  إعادة  كات  �ش من  المشورة  طلب  ي 

�ف التعّمق 
حديث  )انتىه  ذلك.  وغ�ي  دوىلي  مستوى  عىل  ف  اكتوارّي�ي من  وكذلك 

نسناس( إيىلي 
ثالثة  ي 

�ف تحّركها  صّب   ،2014 العام  من  ابتداًء   ACAL أّن  ُيذكر 
توّجهات:

ي للجمعّية الوزير السابق زياد بارود 
توّجه أّول قاده المستشار القانو�ف

باألنظمة والقواعد  الخاّص   10289 المرسوم  إلدخال تعديالت عىل 
المتنّوعة  للتغطيات  األفضلّية  تكون  بحيث  والنفط  بالغاز  قة 

ّ
المتعل

https://api.iru.gov.kw/assets/post/post_124_f78690a0d642706bb869cc94986ca621.pdf
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اء يحددون  ف المركبات.. وخ�ب ف لـ أخبار 24: هذه أسباب ارتفاع تأم�ي متحدث التأم�ي
األسعار

ف المركبات  24 “ إن ارتفاع أسعار تأم�ي وقال العيىس لموقع “أخبار  
أسعار  وارتفاع  الحوادث  زيادة  مقدمتها  ي 

�ف أسباب،  لعدة  يعود 
مقدمي  تكاليف  ي 

�ف زيادة  تبعها  حادة،  بصورة  السيارات  غيار  قطع 
ي 

�ف االحتيال  حاالت  جانب  إىل  والوكاالت،  الورش  مثل  الخدمات 
المرورية. الحوادث 

اء  الخ�ب قبل  من  تحديدها  يتم  المركبات  ف  تأم�ي أسعار  أن  وأبان 
كات مؤهلون تأهيال  ف وهم أشخاص و�ش كات التأم�ي ي �ش

ف �ف اإلكتواري�ي
األعمال. النوع من  لهذا  عاليا 

بعضها؛   
ً
جدا ة  كث�ي بعوامل  مرتبطا  التسع�ي  يكون  ما  عادة  وتابع: 

بنوع األخطار  ناحية وبعضها مرتبط  كة عىل حدة من  مرتبط بكل �ش
المركبة  نوع  مثل  بها  المرتبطة  والعوامل  “المركبات”  عليها  المؤمن 

. ي التأمي�ف المركبة وسجله  قائد  ة  وخ�ب الصنع  وسنة 
بصفته  المركزي  البنك  لمراقبة  تخضع  األسعار  أن  العيىس  وأكد 
عادلة  أسعار  وجود  لضمان  وذلك  ف  التأم�ي لقطاع  والمراقب  ع  الم�ش

لهم. والمؤمن  كات  لل�ش

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

المصدر: أخبار 24

ف   عن الكفالء الشخصي�ي
ً
ف عوضا قروض التسليف أصبحت بكفالة وثيقة تأم�ي

ف بداًل عن الكفالء تفاصيل القروض بكفالة التأم�ي
ي  الشع�ب التسليف  ف ومرصف  للتأم�ي السورية  العامة  المؤسسة  اتفقت 
عن  ف صادرة  تأم�ي وثيقة  بكفالة  المحدود  الدخل  ذوي  قروض  لمنح 

. ف لكفالء شخصي�ي الحاجة  دون  من  المؤسسة، 
ف  التأم�ي قطاعي  ف  ب�ي التكامل  إطار  ي 

�ف االتفاقية  هذه  توقيع  تم 
األعباء  تخفيف  ي 

�ف الوطنية  الطاقات  كامل  واستخدام  والمصارف 
 ،1/11/2022 من   

ً
اعتبارا بها  العمل  ويبدأ  الدولة،  ي 

موظ�ف عن 
نفسه  المرصف  فرع  من  ف  التأم�ي وثيقة  طلب  ض  مق�ت ألي  ويمكن 

للقرض. فيه  يتقدم  الذي 
إذا  ل.س،  ألف   100 أي  القرض،  مبلغ  من   2% ف  التأم�ي سعر  يبلغ 
ًة من  كان الحّد األقىص للقرض 5 مليون، وُتقتطع هذه المبالغ مبا�ش

ة السداد. القرض ولمرة واحدة طيلة ف�ت أصل 
ف  التأم�ي اف عىل  ي من قبل هيئة اإل�ش التأمي�ف المنتج  تمت دراسة هذا 
الهيئة ومرصف  من  االتفاقية  الموافقة عىل  عليه، وكذلك  والموافقة 
ف تع�ث   إىل تأم�ي

ً
ف يشمل إضافة سورية المركزي، عدا عن أن هذا التأم�ي

ض  المق�ت بحيث يحصل ورثة   ، ض  المق�ت ف حياة  ،تأم�ي القرض  سداد 
ي حال وفاته( عىل تعويض يساوي ما سدده من القرض قبل تاريــــخ 

)�ف
ي 

ف المتاحة �ف ف الحياة هو أحد أهم أنواع التأم�ي  لكون تأم�ي
ً
وفاته، نظرا

االجتماعية. الناحية  من  السورية  السوق 
الكفالء عن  بداًل  ف  التأم�ي بكفالة  القروض  تفاصيل 

مرصف  ف  ب�ي الحديثة  االتفاقية  حول  الواردة  لالستفسارات   
ً
نظرا

Arab Insurance SyriaSyria

من   9 للمادة  استناًدا   ، ي
اللبنا�ف ف  التأم�ي لقطاع  التنقيب  بعملّيات 

تاريــــخ   9812 الرقم  بالمرسوم  المنّفذ  الضمان  هيئات  تنظيم  قانون 
4/5/1968. وتقول هذه الماّدة �احة أّنه يحّظر عىل أّي وسيط أو 
ة مع  ة أو بصورة غ�ي مبا�ش شخص طبيعي أو معنوي أن يتعاقد مبا�ش

لبنان. ي 
لها �ف أجنبّية غ�ي مرّخص  أو  لبنانية  أّي هيئة 

ندوة  بينها  كان  اإلطار  هذا  ضمن  أقيمت  بندوات  تمّثل  ثاٍن  توّجه 
ي فندق “فينيسيا”، كانت بمثابة انطالقة أوىل لهذا الحدث 

ُعقدت �ف
اللبنانّية  الضمان  كات  �ش لوضع  مناسبة  الندوة  وكانت  االقتصادي. 
بالتغطيات، وتالًيا لالستعداد  بالقيام  المعنّية  أمام مسؤولّياتها لكونها 
هذه  الصافرة  تتأّخر  ولن  التنقيب.  ببدء  إيذاًنا  ُتطلق  عندما  للصافرة 
األوكرانّية   – الروسّية  الحرب  بسبب  الغاز  إىل  أوروبا  لحاجة  المّرة 

ي الجنوب.
البحري �ف سيم  ي ّ�عت الوصول إىل تفاهم عىل ال�ت وال�ت

عندما   ACAL شهدته  الذي  وهو  ربما  واألهم  الثالث  التوّجه  يب�ت 
مب�ف  ي 

�ف ات  المحا�ف قاعة  ي 
�ف ُعقدت  ندوة  اىل  فيها  القّيمون  دعا 

تجّمع  إنشاء  “كيفية   : األسا�ي عنوانها  وكان  بالحازمية،  الجمعية 
المتعّددة  التغطيات  عملية  مجتمًعا   

ّ
يتوىل  ”POOL ف  التأم�ي كات  ل�ش

ي أشارت إليها بالتفصيل رئيس هيئة  وال�ت
آنذاك،  الضمان،  كات  �ش عىل  الرقابة 
الكلمة  ي 

�ف عسىلي  الحبال  نادين  السيدة 
هذه  أّن  فيها  ت  اعت�ب ي  وال�ت ألقتها،  ي  ال�ت
ان  خصوًصا  مستحيلة  ليست  الخطوة 
األهم  العنرص  ل 

ّ
ُيشك قد  التجّمع  إنشاء 

الغاز.  عن  التنقيب  عملية  ي 
�ف

يومها،  “آكال”،  رئيس  أّن  إىل  هنا  إشارة 
أن  ي 

اللبنا�ف السوق  عىل  “يجب  المجّمع:  إنشاء  عن  قال  زكار  ماكس 
حادث  أّي  لتغطية  دوالر  ف  مالي�ي ة  ع�ش قيمتها  مالية  وديعة  يجمع 
القطار عىل  لقد وضعنا  ار، ال سمح هللا.  بأ�ف وتسّبب  وقع  إذا  كب�ي 
المهتّمة  اللبنانية  كات  ال�ش تبدأ  عندما  قريًبا  ينطلق  ان  وأرجو  ة 

ّ
السك

اللبنانية  للحكومة  ونقول  التكّتل  هذا  ل 
ّ
ليتشك أسمائها  بتسجيل 

أصبحنا جاهزين”. قد  “ها  عندها: 
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

المصدر: تأمين ومصارف

https://www.taminwamasaref.com/elie-nasnas-acal-2022/
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ف القروض(  ف االئتمان: تأم�ي ي الجديد )تأم�ي 4- إن إعداد المنتج التأمي�ف
المنتج  تسويق  اتفاقية  إلعداد   

ً
مرادفا كان  عليه،  الهيئة  وموافقة 

المواطن  تحمل  وعدم  لإلجراءات   
ً
ا تيس�ي والمؤسسة،  المرصف  ف  ب�ي

ف  طالب القرض أعباء مراجعة عدة جهات الستصدار #وثيقة_التأم�ي
الذي  التسليف  لمرصف  الفرع  ذات  من  ف  التأم�ي وثيقة  اء  �ش يتم   -5
 . ف يتم فيه الحصول عىل القرض دون الحاجة لمراجعة مؤسسة التأم�ي
 
ً
ضيوفا التسليف  مرصف  عام  ومدير  الهيئة  عام  مدير  سيكون  كما 

من  المزيد  ح  ل�ش السابعة،  الساعة  اليوم  مساء  السورية  القناة  عىل 
الجديد.  ي  التأمي�ف المنتج  هذا  حول  التفاصيل 

ف  ف بسعيها ألن تكون منتجات التأم�ي اف عىل التأم�ي تستمر هيئة اإل�ش
رديف  وكذلك  ألعبائه،   

ً
وتخفيفا المواطن  حاجات  من   

ً
قربا أك�ث 

ي وذلك بالتعاون مع مختلف مكونات  أسا�ي لمتانة االقتصاد الوط�ف
األخرى من مصارف وسواها.  الفاعلة  والجهات  ف  التأم�ي قطاع 

99

والمتضمنة   ، ف للتأم�ي السورية  العامة  والمؤسسة  ي  الشع�ب التسليف 
للقرض.  ف  الشخصي�ي الكفالء  عن   

ً
ف عوضا التأم�ي وثيقة  وجود  إمكانية 

عن كافة  باإلعالن  أسبوع  والمرصف خالل  المؤسسة  وحيث ستقوم 
النقط:  بعض  إيضاح  الهيئة  تود  التفاصيل، 

حياة  ف  وتأم�ي التع�ث  مخاطر  من  ف  تأم�ي تشمل  ف  التأم�ي وثيقة  إّن   -1
ض، حيث تقوم المؤسسة بسداد تعويض وفاة للورثة، وسداد  للمق�ت

المرصف.  إىل  ي 
المتب�ت القرض  قيمة 

 20 %2 من مبلغ القرض أي  ف هي  ف )كلفة( التأم�ي 2- إّن قسط التأم�ي
األقىص  والبالغ حده  القرض،  قيمة  من  ة  ل�ي مليون  عن كل  ة  ل�ي ألف 

ة.  ل�ي 5 مليون   
ً
حاليا

كما   ، ف وعسكري�ي ف  مدني�ي الدولة  ي 
�ف ف  العامل�ي االتفاقية  تشمل   -3

 .  2022/11/1 ي 
�ف التطبيق  وتبدأ  المتقاعدين  تشمل 

المصدر: وزارة المالية السورية وشمرا

Arab Insurance TunisiaTunisia

prévention et de la protection contre les risques incendie
Dans une démarche anticipative de maitrise et de 
réduction des dommages potentiels auxquels sont 
exposées les entreprises implémentées dans les zones 
industrielles, La Fédération Tunisienne des Sociétés 
d’Assurances a signé une convention de partenariat 
avec l’Association Tunisienne du Groupement de 
Maintenance et Gestion des Zones industrielles AT 
GMG dont l’objectif principal est la sensibilisation 
et l’amélioration du niveau de prévention du risques 
incendies des entreprises implémentées dans les zones 
industrielles.

 Source: ftusa’s page on LinkedIn

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

ي اإلمارات
ف �ف  ألرباح قطاع التأم�ي

ً
 سنويا

ً
7.5% نموا

نمو  معدل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 
�ف ف  التأم�ي قطاع  يحقق 

درهم  مليار   40.7 إىل  لتصل   7.5% يبلغ  األرباح  ي 
�ف مركب  سنوي 

كة  �ش تقديرات  وفق   ،2027 عام  بحلول  دوالر(  مليار   11.1(
تشهد  المحلية  السوق  أن  إىل  أشارت  ي  ال�ت  ، ف للتأم�ي العالمية  زيوريــــخ 

الحياة. تأمينات   عىل 
ً
واسعا إقبااًل 

خصبة  بيئة  تعد  اإلمارات  أن  لـ»االتحاد«  العالمية  كة  ال�ش وأكدت 
ق  ي ال�ش

ف نتيجة لمكانتها كمركز اقتصادي رائد �ف بالنسبة لقطاع التأم�ي
كات والمواهب.  األوسط، باإلضافة إىل أنها منطقة جذب مهمة لل�ش
المنتجات  بتنويــــع   

ً
ي مدفوعا

يأ�ت األرباح  ي 
المرتقب �ف النمو  أن  وأكدت 

احتياجات  مع  المتوافقة  المخصصة  السياسات  ي 
�ف الرغبة  وزيادة 

وتفضيالته. الناشئة  المستهلك 
اإلمارات  ي 

�ف ف  التأم�ي قطاع  أرباح  أن  إىل  ة  األخ�ي اإلحصاءات  وتش�ي 
.2021 ي عام 

26 مليار درهم »7.1 مليار دوالر« �ف بلغت 

واسع  إقبال 
العالمية  زيوريــــخ  ي 

�ف والتوزيــــع  المبيعات  مدير  بريتو  ري�ف  وقال 
ي السوق المحلية.

 �ف
ً
لـ»االتحاد«: إن تأمينات الحياة تل�ت إقبااًل واسعا

عىل   
ً
ايدا ف م�ت  

ً
طلبا شهدنا   ، ف الماضي�ي ف  العام�ي مدى  عىل  وأضاف: 

ي زيادة الوعي 
ف عىل الحياة، حيث كان لجائحة كوفيد أثر كب�ي �ف التأم�ي
المالية.  الحماية  وأهمية  المحتملة  الصحية  بالمخاطر 

مستحقات  دفع  عن   
ً
مؤخرا كة  ال�ش أصدرته  الذي  التقرير  وُيظهر 

لمطالبات  سبب  أعىل  ي 
ثا�ف كان  وس كورونا  ف�ي انتشار  أن  العمالء، 

الحياة عىل  ف  التأم�ي
اإلقبال  إىل  دفع  الذي  الرئيس  السبب  كانت  الجائحة  أن  وأوضح 

الحياة. ف عىل  تأم�ي بوليصة  امتالك  الشديد عىل 

الوعي زيادة 
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بخصوص   »YouGov« أجرته  الذي  المسح  نتائج  أن  إىل  وأشار 
ف  المستخدم�ي لدى  الوعي  مستوى  ارتفاع  كشف  الحرجة،  األمراض 
الحياة  عىل  ف  التأم�ي إىل  الحاجة  إدراك  مع  ة  األخ�ي السنوات  خالل 

المتاحة. المختلفة  والمنتجات 
ويسعون  المدرسة،  بعمر  أطفال  لديهم  العائالت  معظم  أن  وأضاف 
العاىلي  التعليم  رسوم  بأن  واالطمئنان  البال  راحة  عىل  للحصول 
وسياسات  االدخار  لخطط  وكان   ،

ً
جيدا بها  االعتناء  يتم  ألطفالهم 

عىل  اآلباء  من  العديد  مساعدة  ي 
�ف فعال  دور  الحياة  عىل  ف  التأم�ي

الماىلي وراحة  األمان  وتوف�ي  تعليم عال جيد ألطفالهم  الحصول عىل 
لهم. البال 

مهمة  منتجات 
أنه  عىل  الحياة  عىل  ف  التأم�ي إىل  ينظر  ما كان   

ً
غالبا إنه  بريتو،  وقال 

خطط  ي 
تأ�ت حيث   ،

ً
تماما مختلف  الموضوع  أن  إال  مكلفة،  مهمة 

احتياجاتك  لتناسب  مصممة  مرونة  مع  مختلفة  فئات  ي 
�ف ف  التأم�ي

وأسلوب حياة كل شخص.
واالدخار  الحياة  عىل  ف  التأم�ي خطط  أن  رصدت  كة  ال�ش أن  وأضاف 
ي خاصة  ف سكان دول مجلس التعاون الخليحب أصبحت أك�ث شعبية ب�ي
 
ً
نظرا الطلب  ي 

�ف زيادة  األسواق  هذه  تشهد  حيث  الجائحة،  بعد 
متوقع. لما هو غ�ي  التخطيط  الناس  من  المزيد  لمحاولة 

أن  كة  ال�ش أجرته  استطالع  من  الرئيسية  النتائج  إحدى  وكشفت 
%38 منهم يستثمرون  %72 من اآلباء عىل دراية بهذه الخطط وأن 
دليل مهم عىل   وهذا 

ً
قريبا االستثمار  ي 

�ف البدء  مون  ف يع�ت  و35% 
ً
حاليا

ي أي وقت.
أنه يمكنك البدء �ف

مالية  حماية 
عىل  ف  التأم�ي خطط  ي 

�ف االنخراط  مزايا  من  واحدة  أن  بريتو  وأكد 
الحياة، هي أنها لن تضطر العائالت إىل القلق بشأن نفقات المعيشة 

ي حال حصول أي مكروه لمعيلهم.
�ف

ف عىل الحياة ال يمكن أن يزيل الضغط  ف أن التأم�ي ي ح�ي
وأضاف أنه �ف

الضغوط  من   
ً
جزءا يزيل  أنه  إال  األ�ة،  أفراد  أحد  لفقدان  ي 

العاط�ف
المالية. 

بتعليم  االعتناء   
ً
أيضا سيتم  االدخار،  خطة  خالل  من  أنه  وأوضح 

عىل  ف  التأم�ي تغطية  ستكون   ، خط�ي مرض  وجود  حالة  ي 
و�ف األطفال 

الخاص،  البوليصة  هيكل  عىل   
ً
اعتمادا وذلك   ،

ً
أيضا مفيدة  الحياة 

متاحة. أفضل رعاية طبية  إىل  الوصول  اختيار  يمكنك  حيث 
ف عىل الحياة الخاصة بك، يمكن  التأم�ي ونوه بأنه مع اكتمال بوليصة 
عىل  قدرة  أك�ث  الوثيقة  حامل  سيكون  التقاعد،  مدخرات  تكمل  أن 

ل. ف م�ف اء  مثل �ش التقاعد،  وأهداف  احتياجات  تلبية معظم 

Companies News

ف م التحول إىل قابضة والتخارج من التأم�ي ف »أمان« تع�ت

ف  للتأم�ي اإلسالمية  ي  د�ب كة  �ش كشفت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
ف  التأم�ي محفظة  ي 

�ف التخارج  امها  ف اع�ت عن  »أمان«  ف  التأم�ي وإعادة 
، مؤكدة أن  العائىلي الجماعي ف الصحي والتكافل  العام والتأم�ي التكافىلي 
الوقت  ي 

التفاوض، �ف التخارج مازالت محل  القيمة اإلجمالية لصفقة 
الصفقة. ي بشأن 

نها�ئ إبرام عقد  يتم فيه  لم  الذي 
لديها  توجد  ال  أنه  إىل  الماىلي  ي  د�ب لسوق  إفصاح  ي 

�ف كة  ال�ش وأشارت 
كة  �ش إىل  والتحول  ف  التأم�ي قطاع  من  للخروج  اتيجية  اس�ت خطة 

. ف التأم�ي نشاط  بالكامل من  التخارج  إتمام  فور  قابضة 
كة  ال�ش ستقوم  الصفقة  بشأن  ي 

نها�ئ عقد  توقيع  عند  أنه  وأوضحت 
النموذج،  هذا  وتحديث  بالصفقة  المتعلقة  التطورات  عن  باإلفصاح 

. ف المساهم�ي تأث�ي يذكر عىل  متوقعة أن ال يكون أي 
ة المالية أو الربــع الذي سيظهر فيه األثر الماىلي  كة الف�ت وحددت ال�ش
2022، إذا  الربــع الرابع من عام  كة المدرجة، وهو  للصفقة عىل ال�ش

الجاري. أكتوبر  نهاية شهر  ي 
ي �ف

النها�ئ العقد  أبرم 
المصدر: الخليج

AM Best confirms the rating of the Compagnie Centrale de Réassurance
Algeria:Algeria: AM Best has affirmed the financial strength 
rating of B+ (good) and the long-term credit rating of 
bbb- of the Compagnie Centrale de Réassurance (CCR 
Algeria). The outlook for both ratings is stable.
The rating reflects the Algerian reinsurer’s strong 
balance sheet, neutral business profile and marginal 
enterprise risk management.
According to the rating agency, the company’s balance 

sheet is protected by a state guarantee covering business 
underwritten under the compulsory natural catastrophe 
insurance scheme.
AM Best also praised CCR’s strong operational 
performance. Over the past five years (2017-2021), the 
average combined ratio stood at 82.5% and the return 
on equity (ROE) at 13.4%.

 Source: Atlas Magazine

المصدر: االتحاد
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وحماية  الجزائرية  الصادرات 
مخاطر  من  المصدرين 
بضمان  التجارية  العمليات 
داد  اس�ت والعمل عىل  حقوقهم 
كما  الوطن.  خارج  ديونهم 
عىل  المسؤول  ذات  أث�ف 
المبذولة  المجهودات 
وإطارات  عمال  طرف  من 
من  للت�يــــع  “كاجكس” 
عىل  ف  التأم�ي نظام  رقمنة  ة  وت�ي

القروض.
الرجاء  كامل،  الحوار  لقراءة 

هنا الضغط 

ف  للتأم�ي الجزائرية  كة  لل�ش العام  المدير  الرئيس  كشف  الجزائـــر:الجزائـــر: 
ي الحوار الذي خص به 

وضمان الصادرات “كاجكس” زه�ي لعيش، �ف
كة بأك�ث من %54 مقارنة بالعام  ”، عن ارتفاع رقم أعمال ال�ش “الخ�ب
%40 للسدا�ي األول للسنة الجارية مقارنة بنفس  ي وبمعدل 

الما�ف
وصفه  الذي  االرتفاع  إىل  ذلك  مرجعا  الماضية،  السنة  من  ة  الف�ت
لعائدات   ” ي

بـ”التاريحف
خارج  الصادرات 
وذلك  المحروقات، 
تجاوزت  أن  بعد 
ف السنة  قيمتها 5 مالي�ي
بالمقابل،  الماضية، 
األول  المسؤول  ثمن 
المنتجات  كة  لل�ش
ف  لتأم�ي المسوقة 
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” ف وضمان الصادرات، “كاجكس”، لـ”الخ�ب كة الجزائرية للتأم�ي الرئيس المدير العام لل�ش

كة بـ 54% االرتفاع القياسي للصادرات خارج المحروقات حسن رقم أعمال ال�ش

المصدر: الخبر

 من 15 أكتوبر 2022
ً
لحملة بطاقة عافية الجديدة اعتبارا

ف العالج الطارئ أثناء السفر ”: إطالق خدمة تأم�ي ف “الخليج للتأم�ي
خدمة  إطالق  عن  ف  للتأم�ي الخليج  مجموعة  أعلنت  الكويـــت:الكويـــت: 
بطاقات  مستلمي  للمتقاعدين  ئ  والمفا�ب الطارئ  العالج  ف  تأم�ي
اىتفاق  تم هذا   .2022 أكتوبر   15  من 

ً
اعتبارا الجديدة وذلك  عافية 

ي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الخدمات 
بالتعاون مع وزارة الصحة �ف

تقديم  ف  للتأم�ي الخليج  المتقاعدين. وي� مجموعة  يحة  المقدمة ل�ش
وبدوة  العامة  انية  ف الم�ي عىل  تكاليف  أى  دون  اإلضافية  الخدمة  هذه 

عافية. عقد  قيمة  زيادة 
واضافة، أن هذه الخدمة اإلضافية خارج الكويت مخصصة للحاالت 
وتتطلب دخول  المتقاعد  لها  يتعرض  ي  ال�ت والمفاجئة  الطارئة  الطبية 
24 ساعة. تخضع هذه الخدمة  المستش�ف واإلقامة مدة ال تقل عن 
تكاليف  قيمة  من   10% قدرها  المتقاعد  طرف  من  تحمل  نسبة  إىل 
الرحالت  التغطية  تشمل   . أمريكي دوالر   350 أد�ف  وبحد  العالج 
للعقويات  الخاضعة  الدول  بعض  ماعدا  العالم  وجهات  جميع  إىل 
رحلة  لكل  يوم   45 مدة  تتجاوز  ال  أن  ط  وب�ش والدولية  االقتصادية 
تاريــــخ مغادرة الكويت. كما تشمل هذه الخدمة اإلضافية تغطية  من 
لحملة  يمكن  الكورونا.  بوباء  اإلصابة  عن  الناتجة  الطبية  المصاريف 

ف  بطاقة عافية الجديدة قبل السفر البدء �ف استخراج شهادات التأم�ي
2022 ع�ب زيارة  15 أكتوبر  تاريــــخ   من 

ً
التغطية اعتبارا الخاصة بهذه 

الخاصة  البيانات  وإدخال  عافية  ف  بتأم�ي الخاص  ي 
و�ف اإللك�ت الموقع 

 
ً
ية، وسيكون متوفرا ف ي جوارز السفر باللغة اإلنجل�ي

بهم كما هي واردة �ف
تعرض  حال  ي 

�ف معدودة.  أيام  خالل  الذكية  الهواتف  عىل  بالتطبيق 
عليها،  المؤمن  الحلة  خالل  وطارئة  مفاجئة  صحية  لحالة  المتقاعد 
المساعدة  بتقديم  المختص  اإلتصال  مركز  مع  التواصل  عليه  ي 

ينبعف
اإلتصال  ع�ب  األمريكية  المتحدة  الاليات  مقره  والذي  السفر  خالل 
والذين   +18178267276 رقم  ي 

المجا�ف الدوىلي  الهاتف  عىل 
سيقومون بإرشاد المتقاعد إىل المركز الصحي المناسب وترتيب دفع 
أن  ط  التحمل ب�ش مبلغ  بعد خصم  المركز  إىل  مبا�ش  بشكل  النفقات 
مجموعة  تناشد  التأمينية.  بالتغطية  مشمولة  المرضية  الحالة  تكون 
واألحكام  وط  ال�ش مراجعة  بأهمية  المستفيدين  ف كافة  للتأم�ي الخليج 
ي 

و�ف الموقع األلك�ت التغطية والمتوفرة بشكل كامل عىل  الخاصة بهذه 
التغطية. واستثناءات  ونطاق  حدود  لمعرفة  وذلك 

”A-“ ف الكويتية” تصنيف “ستاندرد آند بورز” تمنح “إعادة التأم�ي
االئتمانية  للتصنيفات  بورز  أند  ستاندرد  وكالة  منحت  الكويـــت:الكويـــت: 
مستوى  عند  المالية  المتانة  تصنيف  الكويتية  ف  التأم�ي إعادة  كة  �ش
اليوم  الكويت  بيان لبورصة  “-A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق 

األربعاء.
أداء  تحقيق  ي 

�ف تتمثل  التصنيف  أسباب  أن  إىل  الوكالة  ولفتت   
ي الجانب االستثماري، إذ 

، و�ف ف ي عمليات إعادة التأم�ي
ف �ف تشغيىلي مت�ي

ي بورصة الكويت، وتتمتع 
ف مدرجة �ف كة تأم�ي كة ثالث أك�ب �ش تعد ال�ش

عمليات  ي 
�ف المشاركة  من  مكنها  مما  عمالئها  مع  ة  ف متم�ي بعالقات 

ي أك�ث من مئة دولة.
ف �ف إعادة التأم�ي

 ”AAA“ مستوى  فوق  كة  ل�ش المال  رأس  كفاية  الوكالة  وتصنف 

بالوكالة،  الخاص  للمخاطر  المعدل  المال  رأس  نموذج كفاية  حسب 
تزيد  وأن  المستوى،  عىل   ” ف التأم�ي “إعادة  محافظة  توقعات  مع 
الزيادة المتوقعة ألرباح عمليات   عىل 

ً
ي السنوات القادمة بنا

النسبة �ف
من  جيدة  بنسبة  االحتفاظ  مع  االستثمارية  والعوائد  ف  التأم�ي إعادة 

هذه األرباح.
تنوع  ي 

�ف سيساهم  مالها  ورأس  كة  ال�ش أصول  زيادة  أن  الوكالة  وترى 
المتحفظة  االستثمارية  السياسة  بأن  منوهة  الوقت،  مع  استثماراتها 
السيولة،  من   

ً
جدا وعاىلي  ف  متم�ي مستوى  كة  ال�ش إعطاء  ي 

�ف تساهم 
البنوك  ودائع  ي 

�ف االستثمارية  أصولها  من   85% من  أك�ث  تستثمر  إذ 
الكويت. بدولة  المحلية 

https://www.cagex.dz/doc_pub/page%207%20el%20khabar.pdf
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يد وذراعها االستثماري أيمن قنديل: نستحوذ عىل الحصة األك�ب بجانب مساهمة هيئة ال�ب
ف متناىهي الصغر آخر العام كة التأم�ي ف �ش م االنتهاء من دراسة جدوى تدش�ي ف رئيس أكسا: نع�ت

كة  جمهورية مرص العربية:جمهورية مرص العربية: كشف أيمن قنديل، العضو المنتدب ل�ش
ف  للتأم�ي أكسا  كة  إدارة �ش ورئيس مجلس  الحياة مرص  لتأمينات  أكسا 
كة  ف �ش مرص، عن توقعه باإلنتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بتدش�ي

.2022 ديسم�ب  نهاية  الصغر  متناهي  ف  بالتأم�ي متخصصة 
الذراع   – لالستثمار  يد  ال�ب كة  و�ش المرصي  يد  ال�ب ع 

َّ
وق قد  وكانت 

كة أكسا – إحدي  يد المرصي – إتفاقية تعاون مع �ش االستثماري لل�ب
إنشاء  دراسة  إىل  بهدف   – العالمية  أكسا  لمجموعة  التابعة  كات  ال�ش
عقب  نشاطها  كة  ال�ش تبدأ  أن  عىل  الصغر،  متناهي  ف  للتأم�ي كة  �ش

النواب. ي مجلس 
�ف مناقشته  الجاري  الموحد  ف  التأم�ي قانون  صدور 

جاري  أنه  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ترصيحات  ي 
�ف قنديل  وأوضح 

ات  بخ�ب باالستعانة  وذلك  الجدوى؛  دراسة  إتمام  عىل  العمل   
ً
حاليا

ي تتواجد  ي كافة األسواق ال�ت
ي هذا المجال �ف

مجموعة أكسا العالمية �ف
عالية. بدقة  ذلك  لتنفيذ  تؤهلها  ي  وال�ت بها، 

وأشار إىل أنه عقب إتمام دراسة الجدوى والحصول عىل الموافقات 
ف  التدش�ي خطوات  ي 

�ف البدء  سيتم  الرقابية؛  الجهات  من  الالزمة 
المبدئية  الموافقة  عىل  للحصول   

ً
تمهيدا الجديدة،  كة  لل�ش الفعىلي 

التأسيس. إجراءات  استكمال  ثم  القانون؛  عقب صدور 
صاحبة   – أكسا  مجموعة  يضم  كة  ال�ش مساهمي  هيكل  أن  وأوضح 
يد  ال�ب كة  و�ش يد  لل�ب القومية  الهيئة  بجانب   – لإلدارة  األك�ب  الحصة 
 أن الحد األد�ف 

ً
يد – منوها ال�ب لالستثمار – الذراع االستثماري لهيئة 

قانون  لما هو محدد بمسودة   
ً
60 مليون جنيه وفقا كة  ال�ش لرأسمال 

الموحد. ف  التأم�ي
إىل  المرصي  يد  ال�ب مع  اكة  ال�ش خالل  من  تهدف  أكسا  أن  وأوضح 
الحلول  أفضل  وتقديم  أنشطتها  لتطوير  كة  ال�ش توجهات  تعزيز 

من  العمل  لقطاع  الوصول  ف  مستهدف�ي مرص،  ي 
�ف المبتكرة  التأمينية 

ي 
التوسع والنمو �ف اتيجية  ذوي الدخل المحدود، بما يتما�ش مع اس�ت

. ف للمرصي�ي المقدمة  والخدمات  األنشطة 
بنشاط  جيدة  محفظة  لديها  مرص  ي 

�ف أكسا  كة  �ش أن  إىل  وأشار 
 إىل أنه من المستهدف الوصول بقاعدة 

ً
ف متناهي الصغر، الفتا التأم�ي

أنحاء  ي كافة 
�ف عميل  مليون  إىل  ي  التأمي�ف النشاط  بهذا  كة  ال�ش عمالء 

.2022 عام  بنهاية  الجمهورية 
المقبلة ة  الف�ت البنكي خالل  ف  التأم�ي ي 

�ف التوسع  نستهدف 
عىل  المقبلة  ة  الف�ت خالل  العمل  تستهدف  كة  ال�ش أن  عىل  وأكد 
البالغ  كة  ال�ش منتجات  بعض  لتسويق  البنكي  ف  التأم�ي آلية  ي 

�ف التوسع 
المقرر  أنه من   

ً
، منوها ي

القطاع المرص�ف 30 منتج ع�ب فروع  إجماليها 
عىل  الحصول  عقب  المقبلة  ة  الف�ت خالل  البنوك  أحد  مع  التعاقد 
العامة  والهيئة  المرصي  المركزي  البنك  لذلك من  الالزمة  الموافقات 

المالية. للرقابة 
أنه  إىل  قنديل  أشار  متخصصة،  ي  ط�ب ف  تأم�ي كة  �ش ف  تدش�ي وحول 
لتحديد  الموحد  ف  التأم�ي لقانون  التنفيذية  الالئحة  دراسة  أواًل  سيتم 
وذلك  منها؛  والجدوى  المتخصصة  كات  ال�ش هذه  تأسيس  متطلبات 
ف  للتأم�ي متخصصة  كة  �ش إىل  الرعاية  إدارة  كة  �ش تحويل  إما  لتحديد 

. أو اإلبقاء عليها كما هي ي  الط�ب
بنوك  من  عدد  ف  ب�ي  

ً
حاليا تفاضل  مرص  أكسا  كة  �ش أن  إىل  ولفت 

االستثمار  فرص  ي 
�ف للتوسع   

ً
تمهيدا األصول  إدارة  كات  االستثمار و�ش

هذه  حول  دراسة  إعداد  عقب  وذلك  اء،  الخرصف وعات  الم�ش ي 
�ف

لدراستها  العالمية  أكسا  لمجموعة  وإرسالها  كات  وال�ش البنوك 
االستثمارية من عدمه. الفرص  ي هذه 

الدخول �ف إمكانية  وتحديد 

ف تدرس زيادة رأسمالها المدفوع إىلي 350 مليون جنيه ممولة من األرباح أورينت للتأم�ي

ي 
�ف التكافىلي  ف  للتأم�ي أورينت  كة  �ش تدرس  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 

 ، المدفوع  راسمالها  زيادة  اإلماراتية-  أورينت  مجموعة  ذراع   – مرص 
دعم  تستهدف  ي خطوة 

�ف  ،2022/2023 الحاىلي  الماىلي  العام  خالل 
، المستقبلية  توسعاتها 

ف  ي عبد الرسول ، العضو المنتدب ألورينت للتأم�ي
قال محمد مصط�ف

القاعدة  ي 
�ف الزيادة  نسبة  األن  ي  ح�ت تحدد  لم  كته  �ش أن   ، التكافىلي

مليون جنيه   100 تدور حول  ان  توقع  ولكنه   ، قيمتها  أو  الرأسمالية 
 250 مقابل   ، جنيه  مليون   350 إىلي  المدفوع  المال  رأس  ليصل   ،
المحققة. الزيادة من األرباح  يتم تمويل  مليون جنيه حالًيا ، عىلي أن 

 ” إىلي  خاصة  ترصيحات  ي 
�ف الرسول  عبد  كشف  متصل،  سياق  ي 

�ف

جديد  ي  تأمي�ف ُمنتج  صياغة  عىلي  تعكف  كته  �ش أن  ي”  خ�ب مجلة 
المؤسسات ألنه  ونية ، موجهة لألفراد وليس  لتغطية األخطار اإللك�ت

بالفعل. قائم 
ونية  ي تغطية األخطار اإللك�ت

وأشار إىلي أن ماهية الُمنتج الجديد تكمن �ف
مع  بها  التعامل  يتم  إذا كان  خاصة   ، اإلئتمانية  البطاقة  اق  إخ�ت مثل 
أن  ي  بمع�ف بالكب�ي  الخطر  هذا  توصيف  نافًيا   ، ونية  اإللك�ت المتاجر 
مبالغ  ف ذات  التام�ي إذا كان موضوع  ة السيما  تكون كب�ي قد  تعويضاته 
أنه  ي  بمع�ف  ، والتوزيــــع  بالتنوع  يتسم  الخطر  هذا  أن  إىلي  الفًتا   ، ة  كب�ي
ة ، بما يضمن تفتيته ، ومن ثم  ي داخله قاعدة األعداد الكب�ي

يحمل �ف
مالئمة. وأقساطه  أسعاره  فستكون 

المصدر: أموال الغد

ف فقد تحسنت النسبة المركبة  ومن حيث أرباح عمليات إعادة التأم�ي
 92.2% عىل   2021 ي 

�ف ووصلت  الكويتية،  ف  التأم�ي إعادة  كة  �ش ي 
�ف

فقط  ليس  أفضل  النسبة  تلك  وتعد   ،2020 ي 
�ف  97.3% بـ مقارنة 

النسبة  متوسط  من  أفضل  بل  المنطقة  ي 
�ف ف  التأم�ي إعادة  كات  من �ش

عند  اوح  ت�ت ي  ال�ت ى  الك�ب العالمية  ف  التأم�ي إعادة  كات  ل�ش لمركبة 
ي 2021.

%101.1 �ف
عند  كة  لل�ش المركبة  النسبة  متوسط  يستمر  أن  الوكالة  وتتوقع 

.2024 2022 وح�ت عام  %95 من عام  مستوى 

أن  الوكالة  نظر  وجهة  عىل  المستقرة  المستقبلية  النظرة  وتعكس 
مع  المال،  راس  كفاية  من  العاىلي  المستوى  عىل  ستحافظ  كة  ال�ش
ف  السنت�ي ي 

�ف األعمال  أنشطة  وتنويــــع  ي 
الجغرا�ف التوسع  ي 

�ف استمرارها 
. ف القادمت�ي

 3.99 بقيمة   2022 من  األول  النصف  ي 
�ف  

ً
ارباحا كة  ال�ش وسجلت 

من  األوىل  أشهر  الستة  ي 
�ف دينار  مليون   3.48 مقابل  دينار،  مليون 

.14.7% بنمو  السابق،  العام 

المصدر: مباشر
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ف اإلجباري تحقق 298 مليون جنيه أقساط خالل 3 أشهر مجمعة التأم�ي

التنفيذي  المدير  لبيب،  إبراهيم  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
تحقيق  عن  المركبات،  عىل  اإلجباري  ف  للتأم�ي المرصية  للمجمعة 
298 مليون جنيه خالل الربــع األول  المجمعة إجماىلي أقساط بقيمة 

.2023/2022 من العام الماىلي الجاري 
ي ترصيحات خاصة لـ»أموال الغد«، أن هذه األقساط 

وأضاف لبيب �ف
ف اإلجباري عىل المركبات وكذلك وثائق البطاقة  خاصة بوثائق التأم�ي

ة. الف�ت تلك  تقالية خالل  ال�ب
ي أقساط مصدرة بقيمة 1.183 

وأشار إىل أن أن المجمعة حققت صا�ف
مستهدفة  2022/2021؛  ي 

الما�ف الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليار 
 ،2022/2023 الجاري  الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليار   1.3 تحقيق 

.10% بمعدل نمو مستهدف يصل إىل 
عىل  الموحدة  ف  التأم�ي بطاقة  هي  تقالية  ال�ب البطاقة  أن  ويذكر 
لتغطية  وذلك  آخر  إىل  ي  عر�ب بلد  من  تنقلها  أثناء  العربية  المركبات 
المزارة  الدول   / الدولة  داخل  المركبة  س�ي  عن  المدنية  المسئولية 
العربية  المكاتب  اتفاقية  ي 

�ف كة  دولة مش�ت أي  ي 
�ف المركبة  تواجد  أثناء 

دولية  اتفاقية  عىلي  بناًء  وذلك  تقالية  ال�ب البطاقة  ألعمال  الموحدة 
تونس  ي 

�ف العرب  والملوك  الرؤساء  بتوقيعها  قام  العربية  الدول  ف  ب�ي
.1975/4/26 بتاريــــخ 

ف اإلجباري عىل المركبات،  وكانت قد أعلنت المجمعة المرصية للتأم�ي

للمركبات  ونيا  إلك�ت تقالية  ال�ب ف  التأم�ي بطاقات  جميع  بإصدار  قيامها 
.2021 يناير  العربية بداية من أول  المغادرة إىل الدول  المرصية 

بلس(  لس  )كاش  كة  �ش مع  تعاقدها   
ً
مؤخرا المجمعة  جددت  وقد 

عىل  اإلجبارى  ف  التأم�ي ألقساط  ي 
و�ف اإللك�ت التحصيل  ة  األخ�ي لتتوىل 

وذلك  المرور  بيانات  قواعد  مع  والربط  األوىل  لصالح  المركبات 
. التواىلي عىل  الرابعة  للسنة 

ومن جهة أخرى، أوضح لبيب حجم األقساط الممولة من المجمعة 
حوادث  بعض  عن  الناتجة  ار  األ�ف لتغطية  الحكومي  للصندوق 
جنيه  ف  مالي�ي  9 بلغت  المجهلة”  “الحوادث  ال�يــــع  النقل  مركبات 
وذلك   ،2023/2022 الجاري  الماىلي  العام  من  األول  الربــع  خالل 

اإلجباري. ف  التأم�ي أقساط  %3 من  بنسبة 
ف اإلجباري عن المسئولية  للتأم�ي وكانت قد وقعت المجمعة المرصية 
ي 

الما�ف ديسم�ب  خالل  المركبات  حوادث  عن  الناشئة  المدنية 
الناتجة  ار  األ�ف لتغطية  الحكومي  الصندوق  مع  تعاون  بروتوكول 
المجهلة”  “الحوادث  ال�يــــع  النقل  مركبات  حوادث  بعض  عن 
البيانات  التعويضات والتكامل �ف قواعد  بهدف منع ازدواجية �ف 
ف  التأم�ي قطاع  لصالح  تحليلها  �ف  المساعدة  بهدف  ف  الطرف�ي ف  ب�ي

. ف والمواطن�ي

المصدر: أموال الغد

ابها وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين واإلحصائيات  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
.على مسؤولية املصادر
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الفردية  اي  التغطيات،  تلك  بتسويق  المرتبطة  الصعوبات  وحول 
من  النوعية  هذه  تسويق  ي 

�ف ها  غ�ي او  أورينت  نجاح  وأن  السيما   ،
ستكون  التسويق،  بتكلفة  المرتبط  التحدي  عىلي  والتغلب  المنتجات 
ف متناهي الصغر ، أكد العضو المنتدب  قد تغلبت عىلي ما يواجه التام�ي

مواقع  وكذا  تسويقه،  ي 
�ف التكنولوجيا  ستستثمر  كته  �ش أن  ألورينت 

واإلجتماعية  المهنية  التجمعات  ع�ب  تسويقه  اىلي  باإلضافة  التواصل، 
كة. المش�ت الروابط  أعضائها  يتقاسم  تجمعات  اية  أو 


