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.6 Oman  : ت الهُئت العامت لؿوق اإلااٌ جيخهي مً ئعضاص مؿوصة الئدت كاهون الشغواث الخجاٍع
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.7 Kuwait  : :جأمين صاصعاث اإلاشغوعاث الصغيرة»الغوضان ..» 
ً
  ٌعؼػ كضعاتها صولُا
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 Dear readers, 

We will appreciate receiving any information related to the insur-
ance industry in your  country. 

Thank you for your support. 

غاءها الاعؼاء
ُ
 ك

 الغجاء مً عموم اللغاء مضها بأزباع شغواتهم وأؾواكهم

 

Disclamer: 

The opinions expressee in the articles eoesn’t reflect GAIF positions, the 
statistics are the sole responsibility of the articles authors 

 تنبيه:
ققخققاإلاققهققا ولققِققـ عققً عأي ؤلاجققدققاص الققعققام الققعققغ ققي لققلققخققأمققيققن  

 
ققعققاققر عققً  عاء ه

 
اإلاققلققاالث ح

 وألاخصائُاث على مؿإولُت اإلاصاصع

Summary فهغؽ اليشغة 



GAIF General Secretariat is pleased to advise that 

our next General Conference will held in Algeria in 

association with UAR (Union Algérienne des So-

ciétés d'Assurance et de Réassurance ) from Octo-

ber 11th to 14th, 2020. 

 
ً
ٌؿقققغ ألاماهت العامت لإلجدقاص القعقام القعقغ قي لقلقخقأمقيقن ئخقاطقخقىقم عقلقمقا

أن اإلاققإجققمققغ الققعققام الققلققاصم ؾققُققيققون بققالققجققؼائققغ بققالققخققعققاون مققع الاجققدققاص 

 14و  11الجؼائغي لشغواث الخأمين وئعاصة الخأمين في الفترة ما بيقن 

 . 2020أهخوبغ 

G.A.I.F 
33rd General Conference 

Algeria 11th to 14th Oct 2020 

 33اإلاإجمغ العام القق 

 لإلجداص العام العغ ي للخأمين

 2020أهخوبغ  14 - 11الجؼائغ 
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Insurers and reinsurers, with their unique societal 
role as risk managers, risk carriers,   and inves-
tors, have not been immune from consumers’ ane 
investors’ growing awareness and concerns about 
climate change. The impact of increasing weather 
volatility seen in insurers’ income statements 
makes environmental and climate change a direct 
consideration in the underwriting process. In addi-
tion, elevated public interest is compelling compa-
nies and investors to adapt and consider environ-
mental, social, and governance (ESG) risks and op-
portunities in their operations. 

In Europe, insurers*particularly some of the major 
multinational groups*are already playing a vital 
role in the development of sustainable finance, in-
vesting in ESG assets as part of their large global 
asset portfolios. Renewable energy projects have 
also become a fast-growing   share of total issuance 
of infrastructure debt. Furthermore, to match the 
duration of their long-dated liabilities, life insurers 
need to invest in correspondingly long-duration as-
sets, and allocations to green and sustainability-
related infrastructure projects satisfy insurers’ 
needs  for duration-matching and diversification in 
their portfolios. 

From an insurance regulation perspective, green 
infrastructure investments have become more at-
tractive to insurers under Solvency II due to EIOPA 
regulations issued in 2016 and 2017. These define in-
frastructure as a new asset class and significantly 
reduce capital charges. 

In the US, the municipal green bond market is small, 
but with more states such as California becoming 
more proactive, the market will undoubtedly grow. 
Property/casualty insurers have larger allocations 
to municipal bonds, and bond insurers such as Build 
America Mutual have launched initiatives such as 
Greenstar to identify municipal bond issues related 
to infrastructure projects with environmental bene-
fits. 

In November 2017, Manulife Financial Corporation 
became the first life insurer to issue a green bond 
(of SGD 500 million), in Singapore. AM Best as-
signed a Long-Term Issue Creeit Rating of “bbb+” 
to the subordinated notes. 

In recent months, two insurance companies have 
issued green or sustainable bonds, both of which 
have been assigned Long-Term Issue Credit Rat-
ings by AM Best. In August, Sun Life Financial in 
Canada issued a CAD 750 million sustainability 
bond to which AM Best assigned a Long-Term Is-
sue Credit Rating of “bbb+” (Outlook: Stable). The 
bond issue includes criteria for both green and 
social assets, in accoreance with the company’s 
Sustainability Bond Framework. Under its frame-
work, potentially eligible social investments focus 
on access to essential services, facilities, and 
equipment that contribute to the long-term health 
of communities, such as infrastructure invest-
ments for hospitals or childcare centres. 

More recently, Assicurazioni Generali of Italy be-
came the first European insurer to tap the sus-
tainable financing market when it issued a EUR 
750 million green bond. AM Best assigned a Long-
Term Issue Creeit Rating of “a-” (Outlook: Stable) 
to the fixed-rate, senior dated subordinated notes 
due 2030 issued on October 1, 2019. The issue is 
consistent with Generali’s three-year strategic 
plan to tighten the link between sustainability and 
the company’s corebusiness. AM Best uneer-
stands that the insurer has committed to increase 
premiums from 
social and green 
products by 7% 
to 9% and allo-
cate EUR 4.5 
billion to green 
and sustainable 
i n v e s t m e n t s 
between 2018 
and 2021. 

AM Best: AM Best: AM Best: Green and Sustainability Bond Issuance by In-Green and Sustainability Bond Issuance by In-Green and Sustainability Bond Issuance by In-
surers May Continue To Growsurers May Continue To Growsurers May Continue To Grow 

What Are “Green” or “Sustainability” Bones? 

Green bonds are bonds whose proceeds are invested in a variety of assets, such as green 
buildings, renewable energy, and sustainable water management, that are expected to gen-
erate a positive environmental impact. For sustainable bonds, the typical mandate also in-
cludes assets such as healthcare and education infrastructure. Issuers commit to follow 
their defined green or sustainable investment criteria and provide periodic reporting on 
those investments. 

Earlier this year, the European Commission published for public comment a technical report 
on EU taxonomy for environmentally sustainable economic activities, which is likely to be 
consistent with a number of other projects*including the EU Green Bond Standard, a pro-
posal that establishes clear and comparable criteria for issuing green bonds. However, 

exactly how any system of external verification, monitoring, and reporting on the use of the 
proceeds and determination of the environmental impact would work remains unclear. 

Because of the difficulty of determining the environmental impact of an asset or economic ac-
tivity, issuers have often relied on third parties to provide an external framework 

to ensure consistency with green or sustainable principles. Sun Life’s sustainability frame-
work, for example, incorporates the International Capital Market Association’s sustainability 
bond guidelines. 
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Although insurers currently account for a very 
small proportion of the total issuance of the ESG 
bond market*USD 121 billion in green bonds were 
issued globally in the first half of 2019 according to 
NordSIP (Nordic Sustainable Investment Platform)
*AM Best believes that, given the strong reception 
these issues have had, other insurers around the 
globe may begin issuing more such bonds. 

Positive Momentum for Green/Sustainable Bonds 

Demand for green and sustainable assets has 
grown quickly in recent years, driven by stakehold-
ers that are widening their focus beyond pure fi-
nancial returns and towards broader ethical goals. 
In response, the market has developed a number of 
products, such as sustainability-focused mutual 
funds, indices, and green bonds. 

Issuing green bonds allows insurers to access a 
new investor base that might not have  been avail-
able otherwise. In addition, national efforts to 
accelerate green initiatives couldprovide incen-
tives for green bond issuers. For example, in March 
2018, the UK government’s “Accelerating Green Fi-
nance” report examined incentives for Sterling 
issuers of green bonds. Other nations have devel-
oped targets that may need participation from in-
dustries*including insurance. Issuers of green 
bonds may gain access to a broader field of inves-
tors, which creates more competition at placement 
and could result in lower financing costs. 

A further benefit of green bonds is the likelihood they 
will enhance a company’s public image through its 
green credentials. Insurers that have issued green 
bonds to date have large retail operations and are 
keen to boost their branes’ perception and goodwill, 

particularly where insurance products are viewed by 
consumers as commoditised. In some markets, 
companies perceived as being out of line with public 
concerns about climate change may be subject to 
reputational risk. 

Implications for Financial Strength 

For the bonds issued to date, investors are not lim-
ited to designated green or sustainable assets for 
payment of interest or principal. Being perceived 
as green or ESG-compliant does not necessarily 
translate into higher credit quality*the opposite 
may be the case if green assets    are linked to new, 
highly leveraged ventures or untested technolo-
gies, for example. Investors need to strike the right 
balance between their ESG objectives and the tra-
ditional considerations of risk and return. ESG fac-
tors are relevant only if they are material enough 
to affect any of the building block assessments in 
Best’s Credit Rating Methodology. 

The issuance of green debt by insurance compa-
nies is part of an ongoing trend of insurers in-
creasingly taking an active role in addressing en-
vironmental considerations. This is in addition to 
insurers expanding their role with regard to green 
initiatives in their investment and underwriting 
activities. AM Best believes that this focus, along-
side increasing investor appetite (in part driven by 
regulatory pressure), is gaining momentum and 
may result in further green debt issuance. 

AM BestSource:  

ConferencesConferencesConferences   

مطالب بتشريع خكومي لتطوير برامج مطالب بتشريع خكومي لتطوير برامج مطالب بتشريع خكومي لتطوير برامج امللتلى الخليجي الضادش عشر: امللتلى الخليجي الضادش عشر: امللتلى الخليجي الضادش عشر: 

      تلاعد للمليمينتلاعد للمليمينتلاعد للمليمين

وكققققاٌ مققققعققققالققققي اإلاققققهققققىققققضؽ 

ؾققققققلققققققطققققققان بققققققً ؾققققققعققققققُقققققققض 

اإلاقققققققققققققققىقققققققققققققققصقققققققققققققققوعي وػٍقققققققققققققققغ 

الاكققققققققققققخققققققققققققصققققققققققققاص عئققققققققققققِققققققققققققـ 

مقققققققجقققققققلقققققققـ ئصاعة هقققققققُقققققققئقققققققت 

القققققخقققققأمقققققيقققققن  فقققققي القققققيقققققلقققققمقققققت 

الافقخقخقاخققُقت القتققي ألقلقاهققا 

هققققققُققققققابققققققت عققققققىقققققق  ئبققققققغاهققققققُققققققم 

القققققققؼعقققققققا قققققققي مقققققققضًقققققققغ عقققققققام 

هققُققئققت الققخققأمققيققن أن هققظققم 

الققخققأمققُققىققاث الاجققخققمققاعققُققت 

وصققىققاصًققم الاصزققاع حققعققض 

كققىققاة عئققِققؿققُقققت لققخققجققمققُقققع 

قت حقعقوص بقالقىقفقع عقلقى ا قجقخقمقع  قع اؾقدق قمقاٍع اإلاضزغاث الوطىُت واؾخسضامهقا فقي مشقاَع

 ئلقى أن سقجقم ألاكؿقا  اإلاقىقخقدقبقت لقخقأمقُقىقاث القخقلقاعقض 
ً
والاكخصقاص فقي  ن واخقض  الفقخقا

ضقققاث القققعقققمقققاٌ فقققي ؤلامقققاعاث بقققلققق   مقققلقققُقققون صعهقققم فقققي  469والشقققُقققسقققوزقققت وجقققأمقققيقققن حقققعقققٍو

2018. 

واضققاف ئن وشققا  الققخققأمققيققن ًققلققوم بققضوع عئققِققمققكققي فققي خققمققاًققت ألافققغاص واإلاققمققخققلققيققاث مققً 

 عقً صوعث الاؾقدق قمقاعي 
ً
خُث ضمان الوفاء بااللتزاماث لحملت وزائم الخقأمقيقن فضقن

الاماااااااااايا  الااااااااا ااااااااار ااااااااايااااااااا  الاماااااااااايا  الااااااااا ااااااااار ااااااااايااااااااا  الاماااااااااايا  الااااااااا ااااااااار ااااااااايااااااااا  

طقققققققققققالقققققققققققب املاااااااااااتاااااااااااداااااااااااد : املاااااااااااتاااااااااااداااااااااااد : املاااااااااااتاااااااااااداااااااااااد : 

مشققققاعوققققون فققققي مققققلققققخققققلقققققى 

الخأمين الخقلقُقجقي القظي 

عقققققققُلققققققققض فققققققققي ص ققققققققي زققققققققنٌ 

القققققققققى  16الققققققققفققققققققتققققققققرة مققققققققً 

2 0 1 9 / 1 0 / 1 7  

ققغ بققغامققج  بضققغوعة جققطققٍو

جلاعض للملُمقيقن جقدقذ 

ئشغاف خيومي لخوفيقر 

ققققض مققققً الاؾققققخققققلققققغاع  اإلاققققٍؼ

الاجققققققققخققققققققمققققققققا ققققققققي واإلاققققققققالققققققققي 

للعامليقن  وصعقم الق قلقت 

والاؾخلغاع في الاكخصاص ا حلي وؾوق العمل  واؾد ماع أمواٌ جلً الصقىقاصًقم فقي 

لت ألاجل ع طٍو  .مشاَع

 فقققي مقققجقققاٌ  150والققجقققضًقققغ بققالقققظهقققغ أهقق  كقققض شقققاعن فققي هقققظا اإلاقققلققخقققلقققى أهقق قققر مقققً 
ً
زقققبقققيققرا

وكققاصة صققىققاعققت  الققخققأمققيققن والققخققأمققُققىققاث الاجققخققمققاعققُققت فققي ؤلامققاعاث وصٌو عققغبققُققت أزققغى 

ض  الامين العام لإلجداص العام القعقغ قي  -الخأمين العغبُت منهم الاؾخاط/ شىُب أبو ٍػ

 عئِـ جمعُت شغواث الضمان في لبىان. -للخأمين والاؾخاط/ ئًلي طغبُت 

http://www3.ambest.com/ambv/ratingmethodology/OpenPDF.aspx?rc=250950
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 .كطاعاث الخأمين واإلاهً الخأمُيُت ضمً كاهون الاؾد ماع ألاجىبي الجضًض

 بغامج للملُمين 

مققً جقققاهقققبقق  أهقققض زقققالققض القققبقققاصي عئققِقققـ جقققمقققعققُقققت ؤلامقققاعاث لققلقققخقققأمققيقققن عئقققِققـ ا قققجقققلقققـ 

ققغ بققغامققج جققلققاعققض لققلققمققلققُققمققيققن جققدققذ  الققخققىققفققُققظي الجققدققاص الققخققأمققيققن الققخققلققُققجققي  ئن جققطققٍو

 ئلققى أن الققعققضًققض مققً الققخققاققراء أكققغوا 
ً
ئشققغاف خققيققومققي  هققو مققىققؿققب خققلققُققلققي  الفققخققا

قض مقً الاؾقخقلقغاع  مياؾب ئوشاء صىاصًقم لقلقخقلقاعقض بقاشقغاف خقيقومقي  لقخقوفقيقر اإلاقٍؼ

الاجخما قي واإلاقالقي لقلقعقامقلقيقن  وصعقم الق قلقت والاؾقخقلقغاع فقي الاكقخقصقاص ا قحقلقي وؾقوق 

 .العمل

وكاٌ في اليلمت التي أللاها هُابت عى  دمحم مظهغ خمقاصث عضقو ا قجقلقـ القخقىقفقُقظي 

الجداص الخأمين الخلُجي  ئن جوفير الحماًقت الاجقخقمقاعقُقت  قخقخقلقف فقئقاث القعقامقلقيقن 

مً زنٌ جوفير أهظمت الخأمين الاجخما ي ؾوف ًدمي اإلاؿخفُضًقً مقً القىقفقلقاث 

للل مً ا خاطغ في خالت خضور صضماث  .الباهظت ٍو

ؼ ألاؾواق   حعٍؼ

وأعققغع عققً اعققخققلققاصث بققأن أمققام صٌو مققجققلققـ الققخققعققاون الققخققلققُققجققي فققغصققت خققلققُققلققُققت 

قؼ ألاؾقـ اإلاقالقُقت لقهقظث ألاهقظقمقت وا قحقافقظقت  لللُام باصقنح أهقظقمقت القخقلقاعقض لقخقعقٍؼ

عقققلقققى صوعهقققا هشقققبقققىقققت أمقققان مقققالقققُقققت  خقققُقققث ئهققق  مقققً شقققأن ؤلاصقققنخقققاث أن حؿقققهقققم فقققي 

قمقىقً لقهقظث  ؼ فعالُت أؾواق القعقمقل ٍو غ ألاؾواق الغأؾمالُت ؤلاكلُمُت وحعٍؼ جطٍو

قلقت الؿقلقُقمقت أن حؿقهقم فقي جقلقضم أهقظقمقت القخقلقاعقض  ؤلاصنخاث في خقاٌ جقمقذ بقالقطقٍغ

 .لترجلي ئلى أفضل ألاهظمت العاإلاُت

 صىاصًم الخلاعض 

وطهققغ الققبققاصي أن اؾققخققضامققت صققىققاصًققم الققخققلققاعققض الققخققلققُققجققُققت لققهققا جققأزققيققر عققلققى الققىققمققو 

ققت   فقي دققل القخقدقضًققاث الؿقُقاؾققُقت والاكقخقصققاصًقت والاؾقدقق قمقاٍع
ً
الاكقخقصقاصي زصققوصقا

غ أهظمت القخقلقاعقض القحقالقُقت   عً اعخلاصث بأن هجاح جطٍو
ً
والعجؼ ؤلاهخواعي  معغبا

 .ؾِؿهم في جىمُت ألاؾواق اإلاالُت في صٌو مجلـ الخعاون الخلُجي

وأوضح الباصي أن للضمان الاجخما ي أهقمقُقت كصقوى هقىقظقام جقأمقُقعقي جقيقافقلقي عقام 

 فققي خققاٌ حققعققغ  ألااققخققاص 
ً
 واكققخققصققاصًققا

ً
يققهققضف ئلققى خققمققاًققت ألااققخققاص اجققخققمققاعققُققا

ألخض ألازطاع الاجخماعُقت مق قل الشقُقسقوزقت  والقعقجقؼ  والقوفقاة  وئصقابقاث القعقمقل 

والققخققعققطققل عققً الققعققمققل  وجققأمققيققن عاجققب جققلققاعققض الشققُققسققوزققت  وعاجققب اعققخققنٌ الققعققجققؼ 

 .الطبُعي )الىلي  والجؼئي(  وعاجب جلاعض الوفاة

 بغامج جلاعض 

قض مققً  قض لقطققفقي  ألامقيقن الققعقام لقجقمققعقُقت ؤلامقاعاث لققلقخقأمقيققن  ئن ئطقنق اإلاقٍؼ وكقاٌ فقٍغ

 فققي 
ً
ققغ بققغامققج جققلققاعققض لققلققمققلققُققمققيققن ًققجققب أن ًققيققون جققوجققهققا صققىققاصًققم الققخققلققاعققض وجققطققٍو

 أن 
ً
ققلقت ألاجققل  مقوضققحققا ققع طقٍو اإلاقىققطقلققت واؾقدقق قمققاع أمقواٌ جققلقً الصققىققاصًقم فققي مشقاَع

 
ً
 جققُققضا

ً
 مققً الققخققجققاعع ا ققحققلققُققت الققخققاصققت فققي هققظا الشققأن حققعققخققاققر هققمققوطجققا

ً
هققىققان عققضصا

 خيومُت. ولفذ لطفقي ئلقى أن جقلقً الصقىقاصًقم 
ً
لُخم حعمُمها وهو ما ًخطلب جضزن

 .ما ػالذ بداج  ئلى التروٍج مً جاهب شغواث الخأمين ا حلُت

فققي جققجققمققُققع اإلاققضزققغاث الققوطققىققُققت وجققىققمققُققاققهققا واؾققدقق ققمققاعهققا الاؾققدقق ققمققاع ألامقق ققل بققمققا ًققخققفققم 

 .ومخطلباث جلً الصىاعت وجضعُم الخىمُت الاكخصاصًت والاجخماعُت

وأوضقح اإلاققىققصققوعي أن هققُققئققت الققخققأمقيققن جققدققغص عققلققى جققطققوع حققغقطققُققاث جققأمققيققن الققخققلققاعققض 

والشُسوزت بالضولت وجىمُت الو قي القخقأمقُقعقي لقهقظا القىقوع مقً القخقغقطقُقاث  خقُقث بقلق  

ملقُقون  117ئجمالي ألاكؿا  اإلاىخدبت لخأمُىاث الخلاعض والشُسوزت ما مجموع  

% مً ئجمقالقي ألاكؿقا  لقفقغع القخقأمقيقن عقلقى ألااقخقاص 1صعهم بما ًواػي ما وؿبخ  

 ئلقققى أن حقققغقققطقققُقققاث جقققأمقققيقققن القققخقققلقققاعقققض والشقققُقققسقققوزقققت  شقققغوقققاث 
ً
قققً ألامقققواٌ  الفقققخقققا وجقققيقققٍو

قمقت  الخأمين حؿهم في جلضًم الحماًت الخأمُيُت لألفغاص اإلاخلاعضًقً لقخقوفقيقر خقُقاة هقٍغ

 ققعققض الققخققلققاعققض وبققالققخققواػي مققع اإلاققىققافققع اإلاققخققدققصققلققت مققً هققظققم اإلاققعققاشققاث والققخققأمققُققىققاث 

 .الاجخماعُت

ضاث العماٌ   حعٍو

ضققاث الققعققمققاٌ الققبققضًققل لققلققضققمققان اإلاصققغفققي  وطهققغ اإلاققىققصققوعي  أن هققظققام جققأمققيققن حققعققٍو

  أؾهم في جغؾقُقش جقىقافؿقُقت بقِقئقت ألاعقمقاٌ فقي 2018أهخوبغ  15الظي بضأ جطبُل  في 

قً وجقدقلقُقم حقغقطقُقت أوؾقع إلاؿقخقدقلقاث  غ أعقمقاٌ اإلاقيقشقملث واإلاؿقدق قمقٍغ الضولت  وجطٍو

القعقمقاٌ وخقاالث ئصقابققاث القعقمقل  هقمقا أؾققهقم فقي اهقدقشققاع القحقمقاًقت القخققأمقُقيقُقت ألعبققاع 

ضاث العقمقاٌ  مقلقُقون صعهقم  352ألاعماٌ والعماٌ  خُث بلغذ أكؿا  جأمين حعٍو

% مقققً ئجقققمققققالقققي ألاكؿققققا  اإلاقققىقققخققققدقققبقققت لققققفقققغع الققققخقققأمقققيققققن عقققلققققى 1وبققققمقققا ًققققواػي  2018فقققي 

 .2017% عً العام الؿابم 4اإلامخلياث وبيؿبت همو 

 لقلقؿقُقاؾقت القوطقىقُقت لقىقبقاع اإلاقواطقىقيقن جقلقوم 
ً
وكاٌ معالُ  ئن هُئت الخأمين وجدلقُقلقا

بققالققعققضًققض مققً اإلاققبققاصعاث الققتققي مققً شققأنققهققا جققوفققيققر أفضققل الققخققضمققاث الققخققأمققُققيققُققت  ومققنققهققا 

مباصعة جوفير الحماًت الخأمُيُت الصحُت لىباع اإلاقواطقىقيقن  قعقض عقمقغ الؿقخقيقن وطلقً 

بالخيؿُم مع وػاعة جىمُت ا قجقخقمقع والقتقي تقهقضف ئلقى الاعجقلقاء بقجقوصة القحقُقاة وضقمقان 

 .مشاعهاهم الفعالت واإلاؿخمغة ضمً اليؿُج ا جخمعي

 الجُل اللاصم 

وأهقض أن هققُققئققت الققخققأمققيققن بصققضص الاهققخققلققاٌ ئلققى الققجققُققل الققلققاصم مققً الققغكققابققت عققلققى كققطققاع 

الخأمين مً زنٌ ئعقضاص مقىقصقت ؤلاشقغاف القغكقمقُقت والقغبقط ؤلالقىقتقرووقي مقع شقغوقاث 

ع حعمل عليها الهقُقئقت وتقهقضف ئلقى  الخأمين واإلاهً اإلاغجبطت إلاها وطلً ضمً عضة مشاَع

ؼ صوع كطاع الخأمين وفم  لُاث الخىىولوجُا الغكابُت  .حعٍؼ

وهشقف مققعقالققُق  عققً مشقغوع لققضى هقُققئقت الققخققأمقيققن إلوشقاء مققغاهقؼ لققنبقخققيقاع فققي جقمققُققع 

قغ مقىقظقومقت الابقخقيقاع فقي هقظا القلقطقاع  ؼ وجطٍو الشغواث العاملت بلطاع الخأمين لخعٍؼ

 .الحُوي 

داث للقصقحقافقُقيقن عقلقى هقامقق اإلاقلقخقلقي  كقاٌ ئبقغاهقُقم القؼعقا قي مقضًقغ عقام  وفي جصٍغ

ققؼ وؿققب أكؿققا  الققخققأمققيققن عققلققى الققحققُققاة فققي  هققُققئققت الققخققأمققيققن  ئن الققهققُققئققت حؿققاققهققضف حققعققٍؼ

 
ً
قع 25الضولت والتي جم ل خالُا % مً ئجمقالقي ألاكؿقا  اإلاقىقخقدقبقت  قعقض صقضوع القدقشقَغ

 
ً
 اإلاخعلم بالخأمين على الحُاة مإزغا

 على الؿماح بفخذ باع الخملقً ألاجقىقبقي القيقامقل لقبقعق  
ً
وأضاف الهُئت حعمل خالُا

ConferencesConferencesConferences   



 النشرة االلكترونية

On On On 

SpotlightSpotlightSpotlight   

Tunisia: Tunisia: Tunisia: We have received a comment from 

"Tunis Re"   about our previous Electronic Bulle-

tin 14/10/2019 ; the title shoule be reae “Focus on 

Insurance & Reinsurance Companies In North 

Africa”. This informative stuey was preparee 

and published by Tunis Re Team . 

وصقققلقققىقققا مقققً الشقققغهقققت القققخقققووؿقققُقققت إلعقققاصة القققخقققأمقققيقققن تاااوهااااااااااااط: تاااوهااااااااااااط: تاااوهااااااااااااط:  

جصقققحقققُقققذ لقققخقققطقققأ وعص فقققي زقققاقققر بقققالقققعقققضص “  الاعقققاصة القققخقققووؿقققُقققت” 

قش   قعقىقوان  2019/10/14الؿابم لليشغة الالىقتقروهقُقت بقخقاٍع

”Focus on Insurance & Reinsurance Companies In 

North Africa “ ًوهو أن هقظا القعقمقل القلقُقم جقم ئصقضاعث مق  

ل زالص منها“ الاعاصة الخووؿُت”كبل شغهت   وبخمٍو

 

 وعلُ  وجب الخصحُذ

ErratumErratumErratum   تصحيذتصحيذتصحيذ   

JordanJordanJordan   

الالققىققتققرووققي و لققُققت عققمققل الققىققظققام والققفققوائققض اإلاققخققدققلققلققت 

للشغواث والظي ؾِؿاهم  شيل هبير فقي جقلقلقُقل ؾقوء 

ؤلاؾققخقققسقققضام وجقققلقققلقققُققل القققخقققؿقققائقققغ القققتققي ًقققواجقققهقققهقققا كقققطقققاع 

القققخقققأمقققيقققن القققطقققبقققي وعبقققط القققىقققظقققام بقققمقققشقققغوع  حقققعقققلقققُقققمقققاث 

خققققوؾققققبققققت مققققضفققققوعققققاث ومققققطققققالققققبققققاث الققققخققققأمققققيققققن الققققطققققبققققي  

الصاصع عً ئصاعة الخأمين في وػاعة الصقىقاعقت والقخقجقاعة 

ققً وطلققً ألجققمققخققت القققخققأمققيققن الصقق ققي فققي شققغوقققاث  والققخققمققٍو

الخأمين وبىقاء مقىقظقومقت القىقتقروهقُقت جقدقُقذ لقيقواصع كقطقاع 

الخأمين الطبي ئوشاء ملف الىقتقرووقي لقيقل مقإمقً لقضيقهقا 

واعؾاٌ اإلاطالباث إلالضمي الخضمت الطبُت والغص عقلقيقهقا 

.
ً
 الىتروهُا

قش القطقبقي لقيقل مقإمقً  هما ان جطبُم هظا اإلاشغوع ؾُدض مً ألازقطقاء القطقبقُقت ومقعقغفقت القخقاٍع

واللضاء على الاخخُاٌ باالضافت ئلى اه  ؾِؿاعض في جىفُظ مشغوع الخأمين الص ي الشقامقل 

الققظي يققهققضف ئلققى جققوفقققيققر جققأمققيققن صقق قققي لققجققمققُققع شقققغائققذ الشققعققب الاعصوققي والققغبقققط بققيققن الققلققطقققاع 

 الص ي الحيومي واللطاع الخاص. 

وفي نهاًت العغ  جقم فقخقذ بقاع لقلقحقواع اإلاقفقخقوح لقنجقابقت عقلقى الاؾقخقفقؿقاعاث وألاؾقئقلقت القفقىقُقت 

 .  واللاهوهُت خٌو مخطلباث الغبط الالىترووي للخأمؿً الطبي

  جققم الاجققفققاق عققلققى عققلققض ئجققخققمققاع الخققم فققي ئصاعة الققخققأمققيققن فققي وػاعة الصققىققاعققت والققخققجققاعة 
ً
زققخققامققا

ققً وبققدققضققوع عئققِققـ واعضققاء الققلققجققىققت الققخققىققفققُققظًققت لققلققجققىققت جققأمققُققىققاث الققحققُققاة )الققخققيققافققل(  والققخققمققٍو

والصقق ققي فققي الاجققدققاص ومققمقق ققلققيققن عققً شققغوققاث اصاعة اعققمققاٌ الققخققأمققيققن وطلققً إلاققىققافشققت مققنخققظققاث 

الشققغوققاث خققٌو مشققغوع  حققعققلققُققمققاث خققوؾققبققت مققضفققوعققاث ومققطققالققبققاث الققخققأمققيققن الققطققبققي  كققبققل 

 اصضاعها  شيلها النهائي.

هقققظقققم الاجقققدقققاص ألاعصوقققي لشقققغوقققاث القققخقققأمقققيقققن 

بققققالققققخققققيققققؿققققُققققم مققققع ئصاعة الققققخققققأمققققيققققن فققققي وػاعة 

قققً وشقققغهقققت  الصقققىقققاعقققت والقققخقققجقققاعة والقققخقققمقققٍو

القققحقققوؾقققبقققت الصقققحقققُقققت القققضولقققُقققت ئجقققخقققمقققاع 

حققققققعققققققلققققققُققققققمققققققاث مؿققققققوصة مققققققوؾققققققع إلاققققققىققققققاكشققققققت 

خققوؾققبققت مققضفققوعققاث ومققطققالققبققاث الققخققأمققيققن 

 الطبي مً الىاخُدخين الفىُت واللاهوهُت.

وخضققققققغ الاجققققققخققققققمققققققاع عققققققً مققققققجققققققلققققققـ ئصاعة 

الاجداص الضهخوعة الها بضع والؿُض عشقُقض 

الققهققبققاع وعققطققوفققت الؿققُققض وائققل مققدققاصًققً 

مقققضًقققغ ئصاعة القققخقققأمقققيقققن فقققي وػاعة الصقققىقققاعقققت 

ققً والؿققُققض مققاػن الققىققمققغي عئققِققـ الققلققجققىققت الققخققىققفققُققظًققت لققلققجققىققت  والققخققجققاعة والققخققمققٍو

جأمُىاث الحُاة )الخيافل( والصق قي بقاالضقافقت القى الؿقُقض حؿقان القلقحقام اإلاقضًقغ 

العام لشغهت الحقوؾقبقت الصقحقُقت القضولقُقت  وعقضص مقً الؿقاصة اإلاقضعاء القعقامقون 

 لشغواث الخأمين وشغواث ئصاعة اعماٌ الخأمين الطبي.

( مم ل مً صوائقغ القخقأمقيقن القطقبقي وصوائقغ جقىقىقولقوجقُقا 70هما وخضغ الاجخماع )

اإلاققعققلققومققاث فقققي شققغوققاث الققخقققأمققيققن وشققغوققاث ئصاعة اعقققمققاٌ الققخققأمقققيققن )مققضهققذ  هقققاث 

بقاالضقافقت القى مقمق قلقي  ( Med Serviceهُلقث  مقُقضهؿقا حقلقوع مقض  أومقعقي هقيقر  

شققغوققاث جققلققىققُققت اإلاققعققلققومققاث  الققعققامققلققت مققع شققغوققاث الققخققأمققيققن ومققمقق ققلققيققن عققً شققغهققت 

القققحققققوؾققققبققققت الصقققحققققُققققت الققققضولقققُققققت )خققققىققققُقققم( وئصاعة الققققخققققأمققققيقققن فققققي وػاعة الصققققىققققاعققققت 

.ً  والخجاعة والخمٍو

مققً كققبققل مققمقق ققلققي شققغهققت   (Presentation(جققم زققنٌ الاجققخققمققاع جققلققضًققم  عققغ   

الققحققوؾققبققت الصققحققُققت الققضولققُققت )خققىققُققم( خققٌو هققظققام مققىققظققومققت الققخققأمققيققن الصقق ققي 

الحوصب  الصحي  إجتماع موصع بين كطاع التأمين وشرك  

ت ليما  خوصب  مدفوعا  ومطالبا  )خكيم( ملىاكش   الدولي 

 التأمين الطبي

   بتدرير أص اي التأمين الالسامي للمركبا بتدرير أص اي التأمين الالسامي للمركبا بتدرير أص اي التأمين الالسامي للمركبا    ُيطالبُيطالبُيطالبالحضين الحضين الحضين 

جققدققضر اإلاقققضًققغ الققعقققام لققنجقققدققاص ألاعصوققي لشقققغوققاث القققخققأمققيقققن مققاهقققغ الققحققؿقققيققن زقققنٌ 

 2019/10/12وعشت العمل التي أكُمذ خٌو واكع الخأمين الالقؼامقي وطلقً ًقوم 

ىا ؾبِـ  عً كطاع الخأمين واإلاشاول التي ٌعاوي مقنقهقا  Arena Spaceبفىضق ألاٍع

القلقطقاع مققً القخقأمققيقن الالقؼامققي وأؾقبقاإلاققهقا والقحقلققٌو القتقي مققً اإلاقمقىققً أن حؿقاهقم فققي 

 الحض مً هظث اإلاشاول.

الحؿين بين ئن الهضف الغئِمكي لىظقام القخقأمقيقن ؤلالقؼامقي هقو ضقمقان وجقوص جقهقت 

قق  اإلاقخققضققغعٍقً مققً خققواصر الققطقغق  وطلققً لضققمققان  مقلققُققئقت مققالققُققا حؿقخققطققُقع حققعققٍو

ضاث مالُت عً ممخلياتهم.  خصٌو اإلاخضغعًٍ على حعٍو

وأضققاف أن كققُققمققت مققا جققسققؿققغث شققغوققاث الققخققأمققيققن مققً الققخققأمققيققن الالققؼامققي لققلققمققغهققبققاث 

صًقىقاع أعصوقي   419.584.750كقض بقلقغقذ  2018ئلى عام  1985ألاعصهُت للفترة مً 

خقققققُقققققث بقققققلققققق  زؿقققققاعة الشقققققغوقققققاث مقققققً القققققخقققققأمقققققيقققققن ضقققققض القققققغقققققيقققققر/مقققققغاهقققققؼ القققققتقققققرزقققققُقققققص 

وأضاف أن كُمت ما جسؿغث شغواث الخأمين مً الخأمين الالؼامي للمغهباث ألاعصهقُقت لقلقفقتقرة 

صًققققىقققاع أعصوققققي  خقققُققققث بقققلقققق  زؿققققاعة  419.584.750كقققض بققققلقققغققققذ  2018ئلقققى عققققام  1985مقققً 

  وزؿقاعة الشقغوقاث مقً 318.539.909الشغواث مً الخأمين ضض الغير/مغاهقؼ القتقرزقُقص 

 صًىاع أعصوي. 101.044.841الخأمين ضض الغير/ مً الشامل 

  2010لؿىقت  23وجدضر عً حعلُماث أكؿا  الخأمين الالؼامي للمغهباث وحعضًنتها عكم 

ققاصة عققلققى مققغجققىققبققي الققحققواصر لققخققيققون  % فققي خققاٌ حؿققبققبققذ 50ووققان أبققغػهققا جققدققضًققض وؿققبققت الققٍؼ

% فقي خقاٌ حؿقبقبقذ اإلاقغهقبقت بقوفقاة أو  قجقؼ 100اإلاغهبت بأضغاع ماصًت وئصاباث جؿماهُت و

هقققلقققي صائقققم  وجقققسقققفققق  أكؿقققا  القققخقققأمقققيقققن الالقققؼامقققي لقققلقققمقققغهقققبقققاث ألاعصهقققُقققت القققتقققي لقققم جقققغجقققىقققب أي 

قش هقفقاط وزقُقلقت القخقأمقيقن الالقؼامقي اإلاقىقاقهقُقت وبقيقن  ت زنٌ الفتقرة اإلاقمقخقضة بقيقن جقاٍع مسالفت مغوٍع



 النشرة االلكترونية

JordanJordanJordan   

عقً الققبقىققً اإلاققغهقؼي فققي الققدقؿققعققيقرة واعجققفقاع الققيققلقف اإلاققخققعقلققلققت 

بقالققحقواصر  شققيققل عقام   والققحققواصر اإلاقفققخققعقلققت والققتقي حشققيققل 

% مً اإلاطالباث والتقي حؿقبقب زؿقاعة لشقغوقاث القخقأمقيقن 30

  30بققدققضوص 
ً
ققا   فصققن مققلققُققون صًققىققاع أعصوققي هققدققض اصوققى ؾققىققٍو

ضقققاث هقققلقققص القققلقققُقققمقققت  عقققً دقققاهقققغة شقققغاء القققىقققغووقققاث وحقققعقققٍو

قغ القلقجقان القطقبقُقت  ضقاث  وجقلقاٍع ت الخقعقٍو وكغاع أؾـ حؿٍو

ققت  فققي وػاعة الصققحققت الصققاصعة عققً الققلققجققان الققلققوائققُققت واإلاققغهققٍؼ

واللضائقُقت واإلاقبقالقغقت بقيقؿقب القعقجقوػاث مقلقاعهقت لقلقمقصقاع 

قغ  غ للضمان الاجخما قي  وجقلقاٍع هفؿ  في خاٌ جلضًم الخلٍغ

 الخارة اإلاعخمضة في ا حاهم.

قغ أؾقعقاع القخقأمقيقن الالقؼامقي لقلقمقغهقبقاث أؾقوة بقبقا قي  وطالب الحقؿقيقن فقي نقهقاًقت ا قحقاضقغة بقخقدقٍغ

الخضماث والؿلع الغئِؿُت في اإلاملىت  الخاقز  وجقمقىقيقن شقغوقاث القخقأمقيقن مقً الاهقخقخقاع القفقعقي 

الؿققلققُققم بققأؾققعققاع الققخققأمققيققن الالققؼامققي لققلققمققغهققبققاث وهققمققا هققو مققعققمققٌو بقق  عققاإلاققُققا وخؿققب الققعققغ  

 والطلب.

% مقققً مققبققلققق  الققلققؿقققط 15جققجققضًققضهقققا بققيققؿقققبققت 

ا ققققققحققققققضص لققققققضى الشققققققغهققققققت  وجققققققدققققققضًققققققض أؾققققققعققققققاع 

الخأمقيقن الالقؼامقي بقجقضاٌو مقىقفقصقلقت لقيقل مقً 

اإلاققغهقققبقققاث ألاعصهققُقققت وحقققيققر ألاعصهقققُقققت واإلاققغهقققبقققاث 

ذ.  العابغة التراهٍؼ

هققمقققا أشقققاع القققحقققؿقققيقققن ئلقققى أن أؾقققبقققاع زؿقققائقققغ 

القققخققققأمقققيققققن الالققققؼامقققي فققققي ألاعصن ٌققققعقققوص ئلققققى عققققضم 

جققققىقققققاؾقققققب ألاكؿققققا  مقققققع خقققققضوص مؿققققإولقققققُقققققاث 

شققغوققاث الققخققأمققيققن  خققُققث وققاهققذ  زققغ حؿققعققيققرة 

بموجب حعلُماث مؿإولُت شغهت الخأمين فقي  2010صاصعة عً الحيومت ؾىت 

  والقققتقققي خقققضصث أكؿقققا  2010لؿقققىقققت  24القققخقققأمقققيقققن الالقققؼامقققي لقققلقققمقققغهقققبقققاث عكقققم 

قف القطقبقُقت  الخأمين الالؼامي مضة حؿع ؾىواث عحم الاعجفاع فقي القيقلقف واإلاصقاٍع

  كقققققطقققققع القققققغقققققُقققققاع  أجقققققوع الاصقققققنح   القققققعقققققطقققققل والضقققققغع  بقققققاإلضقققققافقققققت ئلقققققى اعجقققققفقققققاع 

قت فقي شقغوقاث القخقأمقيقن وعقضم مقغاعقاة وؿقب القخقطقخقم الصقاصعة  قف ؤلاصاٍع اإلاصقاٍع
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واإلاقيقشقوع زقنٌ ألاشقهقغ الق قنزقت  %4 + »ؤلاًقبقوع «اإلاؿخسضم لغغ  الحقؿقاع عقً مقعقضٌ 

 ألازيرة. 

 بقلقضعتقهقا 
ً
وأضاف أن حعلُماث الخأمين على الحُاة والخأمقيقن القخقيقافقلقي القعقائقلقي جقخقمقيقز أًضقا

ققاصة اهقدققشققاع مققىقخققجققاث الققحقمققاًققت الققخقأمققُققيققُقت هققدققُققجقت اشققتققرا  وجققوص مقىققفققعققت القحققمققاًققت  عقلققى ٍػ

% ضققمققً وققافققت مققىققخققجققاث الاصزققاع  وػٍققاصة 10خققُققاة( بققدققض أصوققى وؿققبققت    الققخققأمققُققيققُققت )وفققاة/

خماًت خلوق اإلاإمً لهم واإلاؿخفُضًً في خاٌ حعضص كىواث الخوػَقع عقاقر جقىقظقُقم عقمقلقُقت 

القعققمققوالث والققىققفقلققاث ألازققغىم بققدققُققث ًقخققدققمققل خققمقلققت الققوزققائققم الققخقيققالققُققف اإلاققغجقبققطققت بققلققىققاة 

  الخوػَع الخاصت إلاهم فلط.

  ئط ُمقىقذ خقامقل  30وأضاف اإلاىصقوعي  أهق  جقم جقدقضًقض فقتقرة القىقظقغة حقيقر اإلاقلقُقضة ع 
ً
ًقومقا

ققش ئصققضاع  30وزققُققلققت الققخققأمققيققن عققلققى الققحققُققاة فققتققرة ؾققمققاح إللققغققاء الققوزققُققلققت إلاققضة   مققً جققاٍع
ً
ًققومققا

ققش الققظي ًققخققم فققُقق  جققوكققُققع  ققش الققظي جققبققضأ فققُقق  الققخققغققطققُققت  أو الققخققاٍع وزققُققلققت الققخققأمققيققن أو الققخققاٍع

اإلاؿقدققىققضاث القخققاصققت بقوزققُققلقت الققخققأمقيققن مققً كققبقل الققعققمقُققل  أيققهقا أكققغع  وطلققً بقضون جققلققضًققم 

ققجقب أن جققلققوم شقغهققت الققخققأمقيققن فققي هققظث  جقفققؿققيقر مققً خققامققل القوزققُققلقت ئلققى كققىققواث القخققوػَققع  ٍو

الققحققالققت بققغص الققلققؿققط ئلققى الققعققمققُققل  ققعققض زصققم جققيققالققُققف الاهققخققخققاع الققطققبققي اإلاققعققلققولققت الققتققي 

  جىبضتها الشغهت ُمضعمت باإلًصاالث والفواجير.

قاصة  وأهض وػٍغ الاكخصاص عئِـ مجلـ ئصاعة الهقُقئقت  أن القخقعقلقُقمقاث القجقضًقضة  جقدقؿقم بقٍؼ

شققتققر  أن  ٌُ صعجققت ؤلاًضققاخققاث فققي الشققغو  الققعققامققت لققوزققائققم الققخققأمققيققن عققلققى الققحققُققاةم خققُققث 

جدخوي وزائم الخأمين على الحُاة على وافت البُاهقاث اإلاقخقعقلقلقت بقالقخقغقطقُقت ومقنقهقا القلقؿقط  

ف  وهشف خؿاع ؾىوي لقيقل وزقُقلقت  هقمقا جقدقؿقم  ومبل  الخأمين  والخدمنث  واإلاصاٍع

باؾخدضار جدلُل الؾخضامت وزائم القخقأمقيقن عقلقى القحقُقاة اإلاقغجقبقطقت بقاالؾقدق قمقاع مقً زقنٌ 

قان وزقُقلقت القخقأمقيقن واعقخقمقاصث مقً  اشترا  جىفُظ جدلقُقل اؾقخقضامقت ألاعبقاح طقواٌ فقتقرة ؾقٍغ

 كبل الخبير ؤلاهخواعي.

ؿقهققم فقي جقوخقُققض اإلاقمقاعؾقت عققلقى مؿقخقوى الؿققوق فقُقمققا 
ُ
وأوضقح أن القخقعققلقُقمقاث الققجقضًقضة  ح

ًققخققعققلققم بصققُققغققت ؤلاكققغاع مققً خققامققل الققوزققُققلققت لققلققخققأهققض مققً الققفققهققم الققخققام لققلققمققبققالقق  اإلاققخققوكققعققت 

والعىاصغ حير اإلاضموهتم خُث ألؼمقذ القخقعقلقُقمقاث القجقضًقضة بضقغوعة جضقمقيقن بقُقان ًقخقم 

س  مً كقبقل مقلقضم القطقلقب أو مقالقً القوزقُقلقت لقإلكقغاع بقالقفقهقم القخقام بقطقبقُقعقت  جوكُع  وجأٍع

  اإلابال  اإلاخوكعت والعىاصغ حير اإلاضموهت اإلاغطاة بالوزُلت.

ؿهم في حؿهُل عملُت ازخُاع العمقُقل لصقىقضوق الاؾقدق قمقاع اإلاقىقاؾقب  شقفقافقُقت مقً 
ُ
هما ح

صقىقاصًقم  5زنٌ وجوع أن جلضم شغهت الخأميقن لقحقامقل القوزقُقلقت ألاصاء الؿقابقم ألفضقل 

 إلاخطلباث مدضصة  ئضافت ئلقى اإلاؿقاهقمقت 
ً
على ألاكل زنٌ الؿىواث الخمـ ألازيرة وفلا

قلقهقا مقً زقنٌ القبقىقون   في جىظُم مىخجقاث القخقأمقيقن الائقخقمقاوقي عقلقى القحقُقاة القتقي ًقخقم حؿقٍو

وجدضًض ا خالفاث والجقؼاءاث فقي خقالقت اعجقيقاع شقغهقت القخقأمقيقن ألي مقسقالقفقت ألخقيقام هقظث 

  الخعلُماث.

أصققضع مققجققلققـ ئصاعة هققُققئققت الققخققأمققيققن  الققخققعققلققُققمققاث اإلاققخققعققلققلققت بققالققخققأمققيققن عققلققى الققحققُققاة 

 ألخقضر اإلاقعقاًقيقر القضولقُقت القتقي 
ً
والخقأمقيقن القخقيقافقلقي القعقائقلقي  والقتقي جقم ئعقضاصهقا وفقلقا

 جضمً ئًجاص الخواػن بين مصالح جمُع ألاطغاف في الؿوق 

وكاٌ اإلاهىضؽ ؾلطان بً ؾعُض اإلاىصوعي  وػٍقغ الاكقخقصقاص عئقِقـ مقجقلقـ ئصاعة 

أن الققخققعققلققُققمققاث اإلاققظوققوعة  هققظققمققذ أخققيققام فققي بققُققان لقق  لققنكققخققصققاصي: هققُققئققت الققخققأمققيققن 

قعقض القبقضًقل اإلاقواػي لقوزقائقم القخقأمقيقن عقلقى القحقُقاة  ٌُ الخأمين الخيافلي العقائقلقي  والقظي 

القخقلقلقُقضيم خقُقث ًقوفقغ القخقأمقيقن القخقيقافقلققي القعقائقلقي  مقىقخقجقاث القخقأمقيقن عقلقى القحقُققاة 

ققعققت ؤلاؾققنمققُققت  طلققً إلاققً ًققغحققب فققي  وفققم الضققوابققط الققتققي جققيققلققجققم مققع أخققيققام الشققَغ

 الحصٌو عليها

 مققً خقغص الققهققُقئققت عققلققى 
ً
أوضقح أن ئصققضاع هققظث القخققعققلقُققمققاث الشققامقلققت جققاء اهقطققنكققا

عُت خاضىت وجاطبت ؾواء على صعُض شغوقاث القخقأمقيقن  القتقي  ئًجاص مىظومت حشَغ

جماعؽ هظا الىوع مً أعماٌ الخأمين أو على صعُض اإلاقإمقً لقهقم واإلاؿقخقفقُقضًقً مقً 

وزائم الخأمين  ؾواء للقشقغوقاث القتقي جقمقاعؽ أعقمقاٌ القخقأمقيقن القخقلقلقُقضي أو القخقأمقيقن 

العائلي الخيافليم بدُث جطبم الخقعقلقُقمقاث القجقضًقضة عقلقى وزقائقم القخقأمقيقن القتقي جقاقرم 

   عض هفاط أخيام الخعلُماث.

قغ أعقمقاٌ جقأمقيقن ألااقخققاص  وأهقض أهقمقُقت جقوفقيقر الؿقبقل القىقفقُقلققت بقاؾقخقضامقت وجقطقٍو

ققً ألامققواٌ بققيققافققت ألاهققواعققهققا  بققمققا فققي طلققً اإلاققغجققبققط مققنققهققا بققوخققضاث  وعققمققلققُققاث جققيققٍو

ققعقُققت اإلاقنئققمقت لضققمقان اؾققخقمققغاع جصققضع  قت  وضققغوعة جقوفققيقر الققبقِققئقت الققدققشقَغ اؾقدقق قمققاٍع

ؤلامققاعاث  صٌو اإلاققىققطققلققت مققً خققُققث ئجققمققالققي ألاكؿققا  اإلاققىققخققدققبققت فققي هققظا الققىققوع مققً 

 أهواع الخأمين. 

ض مً الشفافُقت وؤلافصقاح وأضاف  ئن الخعلُماث الجضًضة تهضف ئلى جدلُم اإلاٍؼ

ققً الققغأي  لقطققالققب الققخققأمقيققن عققً جققمققُقع ألامققوع واإلاؿققائققل اإلاققهقمققت  والققتققي حؿققهقم فققي جققيققٍو

 الخخُاجاج  الخأمُيُت.
ً
 الؿلُم وفلا

وأوضح أن الخعلُماث الجضًضة جقىقاولقذ جقىقظقُقم مقوضقوع القعقمقوالث اإلاؿقخقوفقاة مقً 

قلقت جضقمقً خقمقاًقت اإلاقإمقً لقهقم واإلاؿقخقفقُقضًقً   كىواث الخوػَع وهقُقفقُقت أصابقهقا بقطقٍغ

ئضافت ئلى وضع الؿقلقوف القتقي ال ًقجقوػ جقجقاوػهقا  والضقوابقط القخقاصقت  قعقمقلقُقاث 

ان عمغ الوزائم.   الخصفُت والاؾترصاص وجوػَع العموالث على مضى ؾٍغ

وبّين اإلاقىقصقوعي  أن القخقعقلقُقمقاث القجقضًقضة جقخقمقيقز بقدقىقظقُقم عقمقوالث ؤلاهقخقا  فقي فقغع 

  الخأمين على الحُاة عار جلؿُم عمولت ؤلاهخا  على مضاع ؾىواث الوزُلت.

وكاٌ ئه  جم جقوخقُقض أؾقـ اإلاقلقاعهقت لقعقغو  مقىقخقجقاث القخقأمقيقن عقلقى القحقُقاة إلاقهقضف 

حؿققهققُققل كققُققام طققالققب الققخققأمققيققن بققاجققسققاط الققلققغاع بققىققاء عققلققى أؾققـ مققوخققضة  واشققتققرا  

 ئلققى مققجققمققوعققاث مققسققخققلققفققت مققً الافققتققراضققاث 
ً
جققلققضًققم جصققوعٍققً عققلققى ألاكققل اؾققدققىققاصا

قض مقعقضٌ الاؾقدق قمقاع  قيقبق قي أال ًقٍؼ ا حضصة بوضوح م ل معضالث عائض الاؾد قمقاع. ٍو

   ضوابط جديد  للتأمين على الحيا  باإلمايا ضوابط جديد  للتأمين على الحيا  باإلمايا ضوابط جديد  للتأمين على الحيا  باإلمايا 
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BahrainBahrainBahrain   

CBB advises Bahrain Bourse to resume trading in ArigCBB advises Bahrain Bourse to resume trading in ArigCBB advises Bahrain Bourse to resume trading in Arig   

Accordingly, the board has submitted an application to 
the CBB to hold an extraordinary general meeting 
(EGM) in which shareholders can consider and vote on a 
contemplated cessation of business in line with the rel-
evant provisions of the CBB’s laws and the Bahrain 
Commercial Companies Law. 

Following the proposed EGM, Arig will be addressing 
the appointment of core business and other critical 
functions, the filing added. 

Arig’s boare will be also seeking a proper rating to be 
made based on the future strategy to be adopted by the 
company. 

Furthermore, Arig’s boare will maintain pursuing its 
objective of better corporate management and govern-
ance, in addition to complying with all applicable laws, 
regulations, and the CBB's rules. 

Arab Insurance Group (Arig), listed on Bahrain Bourse 
(BHB) and the Dubai Financial Market (DFM), announced 
that the Central Bank of Bahrain (CBB) has advised BHB 
on 7 October 2019 to resume traeing in Arig’s shares, ac-
cording to a bourse filing.  

On 14 May 2019, the BHB hae suspeneee traeing in Arig’s 
shares until the CBB completes its investigation and re-
ceives a clear business strategy from the company. 

On the eirection of the CBB, Arig’s boare of eirectors ee-
cided to appoint the deputy general manager, finance and 
administration as the acting CEO in the interim, as well as 
suspended the decision of closing an overseas repre-
sentative office. 

Moreover, the board recommended halting of the under-
writing activities as the on the way forward business 
strategy is subject to regulatory ane shareholeers’ ap-
proval, Arig said. 

English MubasherSource:  

AlgeriaAlgeriaAlgeria   

Note de conjoncture du 2e trimestre 2019Note de conjoncture du 2e trimestre 2019Note de conjoncture du 2e trimestre 2019   

Le Secrétariat permanent du Conseil National des Assurances (CNA) annonce la 

publication, sur son portail web ASSURAL (Assurances Algérie), de la Note de 

Conjoncture du marché national des assurances pour le 2e trimestre 2019, portant 

les chiffres, provisoires, de la production et des sinistres du marché national des 

assurances de dommages, des assurances de personnes et de la réassurance. 

Pour ee plus amples eétails, lire l’intégralité ee la Note de conjoncture du T2 2019. 

cna.ezSource:  

Saudi Saudi Saudi 

ArabiaArabiaArabia   

وأشاعث مإؾؿت الىلض  ئلى أن مؿوصة اللقواعقض 

اإلاققىققظققمققت ألعققمققاٌ وؾققاطققت الققخققأمققيققن ؤلالققىققتققروهققُققت 

جخميز بخدضًض اإلاخطلباث والضوابط النػمت إلاقىقذ 

القققتقققرزقققُقققص بقققمقققمقققاعؾقققت أعقققمقققاٌ وؾقققاطقققت القققخقققأمقققيقققن 

ؤلالىترووي مً زنٌ شبىت ؤلاهترهذ في اإلاملىت العغبُت الؿعوصًت  باإلضافت ئلى جىقظقُقم 

 عنكت وؾُط الخأمين ؤلالىترووي  شغواث الخأمين.

وجقضعقو مقإؾقؿقت القىقلققض القعقغ قي الؿقعقوصي القعققمقوم وا قخقخقصقيقن واإلاققهقخقمقيقن خقُقاٌ ئصققضاع 

اللواعقض اإلاقىقظقمقت ألعقمقاٌ وؾقاطقت القخقأمقيقن ؤلالقىقتقروهقُقت ئلقى ئبقضاء مقغئقُقاتقهقم ومقنخقظقاتقهقم 

قققققش  قققققض ؤلالقققققىقققققتقققققرووقققققي 2019/11/13اإلاقققققوافقققققم  هقققققق1441/03/16كقققققبقققققل جقققققاٍع م عقققققاقققققر القققققاقققققًر

IC.Pol@SAMA.GOV.SA نَّ جمُع اإلاغئُاث واإلانخظاث ؾخقيقون مقدقل القضعاؾقت
َ
 أ

ً
  علما

ققنع عققلققيققهققا مققً زققنٌ 
ّ
لققغققغ  اعققخققمققاص الصققُققغققت الققنققهققائققُققت لققهققظث الققلققواعققض والققتققي ًققمققىققً الاط

  الغابط: 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/
InsurancePublicConsultation.aspx 

قققعقققلقققً مقققإؾقققؿقققت القققىقققلقققض القققعقققغ قققي الؿقققعققققوصي 
ُ
ح

 ؾققققققققققامققققققققققا   طققققققققققغَح مشققققققققققغوع أولققققققققققي )مؿققققققققققوصة( 

الققلققواعققض اإلاققىققظققمققت ألعققمققاٌ وؾققاطققت الققخققأمققيققن 

ؤلالىتقروهقُقت  صاعقُقت فقي هقظا الصقضص القعقمقوم 

هخمين 
ُ
 إلابقضأ الشقفقافقُقت واإلاشقاعهقت  -واإلا

ً
ؼا ئلقى ئبقضاء مقنخقظقاتقهقم ومقغئقُقاتقهقم عقلقى  -حعٍؼ

 مً 
ً
 م.2019/11/13اإلاوافم  هق1441/03/16اإلاشغوع اعخباعا

 مققً خققغص اإلاققإؾققؿققت عققلققى 
ً
وأوضققحققذ اإلاققإؾققؿققت  أن هققظث الققخققطققوة جققأحققي اهققطققنكققا

 لقخققدقلقُققم 
ً
مقواهقبقت أخقضر القخقطقوعاث القخقلققىقُقت فقي كققطقاع الققخقضمقاث اإلاقالقُقت  وؾقعقُققا

غ صىاعت الخأمين وحؿهُل عملُت الخأمين لحملت الوزقائقم. هقمقا حقعقض  أهضافها في جطٍو

حشجًُعا لعملُاث مماعؾت الخأمين ؤلالىترووي والوؾاطت ؤلالىتروهُت  ومً مىقطقلقم 

صوع اإلاإؾقؿقت القغكقا قي وؤلاشقغافقي ولقضعقم هقظا القىقوع مقً القخقجقاعة القحقضًق قت إلاقواهقبقت 

 .2030الخطوع الاكخصاصي التي حشهضث اإلاملىت هدو جدلُم أهضاف عؤٍت 

   مؤصض  الىلد تطرح مضود  اللواعد املىظم  ألعمال وصاط  التأمين إلالكتروهي  لطلب مرئيا  ال موم مؤصض  الىلد تطرح مضود  اللواعد املىظم  ألعمال وصاط  التأمين إلالكتروهي  لطلب مرئيا  ال موم مؤصض  الىلد تطرح مضود  اللواعد املىظم  ألعمال وصاط  التأمين إلالكتروهي  لطلب مرئيا  ال موم 

 مإؾؿت الىلض العغ ي الؿعوصياإلاصضع: 

https://english.mubasher.info/markets/DFM/stocks/ARIG
https://www.cna.dz/content/download/49894/342277/version/1/fichier/NC_2019_T2.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx
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الققنئققدققت الققخققىققفققُققظًققت لققلققاهققون الشققغوققاث الققخققجققاعي واإلاققخققعققلققلققت بققدققىققظققُققم أعققمققاٌ الشققغوققاث 

اإلاؿققاهققمققت الققعققامققت كققض أهققهققى ئعققضاص الققنئققدققت خؿققب الققجققضٌو الققؼمققعققي اإلاققغؾققوم وخققالققُققا فققي 

مغخلت اؾخفخاء ألاعاء والاؾخفاصة مقً مقنخقظقاث القجقهقاث اإلاقعقىقُقت بقخقطقبقُقم بقىقوص القنئقدقت 

جمهُضا لعغ  النئدت على مجلـ ئصاعة الهُئت واؾخىماٌ ئجغاءاث الاعخماص النهقائقي مقع 

 الجهاث اإلاعىُت.

وأشاع الغاشضي بأن صُاحت النئدت جأحي اؾخجابت لقلقمقاصة الق قاهقُقت مقً كقاهقون الشقغوقاث  

ققت الققجققضًققض الصققاصع بققاإلاققغؾققوم الؿققلققطققاوققي عكققم  والققتققي جققىققص عققلققى أهقق   2019/  18الققخققجققاٍع

) ًصققضع وػٍققغ الققخققجققاعة والصققىققاعققت وعئققِققـ مققجققلققـ ئصاعة الققهققُققئققت الققعققامققت لؿققوق اإلاققاٌ وققل 

ققض عققلققى ؾققىققت  خؿققب ازققخققصققاصقق  الققلققوائققذ جققىققفققُققظا ألخققيققام هققظا الققلققاهققون زققنٌ مققضة ال جققٍؼ

ققش القعققمقل بقق  ...(  واؾقتققرؾقل ققم القعققمققل   واخقضة مققً جقأٍع الققغاشقضي فققي خقضًقق ق  كققائقن بققأن فقٍغ

اإلاققيققلققف بققاعققضاص الققنئققدققت عهققؼ عققلققى أهققمققُققت أن جققدققؿققم الققنئققدققت بققاإلاققغوهققت الققيققافققُققت الققتققي جقق قق  

قت اإلاققىقاؾققبقت الققتقي جققجقعقل الؿققلقطققىقت جققاطبقت ومشققجقعقت لققنقؾققدق ققمقاع ؾققواء  القبقِققئقت الاؾققدق ققمقاٍع

 ا حلُت أو ألاجىبُت  بما ًواهب اإلاؿخجضاث في عالم اإلااٌ وألاعماٌ.

 أضغط هىالإلطنع على اإلاؿوصة 

  جدلُلا إلابضأ اإلاشاعهت مع الجهاث اإلاعىُت

وجقققهقققذ القققهقققُقققئقققت القققعقققامقققت لؿقققوق اإلاقققاٌ صعقققوة ئلقققى وقققافقققت الشقققغوقققاث اإلاؿقققاهقققمقققت القققعقققامقققت 

ومقققغاكقققبقققي القققحقققؿقققابقققاث ومقققيقققاجقققب الاؾقققدقققشقققاعاث القققلقققاهقققوهقققُقققت إلبقققضاء مقققغئقققُقققاتقققهقققم وجقققلقققضًقققم 

ققت   شققأن  مققنخققظققاتققهققم خققٌو مؿققوصة الققنئققدققت الققخققىققفققُققظًققت لققلققاهققون الشققغوققاث الققخققجققاٍع

م العمل اإلاشيقل مقً كقبقل القغئقِقـ  الشغواث اإلاؿاهمت العامت   وطلً  عض اهاهاء فٍغ

الققخققىقققفققُققظي لقققلققهقققُققئققت القققعققامقققت لؿققوق اإلاققاٌ مقققً ئعققضاص مؿقققوصة اإلاشققغوع وعققغضققق  عققاقققر 

اإلاققوكققع ؤلالققىققتققرووققي لققلققهققُققئققت الققعققامققت لؿققوق اإلاققاٌ لققيققافققت ألاطققغاف اإلاققعققىققُققت واإلاققهققخققمققيققن  

. إلاهضف جدلُم مبقضأ اإلاشقاعهقت فقي 2019أهخوبغ  31وطلً ختى ًوم الخمِـ اإلاوافم 

عُت اإلاىظمت ألعماٌ الشغواث اإلاؿاهمت العامت.  صُاحت اللوائذ وألاهظمت الدشَغ

وخققققققققٌو هققققققققظا اإلاشققققققققغوع أهققققققققض دمحم بققققققققً ؾققققققققُققققققققف الققققققققغاشققققققققضي مققققققققضًققققققققغ صائققققققققغة الشقققققققققإون 

وؤلاهققفققاط بققالققهققُققئققت بققأن الققهققُققئققت الققعققامققت لؿققوق اإلاققاٌ اعققخققاصث فققي صققُققاحققت  الققلققاهققوهققُققت 

عُت علقى اجقبقاع مقىقشقر اإلاشقاعهقت مقع القجقهقاث اإلاقعقىقُقت خقغصقا مقنقهقا عقلقى  ألاهظمت الدشَغ

قققع القققلقققوائقققذ فقققي صقققُقققغقققاقققهقققا القققنقققهقققائقققُقققت بقققغؤٍقققت مشقققتقققرهقققت حقققغقققطقققي وقققل  أهقققمقققُقققت ئزقققغا  مشقققاَع

قم عقمقل ئعقضاص مشقغوع  الجؼئُاث طاث العنكت باإلاشغوع. وأوضح القغاشقضي بقأن فقٍغ

الهيئ  ال ام  لضوق املال تيتهي مً إعداد مضود  الئد  كاهون الهيئ  ال ام  لضوق املال تيتهي مً إعداد مضود  الئد  كاهون الهيئ  ال ام  لضوق املال تيتهي مً إعداد مضود  الئد  كاهون 

   الشركا  التجايي  وت رضها للجمهوي ختى نهاي  أكتو رالشركا  التجايي  وت رضها للجمهوي ختى نهاي  أكتو رالشركا  التجايي  وت رضها للجمهوي ختى نهاي  أكتو ر

KuwaitKuwaitKuwait   

مصضعها اإلاباشغ وافنقؾق  و قجقؼث أو عقضم القوفقاء بقمقا اؾقخقدقم 

  .علُ 
ً
ت  هي التي ًيون مصقضعهقا وأفاص بأن ا خاطغ حير الخجاٍع

 عققققً ئعاصة اإلاؿققققخققققوعص هققققمققققىققققع ؾققققلققققطققققاث الققققلققققطققققغ 
ً
 زققققاعجققققا

ً
عققققامققققن

قققققل كقققققُقققققمقققققت القققققبقققققضقققققاعقققققت اإلاؿقققققخقققققوعصة أو خقققققضور  اإلاؿقققققخقققققوعص جقققققدقققققٍو

قققت او مصقققاصعة او  اضقققطقققغابقققاث اهقققلقققُقققت عقققامقققت او اعقققمقققاٌ عؿقققىقققٍغ

  .جأمُم ممخلياث اإلاؿخوعص

وصعققا الققغوضققان الققغاحققبققيققن فققي الاؾققخققفققاصة مققً مققؼاًققا الققاققرهققامققج الققى 

جلضًم طلب الخأمين للصىضوق وابغام علض الخقأمقيقن مقع اإلاقإؾقؿقت. مقً جقهقخق   أهقض مقضًقغ 

جققققأمقققققيققققن صققققاصعاث الصقققققىققققضوق الققققوطقققققعققققي لقققققغعققققاًققققت وجقققققىققققمققققُقققققت اإلاشققققغوعققققاث الصقققققغققققيقققققرة «عققققام 

ققؼ صوعهققا  »واإلاققخققوؾققطققت ققذ مققمققازققل  خققغص اإلاققإؾققؿققت عققلققى حققعققٍؼ عققبققضص الصققبققُققذ  فققي جصققٍغ

قؼ الصققاصعاث الؿققلقعققُققت لقلققمققإؾقؿققاث الققخقا ققعققت لقلققضٌو ألاعضققاء  ومققً  القظي ٌؿققاققهقضف حققعققٍؼ

بُنها اإلاشغوعاث الصغيرة واإلاخوؾطت التي جلوم بضوع مهم ومتزاًض فقي الاكقخقصقاص القعقغ قي  

% مً اإلايشملث. وشضص الصبُذ على أهمقُقت جقوفقيقر زقضمقاث القخقأمقيقن  90ئط جم ل أه ر مً 

لنئخمان اإلالقضم لقهقظث اإلاشقغوعقاث  لقِقـ لقحقمقاًقاقهقا مقً ا قخقاطقغ فقدقؿقب  ئهقمقا لقدقؿقهقُقل 

ل والخوؾع والىفاط لألؾواق الخاعجقُقت. وأوضقح أن مقظهقغة القخقفقاهقم  خصولها على الخمٍو

ؼ الخعاون في عضص مً ا جاالث  منهقا ئكقامقت كقىقواث اجصقاٌ مقبقاشقغة   حعٍؼ
ً
ؾدخضمً أًضا

قققت وزصقققوصققا فقققي كقققطقققاع  حؿققاقققهقققضف الققخقققيقققؿققُقققم وجقققبقققاصٌ اإلاققعقققلقققومققاث الاكقققخقققصققاصًقققت والقققخقققجققاٍع

ذ.  الخصضًغ باليٍو

كققققققاٌ وػٍققققققغ الققققققخققققققجققققققاعة والصقققققققىققققققاعققققققت وػٍققققققغ الققققققضولققققققت لشقققققققإون 

جقققأمقققيققققن «القققخقققضمقققاث  زققققالقققض القققغوضقققان  الققققُقققوم  ئن بقققغهقققامققققج 

صقققاصعاث الصقققىقققضوق القققوطقققعقققي لقققغعقققاًقققت وجقققىقققمقققُقققت اإلاشقققغوعقققاث 

ققغ كققضعاث هققظث »الصققغققيققرة واإلاققخققوؾققطققت   ٌققعققؼػ جققىققمققُققت وجققطققٍو

ذ صحافي للوػٍقغ القغوضقان   .اإلاشغوعاث جاء طلً في جصٍغ

مققققظهققققغة جققققفققققاهققققم مققققع  »الصققققىققققضوق الققققوطققققعققققي«عققققلققققب جققققوكققققُققققع 

اإلاقإؾقؿققت القعقغبققُقت لضقمققان الاؾقدق ققمقاع وائقخققمقان الصققاصعاث  

  .لخأمين ائخمان الصاصعاث ضض ا خاطغ للمشغوعاث اإلامولت مً كبل الصىضوق 

ققققدققققت اإلاؿققققخققققفققققُققققضة مققققً الققققاققققرهققققامققققج  هققققم اإلاصققققضعون مققققً  وأوضققققح الققققغوضققققان أن الشققققٍغ

ؼ كضعتهقا عقلقى  دُت اإلايشأ  إلاهضف حعٍؼ اإلاشغوعاث الصغيرة واإلاخوؾطت للمىخجاث وٍو

وبقققيققن أن الققاقققرهققامققج ًقققدققُققذ ئمقققيققاهققُقققت مققىققذ اإلاؿقققخققوعصًقققً  .اإلاققىققافؿقققت فققي الؿققوق القققضولققُققت

 أو 
ً
حؿقققهققققُققققنث فققققي الؿقققضاص  وشققققغو  صفققققع مققققِقققؿققققغة صون الاصققققغاع عققققلقققى الؿققققضاص هققققلققققضا

 .بقققمقققوجقققب زقققطقققابقققاث اعقققخقققمقققاص مقققعقققؼػة  وصون جقققسقققوف مقققً اخقققخقققمقققاالث عقققضم الؿقققضاص

ق  جصقل وؿقبقخق   وأضاف أن الارهامج ًضقمقً جقأمقيقن الصقاصعاث لقلقحقصقٌو عقلقى حقعقٍو

وطهغ أن  .مً كُمت الخؿاعة في خاٌ جسلف اإلاؿخوعص ألاجىبي عً الؿضاص % 90ئلى 

قت  ًقمقىقً الازقخقُقاع بقُقنقهقا  ت وحير جقجقاٍع ا خاطغ اإلاغطاة جىلؿم ئلى مجموعخين  ججاٍع

ققت هققي الققتققي ًققيققون اإلاؿققخققوعص   ئلققى أن ا ققخققاطققغ الققخققجققاٍع
ً
مققجققخققمققعققت أو مققىققفققصققلققت  مشققيققرا

 اإلاصضع: اللبقققققـ
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جم ي  شركا  الضمان: إلغاء مؤصض  الضمان إلالسامي وإصىاد مهامها 

 إلى لجى  بوزاي  الصّح  ُيسالف ألاهداف التي تضعى الحكوم  اليها

قلقون عقً وقل شقغوقاث 
ّ
ؿخجضاث في كطاع الخأميقن خضقغث مقمق 

ُ
ا لبدث ومواهبت اإلا ًُ شقغهقت  52مقان وعقضصهقا الضقعلضث الهُئت العاّمت لجمعُت شغواث الضمان ئجخماًعا ئؾخثىائ

  باإلضافت ئلى عئِـ اإلاإؾؿت الوطىُت للخأمين ؤلالؼامي. وفي زخام ؤلاجخماع  صضع عً الجّمعُت البُان آلاحي:

https://pixeldrain.com/u/pgon9xSl
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ئن جمقعقُقت شقغوقاث القخقأمقيقن فقي 

لققققبققققىققققان جققققغفقققق  عفًضققققا كققققاطققققًعققققا 

ئلققققققغققققققاء اإلاققققققإؾققققققؿققققققت الققققققوطققققققىققققققُققققققت 

لققققققلققققققضققققققمققققققان ؤلالققققققؼامققققققي وصوعهققققققا 

 لقققققلققققشقققققغاهقققققت 
ً
بققققاعقققققخققققبقققققاعهقققققا مقققق قققققاال

القققىقققانقققحقققت بقققيقققن القققلقققطقققاع القققعقققام 

والققلقققطقققاع القققخقققاص  وجققغفققق  ئكصقققاء شقققغوقققاث القققخققأمقققيقققن عقققً أصاء صوعهقققا فقققي الققخقققأمقققيقققن عقققلقققى 

اإلاقققواطقققىقققيقققن. وئطا وقققان هقققىقققان مقققً زقققلقققل فقققي عقققمقققل اإلاقققإؾقققؿقققت القققوطقققىقققُقققت لقققلقققضقققمقققان ؤلالقققؼامقققي 

  فاألجضى جصحُذ هظا الخلل مً زنٌ الحواع ولِـ جصحُذ الخلل بسطأ فاصح.

ـّ بقلقجقىقت القغكقابقت عقلقى  ض جمعُقت شقغوقاث الضقمقان فقي لقبقىقان عفضقهقا القلقاطقع اإلاق
ّ
أًًضا جإه

قت مققً صوع أؾققاخققكقي فققي ضققمققان جقوصة الققخققضمققت ICCهقُققئققاث الضقمققان )
ّ
ؿقخققلققل

ُ
( إلاققا لقلققغكققابققت اإلا

وجقدققؿقيققن القىققظقغة الققضّولقُققت لقإلكققخقصققاص القلققبققىقاوققي وجقضاعققُقاتققهقا ؤلاًققجقابققُقت عققلقى ؤلاؾققدق ققمققاعاث. 

وبالخدضًض جغف  الجمعُت أي مداولت للمؿاؽ بالحؿاع الخاص للقجقىقت القغكقابقت عقلقى 

شققغوققاث الضققمققان ألن هققظا الققحققؿققاع اإلاققمققّوٌ مققً شققغوققاث الضققمققان هققو ضققمققاهققت شققغوققاث 

الخأمين للمدافظت على كطاع جأمين مىقظقم ومؿقخقلقل هقمقا هقّص عقلقُق  القلقاهقون  وأي مقؼ  

  لهظا الحؿاع مع خؿاباث أزغى ًجعل اللجىت عهُىت الخجاطباث الؿُاؾُت.

ققطققالققب جققمققعققُققت شققغوققاث الضققمققان فققي لققبققىققان الققحققيققومققت الققلققبققىققاهققُققت فققخققذ بققاع 
ُ
وفققي الققخققخققام ج

مىً أن ًطاٌ عمل اللطقاع  ألهق   ًُ الحواع مع اإلاعىُين إلًجاص الحلٌو اإلاىاؾبت ألي زلل 

بققالققحققواع والققخققعققاون وخققضث هصققل ئلققى أفضققل الققحققلققٌو الققتققي جققدققفقق  خققلققوق الققجققمققُققع وعققلققى 

  عأؾهم اإلاواطً اللبىاوي

ألاوضققاع ؤلاكققخققصققاصًققت والققخققطققّوعاث الؿققُققاؾققُققت الققتققي ٌققعققاققر إلاققهققا لققبققىققان أّصث ئلققى جققغاجققع 

ئكخصاصي ومالي هبير ٌعِق لبىان جضاعقُقاجق  اإلاقإإلاقت القُقوم. وكقطقاع القخقأمقيقن فقي لقبقىقان 

هو جؼء أؾاخكي في اإلاىظومت ؤلاكخصاصًت اللبىاهُت وبالخالي جغاجع هظا اللطاع م قلق  

  م ل أي كطاع  زغ.

وهّىا هيخظغ مقً كقبقل القضولقت لقفقخقت زقاصقت لقهقظا لقلقلقطقاع هقظقًغا ئلقى أهق  ًقإّمقً القحقمقاًقت 

للمواطىين اللبىاهُقيقن وكؿقم هقبقيقر مقً القعقامقلقيقن ألاجقاهقب فقي لقبقىقان  ئال أهقىقا جقفقاجقأهقا 

باكتراح كاهون ُملّضم مً كبل أخض الىواع ئلى ا جقلقـ القىقُقا قي ًقطقاٌ كقطقاع القخقأمقيقن 

   مً صون الوكوف على عأي اللُمين على هظا اللطاع.

 لقلقطقاع 
ً
قظقهقغ أن هقىقان ئؾقاقهقضافقا ًُ قلقتقرح 

ُ
ؤلاكتراخاث اإلاوجوصة في مشقغوع القلقاهقون اإلا

قلقتقرح ًقيقؿقف اإلاقإؾقؿقت القوطقىقُقت 
ُ
الخأميقن مقً بقاع القخقأمقيقن ؤلالقؼامقي. هقظا القلقاهقون اإلا

وول مهامها ئلى لجىت في وػاعة الصّحت مع ما لظلً مً جقضاعقُقاث  للضمان ؤلالؼامي ٍو

ؾلبُت على اإلاقواطقً  ؤلاصاعة القعقاّمقت  مقالقُقت القضّولقت والشقغاهقت بقيقن القلقطقاعقيقن القعقام 

جخمع الضّولي.
ُ
  والخاص وألازغ الؿلبي الظي جتره  في هظغ ا 

ئن ئلققغققاء اإلاققإؾققؿققت الققوطققىققُققت لققلققضققمققان ؤلالققؼامققي وئؾققىققاص مققهققامققهققا ئلققى لققجققىققت فققي وػاعة 

ققسققالققف ألاهققضاف الققتققي حؿققعققى الققحققيققومققت الققلققبققىققاهققُققت ئلققى جققدققلققُققلققهققا مققً زققنٌ  ًُ الصققّحققت 

ضبط الخودُف في اللطاع العقام. وال ًقلقف ألامقغ عقىقض هقظا القحقّض  بقل ٌقعقمقض ئكقتقراح 

الققلققاهققون ئلققى كققلققب اإلاققفققاهققُققم ؤلاكققخققصققاصًققت مققً زققنٌ ئكصققاء كققطققاع الققخققأمققيققن عققً أصاء 

ل وػاعة الصّحت ئلى وػاعة صازلُت عصًفت ألن الخغقطقُقت  صّوعث في جلضًم الخغطُت وجدٍو

  ال حشمل فلط الصحت بل أًًضا ألاعطاٌ والوفاة.

 LBC Groupاإلاصضع: 
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قلقي حشقيقر ئلقى  غ ؤلاخصائُت الصاصعة عً الاجقدقاص ألافقٍغ وأضاف ص. عمغان أن كغاءة الخلاٍع

 فققي الققعققالققم  والققتققي حشققهققض مققعققضٌ 
ً
ققلققُققت حققعققض زققاوققي أؾققغع اإلاققىققاطققم هققمققوا هققمققو أن الققلققاعة ألافققٍغ

. ومً اإلاخوكع أن ًقىقمقو 2016وختى عام  2000٪ في الفترة مً عام 4.6ؾىوي ئجمالي بل  

لُا بيؿبت  ا زنٌ فترة الخمقـ ؾقىقواث 3.9الىاجج ا حلي ؤلاجمالي الحلُلي ألفٍغ ٪ ؾىوًٍ

ؾققخقواجقق  عقضصا مقً الققخقدققضًقاث فققي طاث القلققاعة الؿقمقغاء    ئال أن2022القحقالققُقت خققتقى عقام 

قغ  الوكذ جخعلم بخغير اإلاىار وجأزيرث الاكخصاصي والاجخما قي والقبقُقلقي الشقضًقض وفقًلقا لقخقلقاٍع

ألامم اإلاخدضة  خُث ًيخظغ أن ًيون هىان جأزير ؾلبى هبير على ألامً الغظائي واإلاائقي فقي 

 عقً القخقأزقيقراث اإلاقلقحقودقت لقنخقخقبقاؽ القحقغاعي 
ً
اللاعة التي حعاوي بالفعل مً الفقلقغ  فضقن

  باإلاىطلت العغبُت التي جخعغ  إلاوجاث مً الجفاف وهلص اإلاُاث العظبت.

ققل اإلاؿقخقضام ًقيققبقع مقً الققضوع  وأوضقح ص. عقمقغان أن مشققغوع ئوشقاء اإلاقغهقؼ الاكققلقُقمقي لققلقخقمقٍو

  -ا ققحققوعى إلاصققغ وجققولققيققهققا 
ً
ققؼ  -خققالققُققا ققلققي لققخققعققمققل  شققيققل وزققُققم لققخققعققٍؼ عئققاؾققت الاجققدققاص ألافققٍغ

لي  . وفى طلقً ألاطقاع 2063أهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت ومواءماها مع أجىضة الاجداص ألافٍغ

قل اإلاؿقخقضام   وقى  جباصع هُئت الغكابت اإلاالُت بطغح اإلاباصعاث ومنها   اإلاغهؼ الاكلُمي للخمقٍو

قلقي والقعقغ قي  ل الخدضًاث ئلى فغص مً زنٌ القخقيقامقل الاكقخقصقاصي ألافقٍغ حؿاعض في جدٍو

لُت  والؿعقي إلشقغان وقافقت اإلاقإؾقؿقاث والشقغوقاث  وجلضًم الحلٌو لؿض الفجواث الخمٍو

زاصت الصغيرة واإلاخوؾطت والتي لضيها اللضعة على فقخقذ أؾقواق عقمقل جقضًقضة زقاصقت فقي 

مقجققاالث الققخققصققيقُققع لققلققمققؿققاعقضة فققي زققفقق  مققعقضالث الققبققطققالققت بققيقن الشققبققاع وعفققع مققعققضالث 

  الىمو.

قل اإلاؿقخقضام  و  –ؾقُقيقون هقواث لقوجقوص مقغاهقؼ بقدق قُقت مقخقلقضمقت أن اإلاغهؼ الاكقلقُقمقي لقلقخقمقٍو

كققاصعة عققلققى ئجققغاء الققبققدققور والققخققلققُققُققمققاث الققنػمققت إلاققواػهققت الققخققغققيققر  -ًققمققىققً ؤلاؾققدققىققاص ئلققيققهققا 

 وجققدققٌو الققلققطققاع اإلاققالققي حققيققر اإلاصققغفققي ئلققى 
ً
ققجققُققا اإلاققىققاتققي وجققدققلققُققم الققخققىققمققُققت اإلاؿققخققضامققت جققضٍع

الاكققخقققصقققاص ألازضقققغ واإلاؿقققخقققضام  وػٍقققاصة القققخقققيقققؿقققُقققم والقققخقققعقققاون مقققع القققجقققهقققاث واإلاقققإؾقققؿقققاث 

لي والعغ ي لخعظُقم الاؾقخقفقاصة مقً القعقلقٌو والقخقاقراث اإلاقخقوفقغة  اإلامازلت في مدُطىا ألافٍغ

  وجدلُم الخيامل الاكخصاصي والابخياع والخىمُت.

قل اإلاؿقخقضام ًقخقضقمقً جقدقلقُقم عقضة  وأهض عئِـ الهُئت أن مشغوع اإلاغهؼ الاكلقُقمقي لقلقخقمقٍو

قققؼ زققلقققافققت الاكقققخققصقققاص  اهققضاف ًققأحقققى فققى مقققلققضمقققاققهققا وشقققغ الققو قققي بققالقققخققىققمقققُققت اإلاؿقققخققضامقققت وحققعققٍؼ

قً وألاجقهقؼة  ألازضغ صازل اللطاعاث اإلاالُت  وجلضًم الضعم الفعي واإلاشوعة للمقؿقدق قمقٍغ

   د.عمران : املركس الاكليمي للتمويل املضتدام يهدف  لياشار الاوباي باالاتاىامايا

 املضتدام  وت سيس ثلاف  الاكتصاد ألازضر دازل اللطاعا  املالي 

  اااي الااا اااالااام  
 
د. عاااماااران : الااالااااي  ألافاااريااالااايااا  تااا اااد ثااااواااي أصااارع املاااىااااطااام هاااماااوا

 واكثرها ت رضا لتدديا  تغير املىار

عئققِققـ هققُققئققت الققغكققابققت اإلاققالققُققت عققً مققوافققلققت مققجققلققـ   –هشققف الققضهققخققوع دمحم عققمققغان 

ققل اإلاؿققخققضام    Regionalؤلاصاعة عققلققى مشققغوع كققغاع بققاوشققاء اإلاققغهققؼ الاكققلققُققمققي لققلققخققمققٍو

Center For Sustainable finance ( RCSF)  عئقِققـ جقمقهققُقضا لقلقعقغ  عققلقى الؿقُقض

الققوػعاء الجققسققاط ؤلاجققغاءاث الاػمققت إلؾققخققصققضاع كققغاع مققً الؿققُققض عئققِققـ الققجققمققهققوعٍقققت 

قققع وجققيقققرة الققخقققدققٌو هقققدققو الاكقققخققصقققاص ألازضقققغ  -فققى ئجقققغاء جققىقققفققُقققظى   –  بققاوشقققاؤث لققدقققؿققَغ

واإلاؿخضام وزلم اللاعضة اإلاعلوماجُت والبد ُت النػمت إلاعاوهت الهقُقئقاث والشقغوقاث 

على اجساط ؤلاجغاءاث واللغاعاث النػمت لقلقخقوافقم مقع اإلاقعقاًقيقر القبقُقةقُقت والاجقخقمقاعقُقت 

لي وفي مىطلت الشغق ألاوؾط  في مدُطىا ألافٍغ

قققل اإلاؿقققخقققضام ًقققمققق قققل واخقققضة مقققً  وكقققاٌ عئقققِقققـ القققهقققُقققئقققت ان اإلاقققغهقققؼ الاكقققلقققُقققمقققي لقققلقققخقققمقققٍو

اإلاباصعاث التى أطقلقلقاقهقا القهقُقئقت لقخقدقلقُقم أهقضاف ألامقم اإلاقخقدقضة لقلقخقىقمقُقت اإلاؿقخقضامقت 

ت مصغ  2030 ومواهبت الخطوعاث العاإلاُت في جلضًم خلٌو أهق قر مقغوهقت  2030وعٍؤ

ققوهققاث حققغققيقر اإلاققىققار وهققضعة اإلاققواعص   لققواكقع اكققخققصققاصي جققضًقض فققي دققل ؾققِققىقاٍع
ً
اؾقخققعققضاصا

الققطققبققُققعققُققت  والققحققاجققت اإلاققلققحققت ئلققى الققخققىققمققُققت الاكققخققصققاصًققت والاجققخققمققاعققُققت الشققامققلققت  . 

قيقخققظقغ ان ًققلقوم بقضوع مققإزقغ فققي جقِقؿققيقر وجققوجقُقق  آلاؾقدق ققمقاعاث الققعقاإلاقُققت ا قخققصقصققت  ٍو

ققم  ققت  وان ًققمققهققض الققطققٍغ لققلققمققشققغوعققاث الصققضًققلققت لققلققبققِققئققت فققي هققطققاق الققعققاصققمققت ؤلاصاٍع

ققت فقي ئعققاصة اؾقخققيققؿقار جققجققاعع هقانققحقت لققلققمقشققغوعقاث الققخققضقغاء مقق ققل  لقلققضولقت اإلاصققٍغ

 مضًىت بيبان .

وبقدقؿقب ص.عقمقغان ؾقُقيقون لقلقمقغهقؼ صوع اكقلقُقمقي بقاعػ  قعقض مقا أصقبقذ هقىقان اهقخقمققام 

متزاًض مً الحيوماث والشعوع للعمل على كضاًا الاؾخضامت بقوجقيقرة أؾقغع مقً أي 

وكقذ م قكقى  والقبققضء بقمقعقغفققت القخقدقضًققاث والقفقغص اإلاقخقاخققت أمقام القلقطققاع اإلاقالقي حقيققر 

ققل مشققغوعققاث مؿققخققضامققت وزضققغاء  لققضعققم الاهققخققلققاٌ ئلققى كققطققاعققاث  اإلاصققغفققي لققخققمققٍو

ققت جققخققطققلققب جققوفققيققر واؾققخققدققضار أصواث مققالققُققت جققضًققضة جققاطبققت لققخققلققً  اكققخققصققاصًققت كققٍو

لُت ومىطلت الشغق ألاوؾط.  اإلاشغوعاث  زاصت في هطاق اللاعة ألافٍغ

مجلط إداي  الركاب  املالي  يوافم على إوشاء املركس  الاكليمي مجلط إداي  الركاب  املالي  يوافم على إوشاء املركس  الاكليمي مجلط إداي  الركاب  املالي  يوافم على إوشاء املركس  الاكليمي 

   للتمويل املضتدام بلراي جمهويىللتمويل املضتدام بلراي جمهويىللتمويل املضتدام بلراي جمهويى



 النشرة االلكترونية

EgyptEgyptEgypt   

   لُاث الخىىولوجُا الحضً ت فُما ًخعلم بمجاٌ عمل اإلاغهؼ.

هقققمقققا يقققهقققضف اإلاقققغهقققؼ ئلقققى فقققخقققذ خقققواع مقققجقققخقققمقققعقققي بقققيقققن وقققافقققت ألاطقققغاف القققفقققاعقققلقققت فقققي اإلاشقققهققققض 

 لققخققدققلققُققم هققمققو اكققخققصققاصي 
ً
الاكققخققصققاصي لققلققتققروٍققج  لققُققاث ومققبققاصعاث الشققمققٌو اإلاققالققي ؾققعققُققا

اخخوائي ًأزظ في اعقخقبقاعاجق  القخقىقمقُقت الاجقخقمقاعقُقت والقبقُقةقُقت بقجقاهقب القخقىقمقُقت الاكقخقصقاصًقت 

  التي لم حعض وخضها كاصعة على اؾدُعاع الخدضًاث التي جواج  العالم.

القحققيقومققُقت اإلاققعقىققُقت بققخققدقلققُقم أهققضاف القخققىقمققُققت اإلاؿقخققضامقت  مققً زقنٌ اإلاؿققاهقمققت فققي 

ققل اإلاؿققخققضام  وئوشققاء مققىققصققت ئلققىققتققروهققُققت  وشققغ القق ققلققافققت والققخققوعققُققت بققأهققمققُققت الققخققمققٍو

قل اإلاؿقخقضام واإلاقوضقوعقاث اإلاقغجقبقطقت  لعغ  الاججاهاث والخطوعاث في مجاٌ الخمٍو

ب   وئجغاء الخلُُم البُلي وا جخمعي للمإؾؿاث  والاجصقاٌ والقخقعقاون مقع اإلاقغاهقؼ 

قل  والجقهقاث اإلاق قُقلقت لقعقمقل اإلاقغهقؼ فقي القخقاع  إلاقهقضف جقبقاصٌ القخقاقراث فقي مقجقاٌ القخقمقٍو

اإلاؿخضام وئصضاع الىخقِقبقاث واإلاقطقبقوعقاث وحقيقرهقا مقً وؾقائقل القخقوعقُقت بقاؾقخقسقضام 

   ملياي دوالي فجو  التأمين  ي الضوق املصري ملياي دوالي فجو  التأمين  ي الضوق املصري ملياي دوالي فجو  التأمين  ي الضوق املصري    2.82.82.8

ً عؤٍت واضحت مً زقنٌ صعاؾقت الاكقخقصقاص الؿقلقووقي لقلقخقعقغف أهق قر  الخأمين على جيٍو

 .على الؿلون الشغائي للعمنء ججاث اإلاىخجاث الخأمُيُت ا خخلفت

وأعخار الاجداص اإلاصغي للخقأمقيقن  أن الاهقخقمقام بقخقطقبقُقم القخقىقىقولقوجقُقا القغكقمقُقت ؾقوف 

ققت وجقققيققلقققفقققت  قققم الققخقققأمققيقققن  وجققلقققلققُقققل القققخققيقققالققُقققف ؤلاصاٍع ٌؿققاعقققض عققلقققى جققبقققؿققُقققط طققغق حؿقققٍو

 الخوػَع  مما ًجعل الخأمين في مخىاٌو الفئاث طاث الضزل اإلاىسف .

وحعخار فجوة الحماًت الخأمُيُت بصفقت مقطقلقلقت هقبقيقرة لقلقغقاًقت عقلقى اإلاؿقخقوى القعقالقمقي  

خوكع أن جىقمقو أهق قر مقع هقمقو الاكقخقصقاصاث  مقمقا ًقمق قل فقغصقت لقىقمقو كقطقاع القخقأمقيقن   ٍو

ومع طلً خللذ صىاعت الخأمين هجاخاث ه يرة بصوعة وؿبُت في القحقض مقً فقجقواث 

القحققمققاًققت فققي مققىققاطققم وفققغوع مققعققُققىقت مققً وشققا  الققخققأمققيققن  ئال أن هققىققان خققاجققت ئلققى بققظٌ 

قققضا مقققً القققجقققهقققوص لقققبقققىقققاء القققو قققي القققخقققأمقققُقققعقققي وحشقققجقققُقققع القققعقققمقققنء عقققلقققى الاؾقققخقققفقققاصة مقققً  مقققٍؼ

 الخغطُاث الخأمُيُت ؾواء وان طلً في ألاؾواق اإلاخلضمت أو الىامُت.

ققت خققلققذ فققي  ققغ صققاصع عققً الاجققدققاص اإلاصققغي لققلققخققأمققيققن  أن الؿققوق اإلاصققٍغ أدققهققغ جققلققٍغ

 بققيققن القضٌو الققتققي حقعققاوققي مققً القفققجققوة الققخقأمققُققيقُققت بققِققىقمققا جققاءث فققي  10اإلاقغجققبققت القق
ً
عققاإلاقُققا

ا على الترجِب  علب صولتي الؿعوصًت وهُجيًر
ً
لُا  وأفٍغ

ً
 .اإلاغهؼ ال اوي عغبُا

قت بقلقغقذ هقدقو  غ  أن الفجوة الخأمُيُت بالؿوق اإلاصٍغ مقلقُقاع صوالع  2.8وكضع الخلٍغ

% 0٫4% مققً القىققاجقج ا ققحققلقى ؤلاجققمقالققي  و1.2  بققيقؿققبقت جصققل ئلققى 2018زقنٌ الققعقام 

معضٌ اهدشاع كطاع الخأمين في مصغ  مما ًإهض على أه  ما ػالقذ هقىقان خقاجقت ئلقى 

ضا مً الجهوص لبىاء الو ي الخقأمقُقعقي وحشقجقُقع القعقمقنء عقلقى الاؾقخقفقاصة مقً  بظٌ مٍؼ

 .الخغطُاث الخأمُيُت لؿض هظث الفجوة

شققغوققاث جققأمققُققىققاث اإلاققمققخققلققيققاث ان ٌؿققخققفققُققضوا مققً جققجققغبققت الصققيققن   وطققالققب الاجققدققاص 

والهىض  شيل زاص خُث وان الخأمين الؼعا ي هو ا حغن الغئقِقمقكقي لقلقىقمقو فقي هقن 

الققبققلققضًققً وؾققض الققفققجققوة الققخققأمققُققيققُققت لققضيققهققم الققى خققض هققبققيققر  ئلققى جققاهققب جققغهققيققز شققغوققاث 

MoroccoMoroccoMorocco   

Assur’Wi, le 1er courtier grossiste e’assurance au Maroc, 
lance son application pour l’assurance automobile. Bapti-
sée DigiAssur, l’application permet aux clients ee sous-
crire l’assurance eepuis chez eux, à n’importe quel mo-
ment et ee recevoir leur attestation e’assurance sans avoir 
à se déplacer. 

« DigiAssur répond à un constat : celui de la faible pénétra-
tion ee l’assurance au Maroc, eont le taux est à peine aux 
alentours ee 3% », ineique un communiqué e’Assur’Wi. 

La nouvelle plateforme DigiAssur met à la disposition du 
client, particulier ou entreprise, un dispositif omnicanal, à 
la fois digital et humain, pour lui simplifier la vie en prenant 
en compte ses eemanees rapieement. L’inscription à 
l’assurance, via l’application, se fait en 3 étapes. 

« Il suffit de prendre en photo la carte grise, le permis de 
coneuire et la carte e’Ieentité nationale. Ensuite, selon les 
caractéristiques du véhicule à assurer, le client reçoit en 
eeux minutes, 2 à 3 formules e’assurance très compéti-

ves : de la basique à la plus complète. Le client pourra 
après faire son choix en cliquant sur souscription », 
explique le courtier, dans le communiqué. 

Par ailleurs, concernant le paiement, le client dispose 
de la possibilité de payer en une fois ou en plusieurs 
fois : par chèque ou par ordre de prélèvement sur sa-
laire signé par le client et son entreprise. Il bénéficie 
également, s’il le souhaite, e’un financement pour 
l’achat ee son assurance, à travers la convention SO-
FAC-DigiAssur, accessible en ligne. 

DigiAssur lui livrera dans les 24h de la commande son 
attestation en lui donnant la possibilité de visualiser 
l’état e’avancement ee sa livraison. 

Soulignons que l’application DigiAssur est eisponible 
pour téléchargement sur IOS et Android. 

Assurance Automobile : Assur’Wi lance au Maroc l’application Assurance Automobile : Assur’Wi lance au Maroc l’application Assurance Automobile : Assur’Wi lance au Maroc l’application 
DigiAssurDigiAssurDigiAssur   

 m.2m.maSource:  
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L’Autorité ee contrôle ees assurances et ee prévoyance 
sociale (ACAPS) et la Fédération marocaine des sociétés 
e’assurance et ee réassurance (FMSAR) ont redu ces 9 et 
10 octobre une importante délégation tunisienne. Cette 
visite a pour objectif ee eébattre ees sujets e’intérêt com-
muns et e’envisager les voies ee coopération à mettre en 
place entre les eeux parties, souligne l’ACAPS eans un 
communiqué. 

De même, cette visite est une occasion ee partager l’ex-
périence marocaine sur des thématiques telles que la 
solvabilité basée sur les risques, la tarification de 
l’assurance automobile et le eéveloppement ee l’assu-
rance vie. 

Rappelons que cette rencontre s’inscrit eans le caere 
ee la coopération soutenue que mène l’Autorité avec 
ses homologues, en particuliers africains.  

Assurance : Une délégation tunisienne au Assurance : Une délégation tunisienne au Assurance : Une délégation tunisienne au 
MarocMarocMaroc   
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GAIF General Conference 33 will be held in Algeria on 11st to 14th Oct 
2020 
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