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World Insurance

Marsh reveals how much global commercial insurance rates are 
rising
The global insurance broking giant and risk advisor Marsh has revealed that global commercial insurance prices 
increased 6% in Q3 2022, representing 20 consecutive quarters of increases.
However, in its Global Insurance Market Index, the 
broker highlighted that the increase is down from the 
9% rise seen in Q2 2022 with pricing moderated in 
most regions. This is driven by the first decrease in 
certain financial and professional lines seen since Q3 
2017, most notably in directors’ and officers’ insurance.
Breaking the Index’s findings down by region, Marsh 
revealed that:
• The US, with a composite pricing increase of 5% 
(down from 10% in Q2 2022), experienced the largest 
moderation in average price increases.
• In the UK, rates increased by 7% (down from 11% in 

https://iciec.isdb.org/
https://aqabaconf.com/
https://info.marsh.com/pa-gimi-q3-2022
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Q2 2022), in the Pacific by 5% (down from 7% in Q2 
2022), and in Asia by 2% (down from 3% in Q2 2022).
• Meanwhile, in Latin America and the Caribbean 
prices increased by 5% (the same as Q2 2022) and by 
6% in Continental Europe (the same as the previous 
two quarters).
Among other findings, the survey noted that global 
property insurance pricing rose 6% on average in Q3 
2022 (the same level as the previous quarter) while 
casualty pricing was up 4% on average (compared to 
6% in the previous quarter).
For the first time since its inception, Marsh’s index 
published a global cyber insurance pricing figure, 
separating cyber data from financial and professional 
lines data. Globally, cyber insurance pricing increased 
53% in Q3 2022. In the largest cyber insurance markets, 
the rate of increase continued to moderate – with pricing 
rising 48% in the US and 66% in the UK compared to 
79% and 68% respectively in the prior quarter.
Marsh noted that the inclusion of cyber meant that, for 
the first time since 2017, overall pricing in financial 

and professional lines fell by 1% in Q3, compared to a 
16% increase in Q2 (a figure that included cyber). The 
result of this quarter was accredited to decreases in the 
US, UK and Australia and moderating rates of increase 
elsewhere.
Meanwhile, the index highlighted that valuation 
continues to be a focal point for insurers at renewal, 
driven by concerns about inflation.
Commenting on the report, Lucy Clarke, president of 
Marsh Specialty and Global Placement at Marsh said: 
“The global business environment remains tough for 
clients. Ongoing inflation and geopolitical instability 
are affecting all sectors and we expect even more 
challenging conditions in the already strained property 
catastrophe market following Hurricane Ian.
“We are working closely with our clients to get the best 
possible outcomes from the market, as well as explore 
the whole range of options available to assess and 
address their risks including alternative and captive 
solutions.”

 Source: Insurance Business mag. & Marsh

AXA Future Risks Report 2022: Climate change is becoming the 
number one concern around the world
AXA released the ninth edition of its Future Risks 
Report. This global survey measures and ranks the 
evolution of perceptions of emerging risks. It is based 
on responses from a panel of 4,500 risk experts from 
58 countries and a representative sample of 20,000 
people from 15 countries. This report is produced in 
partnership with the IPSOS research institute and the 
geopolitical analysis consultancy Eurasia Group.
For the first time, climate risk tops the list of experts’ 
concerns in all regions of the world and becomes the 
main concern of the general public in the United States. 
Last year, US experts ranked cyber risk first and Asian 
experts ranked pandemic risk second.
Geopolitical risks come in second place, overtaking 
cyber and pandemic risks. 95% of the experts surveyed 
expect geopolitical tensions to persist and spread 
throughout the world. As an indirect consequence, 
energy-related risks are now in fourth place, up from 
17th place last year.
Economic risks are increasing and fuelling social 
tensions. For the first time, experts rank three 
economic risks in their top 10: financial instability, 
macroeconomic deterioration and monetary and fiscal 
stress. Inflation is becoming an important concern for 
both experts and the general public.
In the general population, the feeling of vulnerability 

remains at a very high level (80% of respondents 
consider themselves more vulnerable than five years 
ago), and is even increasing in the face of certain 
risks such as climate change and the energy crisis. 
Furthermore, confidence in certain categories of 
decision-makers to find solutions is worsening, 
particularly regarding public authorities (58% vs. 
62% in 2021), private companies (45% vs. 47% in 
2021) and even scientists (66% vs. 75% in 2021). This 
general trend can be explained by the fact that the 
public believes that the level of preparation of public 
authorities for certain risks - such as climate change, 
cyber or geopolitical tensions - is insufficient.

 Source: Axa

https://www-axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com/15c65a87-4d11-49a4-b88e-be5953965b37_axa_futurerisksreport_2022_va.pdf
https://www-axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com/15c65a87-4d11-49a4-b88e-be5953965b37_axa_futurerisksreport_2022_va.pdf
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Cyber: The changing threat landscape
Given cyber crime incidents are now estimated to cost 
the world economy in excess of $1trn a year –around 
1% of global GDP – it is no surprise that cyber risk 
regularly ranks as a top customer concern in the Allianz 
Risk Barometer, our annual survey identifying the top 
business risks around the world (including finishing 
#1 in the 2022 edition). Indeed, AGCS’ own insurance 
industry claims analysis shows that external attacks 
are responsible for more than 80% of the value of the 
3,000 cyber related claims we have been involved with 
over the past five years around the globe.
This report highlights some of the main cyber risk 
trends we see from an underwriting, risk consulting 
and claims perspective, such as the growing cost of 
ransomware attacks – which has been the major loss 
driver in recent years, the targeting of more smaller 
sized companies by hackers, the increasing frequency 
and sophistication of business email compromise 
attacks in the ‘Zoom and deep fake era’, as well as the 
impact of wider geopolitical tensions.
Our analysis shows that business interruption is the 
main cost driver in more than 50% of all cyber claims 
we participate in, and the report also highlights some of 
the major exposures that can result in large loss activity 
for companies. Of course, almost any cyber incident 
can also lead to litigation or demands for compensation 
from affected customers, suppliers and data breach 
victims, and elsewhere we look at the continuing 
evolution of third party liability exposures, and how 
cyber security is increasingly seen as an environmental, 
social, and governance (ESG) issue. We also examine 
how a talent shortage is hindering efforts to improve 
cyber security.
In response to the challenging loss environment of 
recent years, the insurance industry is more diligently 
assessing clients’ cyber risk profiles and clarifying 

coverage areas in a bid to incentivize companies to 
improve cyber security and risk management controls.
Our experience shows a number of companies still 
need to improve their frequency of IT security training, 
cyber incident response plans and cyber security 
governance. Incident response is critical as the cost of 
a claim quickly escalates once business interruption 
kicks in.
It is clear that organizations with good cyber maturity 
are better equipped to deal with incidents. It is not 
typical for us to see companies with strong cyber 
maturity and security mechanisms suffer a high 
frequency of ‘successful’ attacks. Even where they are 
attacked, losses are usually less severe.
The good news is that we are now seeing a very 
different conversation on the quality of cyber risk than 
we were a few years ago and are therefore gaining much 
better insights as the cyber insurance market matures. 
Insurers have a role that goes beyond pure risk transfer, 
helping clients adapt to the changing risk landscape 
and raising their protection levels. The more we can 
partner with our clients the more losses will hopefully 
reduce in future

 Source: Allianz

Boeing fleet suspension a historic loss for reinsurers: analysts
The suspension of Boeing’s 737 MAX fleet following two crashes in 2018 and 2019 is now thought to be one of 
the single biggest aviation insurance claims in history, according to analysts at AviationSource, with reinsurers and 
retrocession underwriters hit hardest.
At around $3 billion, AviationSource notes that the 
Boeing claim exceeds the $2.5 billion paid out after the 
September 11th attacks on the twin towers.
The claim is made up of three factors: the cost of 
grounding the faulty planes, the costs relating to the 

crash of the Lion Air flight 610 in October 2018, and 
the costs relating to the loss of Ethiopian Airlines flight 
302 just three months later, on March 10th 2019.
These claims come under Boeings manufacturers 
policy which is led by Global Aerospace, but brokered 

https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/agcs-cyber-risk-trends-2022.pdf
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Insurers to expect low premium income growth in 2023
Rising interest rates and a weakening economic picture affecting pricing and demand is setting insurers for low 
premium income growth in 2023, according to a recent EY report.

by Marsh.
According to analysts, the aviation reinsurers with the 
largest market share were Swiss Re, Hannover Re and 
Munich Re.
The portion of loss associated with the Ethiopian 
Airlines crash is estimated to sit at around $2.25 billion, 
this increasing from $990 million, while the costs of 
the Lion Air element remain unknown, but are thought 
to be worth hundreds of millions of dollars also.
On the 13th March 2019, the whole 737 MAX fleet 
was grounded by the Federal Aviation Authority.
It was earlier expected that Boeing would utilise the 
same $2.25 billion limit as the Ethiopian liability 
losses, however the 13-month hiatus for the aircraft 
has seen Boeing present claims with the grounding as 
an incremental $500 million to the main $2.25 billion 
limit.
The combination of this loss and the travel restrictions 

imposed amid the COVID pandemic has left the 
aviation market in crisis, but AviationSource analysts 
remain confident that insurers should be able to raise 
premiums to an adequate rate now that passenger 
numbers have returned.
But re/insurers could be set to incur further historic 
losses depending on the outcome of legal disputes over 
claims related to the fleet of planes stranded in Russia 
following the outbreak of the war in Ukraine.
Aercap, the largest global aircraft leasing firm, has 
sued AIG and other insurers including Lloyd’s business 
Atrium over the stranded planes after its insurers 
refused to pay out on a $3.5 billion all-risk claim filed 
in March.
Meanwhile, Gallagher has reported that the incident 
could lead up to losses that are seven times than the 
final loss amount for the World Trade Center attacks in 
2001, and four times the initial WTC reserve.

 Source: Reinsurance News

In the the latest EY ITEM Club Outlook for Financial 
Services analysts expect both non-life and life sectors 
to experience reduced premium growth next year, 
with non-life forecast only modest growth of 1.5%, 
down from a 4.1% growth predicted in 2022; and life 
premiums forecast to contract 1% in 2023, down from 
an expected rise of 5% in 2022.
Rising interest rates and the prospect of falling inflation 
over 2023 will help insurers’ overall profitability, EY 
noted. Despite these, the wider economic environment 
of falling household incomes, cost of living pressures 
and an uncertain housing market is expected to affect 
demand significantly and negatively across collective 
insurance lines, analysts highlighted.
Additionally, insurers’ balance sheets have also been 
detrimentally affected by the recent fall in UK bond 
prices – which pushed up yields –, mainly due to the 
amount the sector has invested in this asset class.
According to EY’s analysts, the prospects for housing 
transactions and car sales will contribute to a forecast 
reduction in insurance product demand over next year.
Home insurance will be impacted by rising mortgage 
rates and a weakening economic picture, factors that 
have weakened the demand for house sales in 2021.
As for motor insurance, the numbers of new car sales 
have remained weak this year. EY believes that for 

2023, new cars purchases will also remain low, mainly 
due to the weakening outlook for real disposable 
household incomes and higher interest rates.
This outlook will also affect personal insurance and 
exacerbate a fall in demand as consumers divert spend 
to essentials instead, analysts noted.
Analysts forecast non-life premium income to grow 
4.1% this year, slowing to 1.5% in 2023 and rebounding 
to 4.5% in 2024.
Rodney Bonnard, UK Insurance Leader at EY, 
comments: “Challenging geopolitics, volatility in 
financial markets and a lack of clarity around future 
interest rate movements mean that the macroeconomic 
outlook for insurers is about as uncertain as it could 
be. Claims inflation remains a challenge, while pricing 
practices have disturbed retail pricing dynamics.
“Furthermore, weak prospects for household income 
growth are challenging insurers’ future pricing plans. 
In such an uncertain environment, where household 
finances are delicately balanced, insurers may need to 
rein back price rises to retain demand and discourage 
a rise in under-insurance while carefully balancing 
claims and other cost inflation.
“While insurers markets face a challenging time over 
the course of the next year, with premium income 
growth set to fall on both the life and non-life sides, they 

https://www.reinsurancene.ws/stranded-aircraft-lessor-brings-3-5bn-lawsuit-against-aig/
https://www.reinsurancene.ws/stranded-aircraft-lessor-brings-3-5bn-lawsuit-against-aig/
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remain in a strong capital position and can continue to 
help customers through this difficult period.”
For the life sector, rising interest rates and falling bond 
values present a mixed outlook. The rise in long-term 
interest rates over the last six months, including the rise 
in UK yields since late September following the mini-
Budget, has been good news for the sector in some 
respects, EY noted, as it boosts the income stream from 
new bond purchases.
But, to the detriment of balance sheets, the value of 
bonds have fallen even after the recent calming in UK 
market volatility.
While cost of living pressures may cause some 
consumers to cancel or lower their life insurance 
coverage, an increasing pensions-age population may 
provide some offset. The EY ITEM Club predicts that 
current market conditions are supportive of increasing 
in flows of capital leaving defined benefit schemes 
and moving into individual pensions and pensions 
drawdown products, which should be good news for 
life insurers.
Continued growth in workplace pensions has increased 

the number of working British adults paying into a 
pension pot, which has also been positive for the life 
insurance sector. However, analysts noted that financial 
pressures on households appear now to be pushing up 
retail outflows from pension schemes.
Overall, life premiums are forecast to rise to 5% this year, 
but then contract 1% in 2023 as inflation and economic 
uncertainty affect pricing and demand. According to 
EY analysts, notwithstanding the pandemic period, 
this would be the first decline in premiums since 2016. 
Growth is forecast to rebound to 8.8% in 2024.
Martina Neary, UK Head of Life & Pensions at EY, 
said: “The current economic environment has had an 
immediate impact on life insurers’ balance sheets, 
but the industry is well capitalised. From a consumer 
perspective, high inflation forces an increasing number 
of people to re-evaluate their finances, potentially 
choosing to risk pausing or reducing payment into non-
essential products such as protection policies.
“There is, however, a significant opportunity for 
many life and pension firms to provide a solution to 
corporates and we expect to see a significant uptick in 
the bulk annuity market as a result.”

 Source: Reinsurance News
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ن ن الصحي والسيارات يساهم بما يقارب %32 و%25 عىل التوالي من إجمالي أقساط التأم�ي التأم�ي

ن اإلجمالية المرصف المركزي: 146 مليون أقساط التام�ي
ي 

�ف ف  التأم�ي أقساط  إجمالي  بأن  المركزي  البحرين  مرصف  أعلن 
2022 بمبلغ  30 يونيو  ي 

ي األشهر الستة المنتهية �ف
السوق المحلي �ف

نفسها  ة  الف�ت ي 
�ف  143,62 مع  مقارنة  ي  بحري�ف دينار  مليون   146,86

فروع  بلغت مساهمة  كما   .2,3% قدرها  بزيادة  أي   ،2021 عام  من 
من   84% يقارب  ما   ) الصحي ف  التأم�ي فيها  )بما  العامة  التأمينات 
يونيو   30 ي 

�ف المنتهية  أشهر  الستة  خالل  األقساط  حجم  إجمالي 
.2022

دينار  مليون   45,68 من  الصحي  ف  التأم�ي أقساط  إجمالي  وارتفع 
إل  ليصل   2021 يونيو   30 ي 

�ف المنتهية  الستة  األشهر  ي 
�ف ي  بحري�ف

 ،2022 عام  من  ة  الف�ت نفس  خالل  ي  بحري�ف دينار  مليون   46,78
يواصل  الصحي  ف  التأم�ي بأن  اإلشارة  وتجدر   .2% قدرها  بزيادة  أي 
أقساط  إجمالي  من  المحققة  األقساط  إجمالي  حيث  من  الصدارة 
2022 حيث يساهم بما  30 يونيو  ي 

ف لألشهر الستة المنتهية �ف التأم�ي
%32 من إجمالي األقساط. يقارب 

ف عل السيارات بنسبة  ي التأم�ي
كما ارتفع إجمالي األقساط المحققة �ف

 30 ي 
ة المنتهية �ف ي الف�ت

ي �ف 36,06 مليون دينار بحري�ف %5 ليصل إل 
نفسها  ة  الف�ت ي 

�ف ي  بحري�ف دينار  مليون   34,48 بـ  مقارنة   2022 يونيو 
المركز  السيارات  عل  ف  التأم�ي فرع  يحتل  حيث   ،2021 عام  من 
%25 من  ي من حيث إجمالي األقساط المحققة ويساهم بنسبة 

الثا�ف
.2022 ة نفسها من عام  للف�ت ف  التأم�ي إجمالي أقساط سوق 

كات التكافل 41,30 مليون  اكات �ش من ناحية أخرى، بلغ إجمالي اش�ت
 2022 يونيو   30 ي 

�ف المنتهية  الستة  األشهر  خالل  ي  بحري�ف دينار 

عام  من  نفسها  ة  الف�ت خالل  ي  بحري�ف دينار  مليون   43,76 بـ  مقارنة 
إجمالي  من   28% حوالي  التكافل  كات  �ش اكات  اش�ت وتمثل   ،2021

.2022 يونيو   30 ي 
المنتهية �ف الستة  ف لألشهر  التأم�ي أقساط سوق 

ي البحرين 
ف �ف ي سوق التأم�ي

كات المرخصة �ف يجدر الذكر بأن عدد ال�ش
ف  كات تأم�ي كة وطنية و10 فروع ل�ش بنهاية يونيو 2022 بلغت 21 �ش
التكافل  إعادة  التكافل،   ، ف التأم�ي إعادة   ، ف التأم�ي أعمال  تزاول  أجنبية 
ف التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين، حيث  كات التأم�ي وأعمال �ش
كات  �ش  5 تقليدية،  ف  تأم�ي كة  �ش  12 من  الوطنية  كات  ال�ش تتكون 
ف  تأم�ي كة  و�ش تكافل،  إعادة  كة  و�ش  ، ف تأم�ي إعادة  ف  كت�ي و�ش تكافل، 
 9 من  األجنبية  ف  التأم�ي كات  �ش فروع  تتكون  ف  ح�ي ي 

�ف خاصة.  تابعة 

https://www.cbb.gov.bh/wp-content/uploads/2022/10/IMR-Q2-2022.pdf
https://www.cbb.gov.bh/wp-content/uploads/2022/10/IMR-Q2-2022.pdf
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ف  التأم�ي يشتمل سوق  كما   ، ف تأم�ي إعادة  كة  تقليدية و�ش ف  تأم�ي كات  �ش
ف المساندة. كات خدمات التأم�ي كات الوساطة و�ش عل العديد من �ش

عبدالرحمن  السيد  رصح  المناسبة  وبــهذه 
المؤسسات  لرقابة  التنفيذي  المدير  الباكر، 
مملكة  ي 

�ف ف  التأم�ي قطاع  “أن  قائاًل  المالية 
الواعدة  النمو  فرص  من  بالعديد  يزخر  البحرين 
قطاع  حققه  الذي  األداء  من  ف  يتب�ي كما  وذلك 
المنتهية  ة  الف�ت البحرين خالل  ي مملكة 

ف �ف التأم�ي
الملحوظ  النمو  وخاصة   2022 يونيو   30 ي 

�ف
الوعي  لزيادة  نتيجة  الصحي  ف  التأم�ي قطاع  ي 

�ف
. ف المواطن�ي جمهور  لدى  ي  التأمي�ف

يحقق  أن  نتوقع  “نحن  قائاًل  الباكر  عبدالرحمن  السيد  أضاف  كما 

القادمة  السنوات  ي 
�ف نمو  نسبة  ف  التأم�ي قطاع 

بأهمية  ي  التأمي�ف الوعي  زيادة  بفضل  وذلك 
إل  باإلضافة  عام،  بشكل  ف  التأم�ي منتجات 
ف  التأم�ي يعية والرقابية لقطاع  الت�ش البيئة  سالمة 

البحرين”. ي 
�ف

ف  التأم�ي مراقبة  إدارة  مدير  عقبت  جانبها،  من 
توجيهات  أن   “ بقولها  طالب  إلهام  السيدة 
التحول  يخص  فيما  ف  التأم�ي كات  ل�ش المرصف 
ي 

ف بشكل عام وباألخص �ف ي قطاع التأم�ي
الرقمي �ف

ي 
ي فرص النمو �ف

ف الصحي قد ساهمت �ف ف عل السيارات والتأم�ي التأم�ي
الخدمات  من  أعل  لمستوى  المرصف  يطمح  كما   ، ف القطاع�ي هاذين 
بكل  التأمينية  الخدمات  لتقديم أفضل  القطاع وذلك  ي هذا 

الرقمية �ف
وي�”. المصدر: الوطن ومصرف البحرين المركزيسهولة 

ن عىل الحياة ي سوق التأم�ي
توجد تغطيات تأمينية معقولة التكلفة �ن

ن عىل الحياة بلغت 52 مليون دينار  ي: أقساط التأم�ي أس�ي
ائب بغرفة تجارة وصناعة  ف والرصف أكدت عضو اللجنة المالية والتأم�ي
الحياة  عل  ف  التأم�ي أقساط  أن  ي،  أس�ي إسماعيل  إيناس  البحرين، 
ي 

�ف دينار  مليون   52.1 بلغت  المركزي  البحرين  لبيانات مرصف   
ً
وفقا

.2021
ي 

االئتما�ف ف  التأم�ي ي 
 �ف

ً
 صحيا

ً
نموا 2022 نشهد  ي عام 

 �ف
ً
وقالت: “حاليا

منخفضة  العقاري  الرهن  فائدة  معدالت  كانت  حيث  الحياة،  عل 
احتياجات  وجود  إل  باإلضافة  الجائحة،  ة  ف�ت خالل  قياسي  بشكل 
ارتفاع  إل  أدى  ما   ، ي البحري�ف الشباب  لدى  ة  كب�ي إسكانية  تمويلية 
كات  لل�ش وخاصة   ، ف الموظف�ي قبل  من  الحياة  ف  تأم�ي عل  الطلب 

المناسبة. التأمينية  التغطية  لتوف�ي  الحجم،  والمتوسطة  ة  الصغ�ي
فيما  ي  البحري�ف المجتمع  خصائص  أن  إل  لفتت  أخرى،  جهة  ومن 
أدت  قد  ابطة  الم�ت االجتماعية  والعالقات  األ�  بتضامن  يتعلق 
حياة  عل  ف  التأم�ي منتجات  عل  للحصول  التوجه  عن  العزوف  إل 
 بمنتجات 

ً
ايدا ف  م�ت

ً
ة أن هناك وعيا ي اآلونة األخ�ي

األفراد، ولكن لوحظ �ف
ف  بتأم�ي الشباب  جيل  ف  ب�ي ايد  ف الم�ت االهتمام  بسبب  واالدخار  الحياة 
 
ً
نظرا لألبناء  التعليم  ف  تأم�ي إل  باإلضافة  أل�هم،  المالي  المستقبل 

الراهنة. االقتصادية  الظروف  إل 
ت  تغ�ي ي  وال�ت االدخار،  ثقافة  اآلخر هو غياب  التحدي  أن  إل  ولفتت 
قد  ولكنها  متاحة  واستثمارية  ادخارية  حلول  وجود  إل   

ً
نظرا  ،

ً
مؤخرا

يوجد  كما  المرتفعة.  الرسوم  إل  باإلضافة  السوق،  لتقلبات  تتعرض 
التكلفة وتقدم عوائد معقولة  العروض منخفضة   من 

ً
قليل جدا عدد 

. ف التأم�ي وثائق  لحاملي 
دول  بمعاي�ي  مقارنة  صغ�ي  البحرين  سوق  حجم  أن  إل  وأشارت 
 
ً
منوهة األخرى،  العالمية  المعاي�ي  وكذلك   ، ي الخليحج التعاون  مجلس 

الملف  إل   
ً
نظرا الحياة،  عل  ف  بالتأم�ي االهتمام  من  مزيد  توقع  إل 

الرعاية  تكاليف  وتزايد  ي 
الديمغرا�ف

أنماط  ات  وتغي�ي والتعليم  الطبية 
التقلبات  أن  كما  األخرى.  الحياة 
أدت  االستثمار  أسواق  ي 

�ف ة  األخ�ي
المنتجات  عل  الطلب  زيادة  إل 
حيث  الضمان،  عل  القائمة 
تحسنت عائدات السندات ولكن 
والمتوسط،  القص�ي  المدى  عل 
األجل  طويلة  العوائد  أن  ف  ح�ي ي 

�ف
منخفضة. تزال  ال 

أن  بينت  أخرى،  ناحية  ومن 
فريدة  كانت  السابقة  السنوات 
ف  التأم�ي كات  �ش عل   

ً
جدا وصعبة 

عل الحياة، حيث كان أك�ج تطور 
كورونا  لجائحة  هو   2021 ي 

�ف
ذلك  أن  إل  منوهة  الحياة،  عل  ف  التأم�ي مطالبات  عل  ها  وتأث�ي
ف عل الحياة، وال سيما  ي تجربة مطالبات التأم�ي

انعكس بشكل كب�ي �ف
لذلك. نتيجة  القروض  ف حماية  تأم�ي إطار  ي 

�ف
ة  قص�ي صعبة  دورة  ي 

�ف السوق  أدخلت  الكورونا  جائحة  وأضافت: 
األقساط،  معدالت  ي 

�ف مؤقتة  زيادة  نتوقع  أن  يمكننا  بحيث  األجل 
اء  ل�ش ايد  ف الم�ت المستهلك  تفضيل  هو  ي 

الثا�ف التطور  كان  ف  ح�ي ي 
�ف

ف  التأم�ي كات  �ش جهود  تضاعف  إل  أدى  ما   ،
ً
ونيا إلك�ت المنتجات 

لدمج  مجيات  ال�ج كات  �ش خدمات  استخدمت  حيث  عملياتها  ألتمتة 
الرقمية. المنصات  عل  منتجاتها 

المصدر: الوطن



النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2022/10/312022/10/31 IssueIssue  174174  العددالعدد

Arab Insurance EgyptEgypt

ي لزيادة حصة القطاع 
رئيس »الرقابة المالية«: نستهدف تعزيز آليات الشمول التأمي�ن

بالناتج القومي
للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  فريد،  محمد  الدكتور  قال 
كأحد  ي  التأمي�ف الشمول  أليات  تعزيز  تستهدف  الهيئة  إن  المالية، 
الناتج  ي 

�ف المساهمة  نسبة  زيادة  من  ف  التأم�ي قطاع  ف  تمك�ي أدوات 
. ف تأم�ي لديها  المهن  أنه عالمًيا كل  القومي وأوضح 

الدكتور محمد فريد، مساء أمس األحد،  جاء ذلك عل هامش كلمة 
ضمن  ي  

المرص�ف غ�ي  المالي  القطاع  دور  تعزيز  آليات  جلسة  خالل 
والذي   ،2022″ “مرص  االقتصادي  للمؤتمر  ي 

الثا�ف اليوم  فعاليات 
غ�ي  المالية  األنشطة  وتنمية  لتطوير  الهيئة  رؤية  فيها  استعرض 
 ، القومي االقتصاد  نمو  دعم  ي 

�ف فاعلية  أك�ث  بدور  لتقوم  المرصفية 
 ، الوزراء  مجلس  رئيس  مدبولي  مصط�ف  الدكتور  بحضور  وذلك 

الشأن االقتصادي. ي 
ف �ف المتخصص�ي اء  الوزراء والخ�ج وعدد من 

ي 
�ف ف  التأم�ي قطاع  مساهمة  لزيادة  العمل  ورة  رصف عل  فريد  وشدد 

وكذا  القطاع  وقوة  ة  خ�ج مع  يتناسب  الذي  بالشكل  القومي  الناتج 
ي السوق المرصي،  مؤكدا عل أهمية تحقيق 

مساحة النمو المتاحة �ف
ي واالستثماري مما يساعد عل دخول نسب  والتأمي�ف المالي  الشمول 
التحول  خالل  من  شاب  مجتمع  ي 

�ف بسهولة  المستثمرين  من  أك�ج 
لزيادة  الدولة  جهود  تدعم  ي  ال�ت التكنولوجية  التطبيقات  و  الرقمي 

. القومي الناتج 
التكنولوجيا،  عل  باالعتماد  الرقابية  األطر  تطوير  أهمية  عل  وأكد 
الخدمات  قطاع  وتراقب  ف  ت�ش المالية  الرقابة  هيئة  أن  عل  مؤكدا 
تعمل  حيث  أيضا،  التنموي  البعد  تراعي  لكنها  المرصفية  غ�ي  المالية 
كأولوية  المرصفية  غ�ي  المالية  األسواق  وتطوير  تنمية  عل  الهيئة 
وتوازن  األسواق  واستقرار  التعامالت  سالمة  ضمان  مع  قصوى 

مواتية. عمل  بيئة  وسط  ف  المتعامل�ي حقوق 
أكد  الجلسة،  ي 

�ف ف  والمشارك�ي ف  المتحدث�ي كلمات  عل  تعقيبه  ي 
و�ف

المقبلة  المرحلة  خالل  األساسية  العمل  ركائز  أن  عل  فريد  الدكتور 
الالزمة  اإلجراءات  كافة  وتسهيل  األعمال  بيئة  تهيئة  تتضمن 
غ�ي  المالية  األنشطة  من كافة  االقتصادية  الكيانات  كافة  الستفادة 

والمنتجات  الخدمات  تطوير  استكمال جهود  إل  باإلضافة  المرصفية 
غ�ي  المالي  القطاع  ف  ب�ي التكامل  إحداث  شأنها  من  ي  وال�ت المالية 
وتغطيات  تأمينية  استحداث خدمات  ورة  ذلك رصف ي 

�ف وبما  ي 
المرص�ف

ا  مش�ي العقاري،  التمويل  وعمليات  أنشطة  من  تعزز  إضافية  تأمينية 
إعادة  كات  �ش مع  واللقاءات  المشاورات  من  عدد  الهيئة  إجراء  إل 
الالزمة  التغطية  وإيجاد  التأمينية  المنتجات  تطوير  لبحث  ف  التأم�ي

. ف التأم�ي إعادة  لعملية 
وخالل كلمته أوضح الدكتور فريد خالل الجلسة أن النمو االقتصادي 
المدخرات  تعبئة  يتطلب  التمويل  وهذا  التمويل،  إل  يحتاج  ما  دائما 
نمو  نسبة  لتحقيق  أنه  إل   

ً
ا مش�ي  ، القومي االدخار  مستويات  وزيادة 

 ، اإلجمالي المحلي  للناتج  االستثمارات  نسبة  لزيادة  نحتاج  فإننا   7%
ي من خالل 

موضحا أن االستثمارات تطلب وجود مدخرات وذلك يأ�ت
ي سواء من خالل 

، والقطاع المالي غ�ي المرص�ف ي
القطاع المالي المرص�ف

وتعمل  والحكومية  الخاصة  التأمينات  صناديق  أو  ف  التأم�ي كات  �ش
بهذا  الموجودة  والمدخرات  األموال  حجم  زيادة  عل  جاهدة  الهيئة 

المصدر: أموال الغدالقطاع.

 عىل االقتصاد ويدعم عوائد 
ً
«: رفع الفائدة تؤثر إيجابا ن رئيس »المرصي للتأم�ي

كات استثمارات ال�ش
 ، ف للتأم�ي المرصي  اإلتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  ي،  الزه�ي عالء  قال 
البنك  قرار  أن  مرص،  ف  للتأم�ي ي  �ج أي  ي  �ج كة  ل�ش المنتدب  والعضو 
التأث�ي  لها  سيكون   2% الفائدة  سعر  برفع  اليوم  الصادر  المركزي 
االستثمار  ومعدالت  المرصي  االقتصاد  عل  المبا�ش  ي  اإليجا�ج
 
ً
انعاكسا بإعتباره  ف  التأم�ي قطاع  عل  باإليجاب  سيعود  مما  بالسوق؛ 

لإلقتصاد.
شهدت  المرصية  البورصة  أن  خاصة  ترصيحات  ي 

�ف ي  الزه�ي وأوضح 
يعد  مما  الفائدة،  رفع  قرار  عقب  الصباحية  التعامالت  خالل   

ً
نموا

األورق  سوق  عل  القرار  لهذا  اإليجابية  للتداعيات   
ً
جيدا  

ً
ا مؤ�ش

القناة  هذه  ي 
�ف ف  التأم�ي كات  �ش استثمارات  عل  وبالتالي  المالية 

االستثمارية  المحفظة  هذه  لزيادة  كات  ال�ش يشجع  مما  االستثمارية، 
المحفظة  هذه  أن  ورة  رصف مراعاة  مع  االستثمارية،  عوائدها  وارتفاع 
معدالت  مع  نقدية  أموال  إل  تحويلها  ُيسهل  سيولة  جزء  تتضمن 

محدودة. مخاطر 

وأشار إل أن قرار رفع الفائدة سيؤدي إل انخفاض معدالت التضخم 
 
ً
منوها الدولة،  توجهات كافة  مع  يتوافق  بما  المقبلة  المرحلة  خالل 

ة  أن مرص حاولت اإلبقاء عل أسعار الفائدة ثابتة خالل األونة األخ�ي
سعر  زيادة  إل  التضخم  معدالت  وارتفاع  الظروف  تطلبت  ولكن 
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بموضوع  ف  المشارك�ي تعريف  ال  الندوة  من تهدف  أل ا
مكافحة  بموضوع  تعريفهم  سيتم  كما   ، ي 

ا�ف السي�ج /األمن  ي
و�ف اإللك�ت

ف  التأم�ي أعمال  ي  مراق�ج لدى  الرقابية  والمتطلبات  األموال  غسيل 
وإدارة  االمتثال  ومهام  بأنشطة  المرتبطة  ي  العر�ج الخليج  منطقة  ي 

�ف
االمتثال  ومهام  بأنشطة  المرتبطة  الرقابية  والمتطلبات  المخاطر 
ي مكافحة الجرائم المالية وحوكمة 

وإدارة المخاطر واالمتثال الفعال �ف
اليه  توصل  ما  الدولية وآخر  المالية  والمعاي�ي   ، ي رقا�ج كات كنظام  ال�ش
المعاي�ي  تطبيق  وتحديات   IFRS  17 رقم  ي  المحاس�ج المعيار  تطبيق 

.IFRS 17 المالية من وجهة نظر رقابية وعرض حول نظام 
كات  ل�ش ي 

األرد�ف االتحاد  مع  التواصل  الرجاء  الندوة  ي 
�ف للمشاركة 

هنا الضغط  أو  ف  التأم�ي

88
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المصدر: صفحة االتحاد األردني لشركات التأمين على الفيس بوك

ذلك. لمواجهة  الفائدة 
الرصف  سعر  وتحرير  التضخم  معدالت  انخفاض  أن  إل  ولفت 
السيارات  غيار  قطع  أسعار  ي 

�ف ما  حد  إل  توازن  سيحققان 
كات تأمينات الممتلكات   عل �ش

ً
والمستلزمات الطبية مما يؤثر إيجابا

ف  تأم�ي بفرعي  للعمالء  المسددة  التعويضات  ومعدالت  بالسوق 
. ي والط�ج السيارات 

أن  ي  الزه�ي أوضح  الحياة،  تأمينات  نشاط  عل  ذلك  تأث�ي  وحول 
االدخارية  للشهادات  ي 

المرص�ف القطاع  وإصدار  الفائدة  سعر  ارتفاع 
اإلدخارية  للمنتجات  العمالء  توجه  ي 

�ف سُيسهم  المرتفع  العائد  ذات 
الوثائق  عل  العمالء  اقبال  معدالت  عل  يؤثر  قد  مما  بالبنوك، 
كات  ال�ش هذه  من  ذلك  ويتطلب  الحياة،  تأمينات  كات  ب�ش اإلدخارية 
العمالء  تجذب  استثمارية   بعوائد  جديدة  وثائق  طرح  عل  العمل 

المصدر: أموال الغدإليها.

Insurance market needs more intermediaries
Egypt’s insurance market needs more intermediaries 
in light of the country’s large population, economic 
capabilities, and weak penetration rate, according 
to Mr Ahmed Hosni Kamal, founder and managing 
director of Dubai-headquartered BrokNet Group that 
has operations in the region including Egypt.
In an interview with Al Mal News, he says that the 
most important challenges facing the market lie in 
developing human resources with the aim of increasing 
the insurance sector’s contribution to the economy, as 
well as the ratio of insured persons to the population.
He says that training carried out through incubators 
and programmes by the Insurance Institute and other 
bodies in Egypt and abroad helps in developing the 
skills of manpower in the industry.
Also among the challenges are the need to develop 
business models, to use technology in developing 
distribution channels, and to have a legislative 
environment conducive to development and growth.

Call for establishment of a brokers’ association
In the broking segment, he calls for the formation of a 
brokers’ association that will play an important role in 
upgrading the profession and developing the skills of 
those who work in it.
He said, “Insurance brokers need an association 
that brings them together.” He adds that brokers are 
waiting for the enactment of the unified insurance law, 
currently before lawmakers, which provides for the 
establishment of associations for various professions 
in the insurance industry, including broking.
Mr Hosni says that a brokers’ association will 
contribute to upholding the interest of the segment and 
meet training needs, act as a voice for the profession 
and collect ideas to develop the market and talent. Such 
a body will also play an important role in drawing up 
a professional code of conduct for brokers to regulate 
relationships and competition among them.

 Source: Middle East Insurance Review

ن ي نهاية شهر نوفم�ب وعىل مدار يوم�ي
تبدأ فعالياتها �ن

ن  كات التأم�ي ي ل�ش
ن االتحاد األرد�ن ندوة عربية بالتعاون ب�ي

ن ي للتأم�ي واالتحاد العام العر�ب
اإلتحاد سيعقد  مع  بالتعاون  ف  التأم�ي كات  ل�ش ي 

األرد�ف االتحاد 
بعنوان  ي  عر�ج مستوى  عل  ستعقد  ي  ال�ت الندوة  ف  للتأم�ي ي  العر�ج العام 
ي 

ا�ف السي�ج المخاطر واالمتثال ومكافحة غسيل األموال واألمن  “إدارة 
المعيار  تطبيق  اليه  توصل  ما  وآخر  الدولية  المالية  والمعاي�ي 
 2022/11/28-27 من  ة  للف�ت وذلك   “  IFRS 17 رقم  ي  المحاس�ج

كونتيننتال/عمان-االردن. ان�ت فندق  ي 
�ف ف  يوم�ي مدار  وعل 

 AJMS كة  �ش من  ين  المحارصف من  مجموعة  الندوة  محاور  سيغطي 
والكفاءة  ة  الخ�ج ذوي  من  المتحدة  العربية  االمارات  من   Global
واالدارة  اتيجية  االس�ت والقيادة  والحوكمة  المخاطر  ادارة  موضوع  ي 

�ف
من  التميمي  وليد  والسيد  حماد  رأفت  السيد  ال  إضافة  المالية، 
كة  ال�ش عام  مدير  أبو جوده  عوده  والدكتور   ، ي

األرد�ف المركزي  البنك 
العام  المدير  الداؤد  عمر  والدكتور   ، ف للتأم�ي الفرنسية  االردنية 

والحوكمة. القانون  لمركز  المؤسس  يك  وال�ش

mailto:info%40jif.jo?subject=Registration
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ات العلمية ي موقع افتتاح المؤتمر والمحا�ن
مع تغي�ي شامل �ن

ي 
 �ن

ً
ونيا ي ويفتح باب التسجيل الك�ت

و�ن االتحاد يطلق موقع مؤتمر العقبة االلك�ت
AqabaConf2023)ن )أيلة- العقبة المؤتمر الدولي التاسع للتأم�ي

ي 
االرد�ف االتحاد  ادارة  مجلس  رئيس  ات  سم�ي ماجد  المهندس  أعلن 

ي االتحاد أن 
التنظيمية لمؤتمرالعقبة �ف اللجنة  ف ورئيس  التأم�ي كات  ل�ش

اللوجستية  تيبات  ال�ت انهت كافة  قد  العقبة  لمؤتمر  التنظيمية  اللجنة 
للمؤتمر  ي 

و�ف االلك�ت الموقع  انجاز  بينها  ومن  بالمؤتمر  المتعلقة 
المختارة  الفنادق  مع  والتعاقد  ين  والمحارصف المواضيع  وإختيار 
الموافق  الثالثاء  يوم  من   

ً
اعتبارا سيتم  وعليه   ، ف المشارك�ي إلقامة 

الدولي  المؤتمر  ي 
�ف ي 

و�ف االلك�ت التسجيل  باب  فتح   2022/10/25
الموقع  اطالق  خالل  من   ”2023 العقبة  “مؤتمر  ف  للتأم�ي التاسع 
التاسعة  بدورته   www.AqabaConf.com للمؤتمر  ي 

و�ف االلك�ت
ف  التأم�ي كات  ل�ش ي 

األرد�ف االتحاد  ف  ب�ي ما  ك  مش�ت بتعاون  يعقد  والذي 
ي فندق 

15-2023/5/18 �ف ة من  ف للف�ت للتأم�ي ي  العام العر�ج واالتحاد 
الخاصة. االقتصادية  العقبة  أيلة – منطقة  - واحة  حياة ريجنسي 

سعيها  إطار  ي 
و�ف للمؤتمر  التنظيمية  اللجنة  بأن  ات  سم�ي وأضاف 

أفكار  وتطبيق  تحسينات  وإدخال  المؤتمر  لتطوير  المستمر 
ي اجتماعها األخ�ي إدخال عدد من 

حات جديدة، قررت اللجنة �ف ومق�ت
مقدمتها  ي 

و�ف القادم  للمؤتمر  التنظيم  عملية  ي 
�ف الجذرية  ات  التغي�ي

لما  للمؤتمر   
ً
مقرا ليكون  ايلة  واحة  ي 

�ف ريجنسي  حياة  فندق  اختيار 
ي 

�ف تسهم  وخدمات  حداثة  من  والفندق  الجديدة  المنطقة  به  تتمتع 
وجديدة  فريدة  تجربة  وتشكل  ف  للمشارك�ي الراحة  سبل  أفضل  توف�ي 

. المملكة  للضيوف من خارج 
المكان  إختيار  عل  تقترص  لن  ات  التغي�ي بأن  ات،  سم�ي أضاف  كما 
حول  متعلقة  ات  تغي�ي هناك  بل  المؤتمر،  إقامة  لمكان  الجديد 
ومنح  والحوار  النقاش  جلسات  وإدارة  العمل  أوراق  عرض  طريقة 
ي كل جلسة نقاشية بحيث 

اء للمشاركة �ف الفرصة ألك�ج عدد من الخ�ج
ي 

�ف والتجارب  ات  الخ�ج لتشارك  الفرصة  تتيح  حوارية  جلسات  تكون 
لم  جديدة  أماكن  اختارت  اللجنة  أن  كما  النقاش،  قيد  المواضيع 
نامج  ال�ج فعاليات  إلقامة  السابقة  المؤتمرات  ي 

�ف المشاركون  يألفها 
الفرصة  إلتاحة  ايام،  ثالثة  مدار  عل  تقام  ي  ال�ت للمؤتمر  االجتماعي 
ي 

�ف جديدة  أماكن  لزيارة  المملكة  وداخل  خارج  من  ف  للمشارك�ي
إمكانية  ومدى  اخرى  حات  مق�ت بحث  ايضا  ويجري  المملكة، 
الذي  المؤتمر  تنظيم  لطريقة  نوعية  اضافة  تشكل  بحيث  تطبيقها 
يحرص  الذي  المتخصصة  التأمينية  المؤتمرات  من  واحدا  اصبح 
لما  فيه  للمشاركة،  المؤسسات  ي هذه 

العليا �ف ف واالدارات  التام�ي قادة 
وتعزيز  العمل  ي 

�ف كائهم  �ش مع  ثنائية  لقاءات  لعقد  فرص  من  يوفره 
، ناهيك عن الصدى  ف ي التأم�ي

ف �ف ف العامل�ي ك ب�ي آوارص التعاون المش�ت

واستقطابها  ة  األخ�ي بدورتها  العقبة  مؤتمر  جائزة  الذي حققته  الكب�ي 
 من مختلف الدول العربية إضافة إل االردن، حيث من 

ً
لـ )49( بحثا

ي الدورة الثالثة من الجائزة زيادة االقبال عل المشاركة فيها 
المتوقع �ف

سيستقطب  الذي  ي 
المرص�ف ف  التأم�ي حول  موضوعها  اختيار  ضوء  ي 

�ف
( اضافة ال  ي

ف من القطاع البنكي ) المرص�ف يحة جديدة من الباحث�ي �ش
. ف واألكاديمي�ي ي  التأمي�ف القطاع 

يوم  مساء  ستنطلق  المؤتمر  هذا  فعاليات  بأن  بالذكر  الجدير  ومن 
عل  المنشور  المؤتمر  نامج  ل�ج وفقا   2023/5/15 الموافق  ف  اإلثن�ي
ي للمؤتمر والذي يتضمن كامل المعلومات المطلوبة 

و�ف الموقع اإللك�ت
المؤتمر  هذا  ي 

�ف ف  والمتحدث�ي العلمي  نامج  ال�ج حيث  من  المؤتمر  عن 
دورتها  ي 

�ف التأمينية  للبحوث  العقبة  مؤتمر  وجائزة  الرعاية  وفرص 
والخدمات  ف  المشارك�ي إلقامة  المختارة  الفنادق  ال  إضافة  الثالثة، 

. ف  للمشارك�ي المقدمة  اللوجستية 
 
ً
ف 750 ال 850 مشاركا ومن المتوقع أن يستقطب هذا المؤتمر ما ب�ي

 
ً
وداعما  

ً
اقتصاديا  

ً
رافدا ايضا  سيشكل  مما  االردن  وخارج  داخل  من 

ي المملكة لما تتمتع به المملكة من تسهيالت تقدم للزوار 
للسياحة �ف

األول،  الدرجة  من  فندقية  وخدمات  نقل  وخدمات  تحتية  وبنية 
والذي  المؤتمر  النجاح  اللوجستية  تيبات  ال�ت جميع  إجراء  تم  حيت 

العربية.  الساحة  المؤتمرات عل  أهم   من 
ً
اصبح واحدا

ي 
�ف المنعقد  الثامنة  بدورته  السابق  العقبة  مؤتمر  أن  بالذكر  ويجدر 

 واستقطب ما يزيد عن 750 مشاركا من 
ً
ا  كب�ي

ً
أيار 2022 حقق نجاحا

أجنبية وعربية. دولة   24
المصدر: صفحة االتحاد األردني لشركات التأمين على الفيس بوك

ن عاملة  كات تأم�ي كلوب يؤكد وجود �ش
ة ن تقدم خدمات مم�ي

، الدكتور مؤيد الكلوب، إن  ف كات التأم�ي ي ل�ش
قال مدير االتحاد األرد�ف

ف عاملة تقدم خدمات  كات تأم�ي ف يؤدي دوره، وهناك �ش قطاع التأم�ي
ة. ف مم�ي تأمينية 

المركزي  البنك  أن   ، ي
الما�ف األربعاء  يوم  بيان  ي 

�ف الكلوب،  وأكد 
ف  القوان�ي يراعي  وبما  ف  المواطن�ي لحماية  وجه  أكمل  عل  بدوره  يقوم 
مصلحة  يحقق  وبما   ، ف التأم�ي قطاع  لعمل  الناظمة  يعات  والت�ش
خدماته  بتأدية  واستمراريته  ف  التأم�ي قطاع  عل  والحفاظ  ف  المواطن�ي

األطراف كافة. ف مصالح  ب�ي التوازن  وتحقيق  ف  للمواطن�ي
قطاع  ي 

�ف سيئة  نتائج  إل  أدت  سلبية  ممارسات  هناك  أن  ف  وب�ي
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اء  ، منها ممارسات من بعض سما�ة حوادث المركبات / �ش ف التأم�ي
 إل أن هناك استغالال من فئة ليست قليلة لموضوع 

ً
الكروكات، الفتا

تقارير  عل  للحصول  المرورية  الحوادث  جراء  البسيطة  اإلصابات 
. ف التأم�ي كات  التعويض من �ش والحصول  عالية  بنسب عجز  طبية 

الموحد/  المكتب  ي 
�ف به  المعمول  الدور  نظام  أن  الكلوب  وأوضح 

وال  المملكة،  مستوى  عل  مطبق  ف  التأم�ي كات  ل�ش ي 
األرد�ف االتحاد 

للوثيقة،  المصدر  االتحاد  موظف  فيهم  بمن  شخص،  ألي  يمكن 
باسمها. الوثيقة  ي ستصدر  ال�ت ف  التأم�ي كة  اسم �ش معرفة 

تصويب  لغايات  فقط؛  كتان  �ش هما  الموقوفة  كات  ال�ش إن  وقال 
ا بفتح   إل أن االتحاد قام أخ�ي

ً
كة تحت التصفية، الفتا األوضاع، و�ش

مع  حلها  عل  ويعمل  المركبات  ف  بتأم�ي العالقة  ذات  الملفات  جميع 
العالقة. ذات  المصدر: وكالة األنباء األردنيةالجهات 

ن اإلجباري للسيارات كة مؤهلة إلصدار التأم�ي «: 28 �ش ن »وحدة التأم�ي
سليمان  محمد   ، ف التأم�ي تنظيم  لوحدة  العليا  اللجنة  رئيس  حدث 
ف  التأم�ي وثيقة  إلصدار  المؤهلة  كات  لل�ش المعتمدة  القائمة   ، ي العتي�ج
عدد  تفع  ل�ي المرور  حوادث  عن  الناشئة  المدنية  المسؤولية  من 

القائمة. ف إل  ف جديدت�ي كت�ي 28 بعد إضافة �ش كات إل  ال�ش
خيص  ال�ت بشأن   2022 لسنة   31 رقم  حمل  قرارا  ي  العتي�ج وأصدر 
والئحته  للقانون  طبقا  أوضاعهم  بتوفيق  قاموا  وفردا  كة  �ش  13 لـ 
كة  12 �ش خيص لـ  ي مادته األول بال�ت

التنفيذية وتعديالتها، إذ ق�ف �ف
ف والمهن التأمينية،  ف و/أو إعادة التأم�ي وشخصا بمزاولة أنشطة التأم�ي
 125 رقم  القانون  مقتضيات  وفق  أوضاعهم  بتوفيق  قاموا  والذين 
وتعديالتها  التنفيذية  والئحته  ف  التأم�ي تنظيم  شأن  ي 

�ف  2019 لسنة 
مدة  وتكون  الشأن،  هذا  ي 

�ف الصادرة  وتعليماتها  الوحدة  وقرارات 
هذا  صدور  تاريــــخ  من  تبدأ  سنوات،   3 النشاط  مزاولة  ترخيص 
الجهات  م  ف أداؤه. وتل�ت الواجب  الرسم  القرار ودون اإلخالل باستيفاء 
طبقا  أخرى  ة  ف�ت ألي  خيص  ال�ت تجديد  عند  الرسم  بأداء  المذكورة 

الوحدة. وتعليمات  وقرارات  التنفيذية  والئحته  للقانون 

موافقة  ف  أجنبيت�ي ف  كت�ي �ش بمنح  الثانية  مادته  ي 
�ف القرار  وق�ف 

والمهن  ف  التأم�ي إعادة  و/أو  ف  التأم�ي أنشطة  بمزاولة  وطة  م�ش مبدئية 
أو  خيص  ال�ت بطلب  الواردة  البيانات  الستكمال  وذلك  التأمينية، 
بما  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  لتعديل  القانونية  اإلجراءات 
لتكون  بمزاولتها  كة  لل�ش والمسموح  المطلوبة  األنشطة  مع  يتوافق 
معاي�ي  الستيفاء  أو  كة  ال�ش أجلها  من  أسست  ي  ال�ت األغراض  ضمن 
وطة  الم�ش المبدئية  الموافقة  مدة  وتكون  الوحدة،  من  محددة 

القرار. تاريــــخ صدور هذا  تبدأ من  6 أشهر،  النشاط  لمزاولة 
كتان األجنبيتان ترخيصا نهائيا بعد استكمال المتطلبات  كما تمنح ال�ش
عن  الصادر  وطة  الم�ش المبدئية  الموافقة  كتاب  ي 

�ف إليها  المشار 
تاريــــخ  من  اعتبارا  للتجديد  قابلة  سنوات   3 لمدة  وذلك  الوحدة، 
م  ف وتل�ت أداؤه،  الواجب  الرسم  استيفاء  بعد  وذلك  القرار،  هذا  صدور 
ة أخرى  خيص ألي ف�ت الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد ال�ت

الوحدة. وتعليمات  وقرارات  التنفيذية  والئحته  للقانون  طبقا 

المصدر: األنباء

ائح ربات البيوت  ن الصحي للمتقاعدين �ش ح شمول قانون التأم�ي محمد الحويلة يق�ت
وذوي االحتياجات الخاصة

 )2( المادة  بتعديل  بقانون  اح  باق�ت الحويلة  محمد  د.  النائب  تقدم 
عل  الصحي  ف  التأم�ي بشأن   2014 لسنة   )114( رقم  القانون  من 

: يلي ما  مواده عل  المتقاعدين، ونصت  ف  المواطن�ي
المادة )1(

 2014 لسنة   )114( رقم  القانون  من   )2( المادة  بنص  يستبدل 
: ي

اآل�ت النص  إليه  المشار 
ف  المسجل�ي المتقاعدين  ف  المواطن�ي عل  القانون  هذا  أحكام  “ت�ي 
واألشخاص  البيوت،  ربات  االجتماعية،  للتأمينات  العامة  بالمؤسسة 
أخرى  ائح  �ش إضافة  ويجوز  والمتوسطة،  الشديدة  اإلعاقة  ذوي 

الوزير”. يصدره  بقرار 
المادة )2(

هذا  تنفيذ   - يخصه  فيما  كل   - والوزراء  الوزراء  مجلس  رئيس  عل 
القانون.

 )2( المادة  بتعديل  بقانون  اح  لالق�ت اإليضاحية  المذكرة  ونصت 
عل  الصحي  ف  التأم�ي بشأن   2014 لسنة   )114( رقم  القانون  من 

: يلي ما  المتقاعدين، عل  ف  المواطن�ي
وخاصة  ف  للمواطن�ي الصحية  الرعاية  تقديم  عل  الكويت  دأبت 

عل  للمحافظة  الرعاية  هذه  توف�ي  ورة  برصف إيماًنا  المتقاعدين 
ي 

�ف الدستور  عليه  نص  لما  تطبيًقا  والمجتمع،  الفرد  وصحة  حياة 
حالة  ي 

�ف ف  للمواطن�ي المعونة  الدولة  تكفل   “ أن  من   )11( المادة 
خدمات  لهم  توفر  كما  العمل،  عن  العجز  أو  المرض  أو  الشيخوخة 
لذلك  الصحية”،  والرعاية  االجتماعية  والمعونة  االجتماعي  ف  التأم�ي
عل  الصحي  ف  التأم�ي بشأن   2014 لسنة   )114( رقم  القانون  صدر 

المتقاعدين. ف  المواطن�ي
لفئة  الجميل  لرد  بالمتقاعدين  الخاص  الصحي  ف  التأم�ي قانون  وجاء 
البيوت  ربات  مثل  هامة  ائح  �ش عل  يشمل  ال  أنه  إال  المتقاعدين 
والمجتمع  للوطن  عطاء  يقلن  ال  ي 

الال�ت الكويتيات  المواطنات  من 
األجيال  وتربية  تنشئة  مسئولية  عواتقهن  عل  وتقع  المتقاعدين  عن 
تكاليف  تحمل  بمقدورهن  وليس  وسليمة  قويمة  تنشئة  الصاعدة 
ذوي  يحة  �ش وكذلك  السن،  تقدم  مع  خاصة  الباهظة  العالج 
لمجتمع  بالنسبة  مهمة  يحة  �ش يمثلون  الذين  الخاصة  االحتياجات 
ما  وهو  معاقون  لديها  ي  ال�ت األ�  من  عدد كب�ي  يوجد  الكويت حيث 

وذويــهم. يحة  ال�ش هذه  لخدمة  الجهود  تضافر  يتطلب 
إل  المذكورة  ائح  ال�ش إلضافة  بقانون  اح  االق�ت بهذا  التقدم  رؤي  لذا 

إليه. المشار   2014 القانون رقم )114( لسنة 
المصدر: األنباء

https://api.iru.gov.kw/assets/post/post_131_52d1c6981c9fc916624e28797f6ddfb6.pdf
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ن ي للتأم�ي ن العام لإلتحاد العام العر�ب بمشاركة األم�ي

” ي سوق ديناميكي
ي “العلوم األكتوارية وتحديات المخاطر �ن

المؤتمر الدولي الثا�ن
وت مؤتمرها  ي ب�ي

، اقامت جامعة القديس يوسف �ف ف عل مدار يوم�ي
ي 

�ف المخاطر  وتحديات  األكتوارية  “العلوم  بعنوان  ي 
الثا�ف الدولي 

والتأمينية  المالية  العلوم  معهد  مع  بالتعاون  وذلك   ” ديناميكي سوق 
ي 

ويأ�ت  ،2022/10/27 و   26 يومي  ف  لالكتواري�ي اللبنانية  والجمعية 
عل  عام   25 بمرور  االحتفال  مع   

ً
تزامنا العام  هذا  المؤتمر  اقامت 

درجة  منح  عل  عام   15 ومرور  بالجامعة  العلوم  كلية  تأسيس 
يوسف  القديس  بجامعة  والمالية  االكتوارية  العلوم  ي 

�ف الماجست�ي 
وت. بب�ي

قادة  من  العديد  المؤتمر  حرصف  وقد  هذا 
السيد/  رأسهم  وعل  ي 

اللبنا�ف ف  التأم�ي قطاع 
ي لبنان 

إيلي نسناس رئيس جمعية الضمان �ف
الجمعية  رئيس  السخن  ريتا  والسيدة/ 
لبيب  والسيد/  بلبنان  ف  لالكتواري�ي اللبنانية 
كة ليا اسوريكس  نرص الرئيس التنفيذي ل�ش
أبوزيد  شكيب  السيد/  مشاركة  عن  فضال 
ورقة  بتقديم  وقام  المؤتمر  ي 

�ف كمتحدث 

الدور  عل  وركز  ف  االكتواري�ي ودور  الناشئة  المخاطر  تناولت  عمل 
ي 

و�ف عام  بشكل  المخاطر  ادارة  ي 
�ف ف  االكتوراي�ي يلعبه  الذي  البارز 

خاصة. بشكل  ف  التأم�ي صناعة 

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

ن الجديدة للعمرة إلزامية واالنتفاع 100 ألف ريال وثيقة التأم�ي
العمرة  ف  تأم�ي كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، تفاصيل وثيقة 
ف من الخارج، ويتمتع حامليها  ي توفرها المملكة للقادم�ي الجديدة، ال�ت
بعدوى  اإلصابة  بينها  ومن  الجوانب  ي كافة 

�ف شاملة  صحية  برعاية 
وس كورونا. ف�ي

ف العمرة الجديدة  : إن وثيقة تأم�ي وقالت الوزارة، ع�ج موقعها الرسمي
وتكون مشمولة ضمن  الخارج،  من  الوافدين  المعتمرين  إلزامية عل 
وكذلك  الطارئة،  الصحية  الحاالت  كافة   4 وتغطي  ة،  التأش�ي رسوم 
والوفيات،  العامة  الحوادث  إل  باإلضافة  وس كورونا،  ف�ي إصابات 
االنتفاع  قيمة  المغادرة، وتصل  ان  الط�ي تأخر رحالت  أو  إلغاء  وأيضا 
100 ألف ريال، ويمنح حاملها صالحية  ي الوثيقة ال نحو 

ك �ف للمش�ت
بالوثيقة  المشمولة  الصحية  والمراكز  العامة  المستشفيات  دخول 

المقدسة. ي 
األرا�ف داخل 

تسهيل  تواصل  ونية  اإللك�ت “نسك”  منصة  أن  الحج  وزارة  وأعلنت 
العالم للمملكة، وذلك ألداء  المعتمرين من كل أرجاء  إجراءات قدوم 
تقدم  المنصة  أن  موضحة  العمرة،  أو  الحج  كانت  سواء  الفرائض 
وإصدار  والزيارة  العمرة  امج  ب�ج الحجز  كانت  سواء  ة  ف متم�ي خدمات 
التسجيل  وط  أن تعلن �ش المملكة عل  ها، وحرصت  ات وغ�ي التأش�ي
جميع  عليها  يتعرف  لكي  التسجيل  آلية  إل  باإلضافة  “نسك”،  ي 

�ف
الدينية. الشعائر  أداء  ي 

�ف ف  والراغب�ي منها  المستفيدين 
السعودية  العربية  للملكة  التابعة  والعمرة  الحج  وزارة  وكانت 
العمرة  برامج  لحجز  ونية  اإللك�ت “نسك”  منصة  رابط  أطلقت  قد 
العمرة  أو  الحج  ي 

�ف ف  للراغب�ي واإلجراءات  ات  التأش�ي وإنهاء  ونيا  إلك�ت
العالم. أنحاء  من كافة 

Tourism Daily News :المصدر

Companies News

ن  ي لالستحواذ عىل محفظة التأم�ي
ي الوطنية للتكافل” تتوصل إل اتفاق مبد�ئ “أبوظ�ب

التكافىلي عىل الحياة الفردية
ي الوطنية للتكافل”  كة “أبوظ�ج االمارات العربية المتحدة:االمارات العربية المتحدة: أعلنت �ش
ف التكافلي عل الحياة  اء محفظة التأم�ي ي ل�ش

أنها توصلت التفاق مبد�ئ
وذلك   ،” ف التأم�ي وإعادة  ف  للتأم�ي اإلسالمية  ي  “د�ج كة  �ش من  الفردية 
المتحدة  العربية  اإلمارات  مرصف  موافقة  عل  الحصول  ط  ب�ش

المركزي.

كة إل أنه تم إرسال طلب إل مرصف اإلمارات العربية  وأشارت ال�ش
اء  ال�ش عل  المبدئية  للموافقة  ف  التأم�ي قطاع   – المركزي  المتحدة 

. ف كت�ي ال�ش ف  ب�ي الصفقة  إلتمام  اإلجراءات  واستكمال 
المرحلة  ي 

�ف إضافية  معلومات  عن  اإلفصاح  سيتم  أنه  وأضافت 
المصدر: أرقامالقادمة.

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1597696
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Tunis Re voit ses revenus progresser de 17% à fin septembre à 135 
millions de dinars
Tunisia:Tunisia: Au terme des neuf premiers mois de l’année, 
la compagnie Tunis Re affiche une croissance du 
chiffre d’affaires de 17% pour atteindre 135,2 millions 
de dinars. Cette hausse se traduit par une amélioration 
de la qualité du portefeuille souscrit ainsi qu’à l’effort 
de développement et de diversification.
Le chiffre d’affaires a enregistré une croissance de 
8% sur le marché tunisien et de 21% sur le marché 
étranger. En effet, Tunis Re continue à jouer pleinement 
son rôle de réassureur chevronné, offrant aux marchés 
domestique et régional une capacité en adéquation avec 
leurs besoins de couverture.
Une évolution notable a été réalisé au niveau des 
branches non vie (+17,4%), notamment les branches 
Incendie, Accident risque divers (+19%), les branches 
marines, transports et aviation, (+21%).
L’activité Retakaful a clôturé ce troisième trimestre 
avec une augmentation de son chiffre d’affaires passant 
de 10,3 millions de dinars en septembre 2021 à 12,4 

millions, soit une hausse de de 21%. Par rapport aux 
projections de l’année 2022, le chiffre d’affaires toutes 
catégories confondues a atteint au terme des neuf 
premiers mois un taux de réalisation de 73%.
La sinistralité au terme du troisième trimestre 2022, 
a enregistré hausse de 19% expliquée par un effet 
combiné de l’inflation ainsi que par la parité suite à la 
hausse du dollar.
Le ratio de sinistralité net qui se défini par le rapport 
entre la charge sinistre et la prime acquise, a enregistré 
une amélioration de 3 points pour atteindre 58% contre 
61% au 30 septembre 2021.
Les produits financiers ont connu une croissance de 
11% pour atteindre une valeur de 19,8 millions de 
dinars. Ces produits englobent les intérêts courus et 
non échus (pour les deux exercices 2021 et 2022). Ils 
ne tiennent pas compte des intérêts sur dépôts auprès 
des cédantes.

 Source: Ilboursa

Maghrebia Vie obtient l’accord de la Bourse pour son admission au 
Marché Principal de la Cote
Tunisia:Tunisia: La Bourse de Tunis vient d’annonce que son 
Conseil d’Administration, réuni aujourd’hui jeudi 20 
octobre 2022, a donné son accord de principe pour 
l’admission au Marché Principal de la Cote de la 
Bourse des 20 millions d’actions constituant le capital 
actuel de la société Assurances Maghrebia Vie, ainsi 
que des 5 millions d’actions nouvelles à émettre dans 
le cadre de l’augmentation de capital, soit au total 25 
millions d’actions de nominal un dinar chacune.

L’Offre au public porte sur 7,5 millions d’actions, soit 
30% du capital social après augmentation. MAC SA est 
l’intermédiaire introducteur.
Il reste entendu que l’ouverture de l’offre publique, 
ainsi que l’admission définitive sont tributaires de la 
mise à la disposition du public d’un prospectus d’offre 
et d’admission visé par le Conseil du Marché Financier 
(CMF).

 Source: Ilboursa

ن ي أرباح قطر للتأم�ي
571 مليون ريال صا�ن

ي 
�ف الرائدة  ف  التأم�ي كة  �ش  ، ف للتأم�ي قطر   

ُ
مجموعة أعلنت  قطـــر:قطـــر: 

المالية  نتائجها  عن  إفريقيا،  وشمال  األوسط  ق  ال�ش ومنطقة  قطر 
اإلدارة  مجلس  اعتماد  بعد  وذلك  2022م،  العام  من  الثالث  للربــع 
ظهر  بعد  انعقد  الذي  االجتماع  خالل  ة  الف�ت لهذه  المالية  للبياناِت 
 ، يوم امس، والذي ترأسه سعادُة السيد خليفة عبدهللا تركي السبيعي
قدره  ارباح  ي 

صا�ف وسجلت  المنتدب.  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس 

الثالث من  الربــع  المستمرة خالل  للعمليات  571 مليون ريال قطري 
المكتتبة  األقساط  2022، وبلغت  30 سبتم�ج  ي 

�ف المنتهي  العام  هذا 
ي 

�ف  14% بنسبة  زيادة  نتيجة  قطري،  ريال  مليار   7.8 للمجموعة 
مليار   2.3 بلغت  للمجموعة  واإلقليمية  المحلية  المكتتبة  األقساط 

العام. الثالث من هذا  الربــع  ي 
ريال قطري �ف

المصدر: الشـــرق
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ن التكافىلي تعتمد زيادة رأسمالها المدفوع إل 350 مليون جنيه المرصية للتأم�ي

المنتدب  العضو  علما،  حسام  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
الجمعية  موافقة  عن  ممتلكات،   – التكافلي  ف  للتأم�ي المرصية  كة  لل�ش
رأسمال  زيادة  عل  األحد  أمس  إجتماعها  خالل  كة  لل�ش العمومية 

350 مليون جنيه. المدفوع إل  كة  ال�ش
الجمعية  أن  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ترصيحات  ي 

�ف علما  وأوضح 
50 مليون  كة والبالغة  ي رأسمال ال�ش

العمومية قررت تمويل الزيادة �ف
ي تدعيم المالءة 

الزيادة تساهم �ف  إل أن هذه 
ً
جنيه من األرباح، الفتا

اتيجية. االس�ت خطتها  مع  لتتوافق  كة  لل�ش المالية 
المركز  اعتماد  كة شهدت أمس  العمومية لل�ش الجمعية  أن  وأشار إل 
والذي   ،2022/2021 ي 

الما�ف المالي  العام  خالل  كة  لل�ش المالي 
لتصل  أعمالها  بحجم  مرتفعة  نمو  معدالت  كة  ال�ش تحقيق  شهد 

مليار جنيه.  1.1 نحو  إل  أقساطها  بمحفظة 
المرصية  كة  لل�ش المدفوع  المال  رأس  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

ويضم  جنيه،  مليون   300 حاليا  يبلغ  ممتلكات  التكافلي  ف  للتأم�ي
من  كاًل  تضم  قوية  اقتصادية  مؤسسات  الحالي  ف  المساهم�ي هيكل 
الدولي  ي  العر�ج والمرصف   32.75% بحصة  اإلسالمي  فيصل  بنك 
للتنمية  إيران  مرص  وبنك   8.75% ف  للتأم�ي الخليج  ومجموعة   9.5%
بحصة   »SAIB« الدولية  العربية  المرصفية  كة  ال�ش وبنك   8.25%
 8.25% بحصة  مرص  كة-  ال�ج وبنك   8.25% كة كامكو  و�ش  8.25%
 8% الصغر  ة ومتناهية  المتوسطة والصغ�ي وعات  الم�ش تنمية  وجهاز 

.8% ف  التأم�ي وإعادة  ف  للتأم�ي الخليج  كة  و�ش
بمساهمة   2006 عام  التكافلي  ف  للتأم�ي المرصية  تأسست  قد  وكانت 
العاملة  اإلقتصادية  والمؤسسات  البنوك  ى  ك�ج من  مجموعة 
متفاوتة،  مساهمة  بنسب  الكويت  ودولة  العربية  مرص  بجمهورية 
يوليو  مطلع  من  بدًء  بالسوق  نشاطها  مزاولة  كة  ال�ش بدأت  بينما 

.2008
المصدر: أموال الغد

ي ضوء قرارات المركزي
«: نستهدف تعزيز العوائد للعمالء �ن ي ي أي �ب العضو المنتدب لـ»�ب

المنتدب  العضو  عبدالخالق،  ربيع  قال  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
ضوء  ي 

�ف تعمل  كة  ال�ش إن  تكافل،  حياة  مرص  ي  �ج أي  ي  �ج كة  ل�ش
اليوم،  الصادرة صباح  المركزي  البنك  قرارات  الناتجة عن  التطورات 

استثماراتها. وتطوير  تدعيم  عل 
أن  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ترصيحات  ي 

�ف عبدالخالق  وأضاف 
الشهادات االدخارية لعمالئها  تعزيز عوائد   عل 

ً
أيضا كة ستعمل  ال�ش

الفائدة. برفع سعر  المركزي  البنك  قرارات  مع  للتواكب 
ي 

االستثنا�ئ اجتماعها  ي 
�ف النقدية  السياسة  لجنة  قررت  قد  وكانت 

لليلة  واإلقراض  اإليداع  عائد  سعري  رفع  الخميس  اليوم  صباح 
نقطة   200 بواقع  المركزي  للبنك  الرئيسية  العملية  وسعر  واحدة 
تيب؛  ال�ت %13,75، عل  أساس ليصل ال %13.25 و %14.25 و 
ليصل  أساس  نقطة   200 بواقع  والخصم  االئتمان  رفع سعر  تم  كما 

الي 13.75%.

سيعكس  لذلك  تحقيقا  إنه  اليوم،  صباح  بيان  ي 
�ف المركزي  وقال 

األخرى  األجنبية  العمالت  المرصي مقابل  الجنيه  قيمة  سعر الرصف 
مع  مرن،  رصف  سعر  نظام  إطار  ي 

�ف والطلب  العرض  قوى  بواسطة 
ي تحقيق 

المركزي والمتمثل �ف للبنك  للهدف األساسي  األولوية  إعطاء 
البنك المركزي المرصي من  ، سيمكن ذلك  استقرار األسعار، وبالتالي
االحتياطيات  من  مستويات كافية  عل  والحفاظ  تكوين  عل  العمل 

الدولية.
ي للتعليمات  كما أعلن البنك المركزي المرصي أنه سيقوم بإلغاء تدريحج
االعتمادات  باستخدام  والخاصة   2022 اير  ف�ج  13 بتاريــــخ  الصادرة 
لها  الكامل  اإللغاء  إتمام  اد ح�ت  االست�ي تمويل  ي عمليات 

�ف المستندية 
.2022 ي ديسم�ج 

�ف

المصدر: أموال الغد

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

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