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ن ن وإعادة التأم�ي انطالق فعاليات ملت�ق قرطاج السادس ع�ش للتأم�ي

ملت�ق قرطاج  فعاليات   2023-02-06 الموافق  اليوم  انطالق صباح 
لفيف  ن بجربة – تونس بحضور  التأم�ي ن وإعادة  للتأم�ي السادس ع�ش 
تنظيمه  تم  والذي  والعربية،  العالمية  ن  التأم�ي صناعة  رجال  من 
العام  واالتحاد  ن  التأم�ي كات  ل�ش التونسية  الجامعة  ن  ب�ي ما  بالتعاون 

)تونس ري(. ن  التأم�ي التونسية إلعادة  كة  وال�ش ن  للتأم�ي ي  العر�ب
العام  لإلتحاد  العام  ن  األم�ي  - أبوزيد  شكيب  السيد/  أشار  وقد  هذا 
فجوة  سد  يزال  ال  أنه  إىل  االفتتاحية،  خالل كلمته   ، ن للتأم�ي ي  العر�ب
فجوة  أن  البيانات  أظهرت  عالمًيا؛  تحدًيا  يمثل  التأمينية  الحماية 
عام   58% إىل  إنخفضت   ،2021 العام  خالل   62% بلغت  الحماية 

.2022
من  ُمبتكرة  وحلول  جديد  تفك�ي  إىل  حاجة  هناك  أنه  عىل  وأكد 
معالجة  علينا  يجب  مناقشة كيف  ي 

�ن ن  التأم�ي ي 
�ن ن  المتخصص�ي قبل 

 . الوعي إىل سد فجوة  أواًل  نحتاج  ولكن  الحماية هذه؛   قضايا فجوة 
غ�ي  أو  دراية  عىل  األفراد  أو  المؤسسات  سواء  العمالء  يكن  لم  إذا 
أنفسهم  حماية  إىل  يتطلعوا  فلن   ، الحماية  ي 

�ن فجوة  بوجود  ن  مهتم�ي
األول. المقام  ي 

�ن وممتلكاتهم 
ن  للتأم�ي ي  العر�ب االتحاد  أطلقها  ي  -وال�ق العربية  المبادرة  أن  أوضح  كما 
ضد  ن  للتأم�ي عربية  مجمعة  لتأسيس  جاءت   - ي

الما�ن العام  أوخرا 
الراهن  الوقت  ي 

�ن المطروحة  الحلول  الطبيعية كأحد  الكوارث  أخطار 
الطبيعية الكوارث  مع  للتعامل 

اإلقتصادي  الموضوع  أن  إىل  كلمته  خالل   
ً
أيضا تطرق  وقد  هذا 

وسيظل  التضخم،  هو   2022 عام  فعلًيا خالل  الذي سيطر  الرئيسي 
ي 

�ن إنخفاًضا  ن  التأم�ي كات  �ش وستشهد  القادمة.  السنوات  ي 
�ن معنا 

ي السنة الحالية والسنوات الُمقبلة إذا لم يكن هناك 
هوامش ربحها �ن

فيع من القيم المؤمنة  عمل جماعي من أجل تشجيع العمالء عىل ال�ق

. عليها
 
ً
ن عىل الحياة سيشهد تراجعا وبالوقت نفسه، أشار إىل أن فرع التأم�ي

سيشجع  هذا  آلن  اإلرتفاع،  ي 
�ن الودائع  عىل  الفوائد  أستمرت  إذا 

وثائقهم  إلغاء  عىل  والحياة   Unit Link اإلدخارية  الوثائق  أصحاب 
الودائع. ي 

للحصول عىل عائد أك�ب �ن
صناعة   “ شعار  تحت  ُتقام  الدورة  هذه  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
والضغوط  المناخ  تغ�ي  تحديات  مواجهة  ي 

�ن ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي
تنظيم  التظاهرة  هذه  خالل  وسيتم  اآلفاق؟”،  ىه  ما  اإلقتصادية: 
الجاري  اير  ف�ب و7   6 يومي  مدى  عىل  ستتناول  نقاش  حلقات  أربــع 
وأية  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التام�ي عىل  التضخمية  عة  ن ال�ن تأث�ي  مواضيع 
القطاع  ودور  المناخية  ات  التغ�ي تجاه  ن  التام�ي قطاع  يقدمها  حلول 
حول  رابعة  نقاش  حلقة  جانب  اىل  ي  والتأمي�ن الماىلي  االندماج  ي 

�ن
. ن التام�ي قطاع  لنجاعة  المجتمعية كرافعة  المسؤولية 

https://iciec.isdb.org/
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”: أهداف مثقلة باالنجازات ي
شكيب أبوزيد “للمراقب التأمي�ن

ي  العر�ب العام  لالتحاد  العام  ن  األم�ي أبوزيد،  شكيب  السيد  يذكر 
األمانة  بها  قامت  ي  ال�ق والسيناريوهات  الدراسات  أهداف   ، ن للتأم�ي
العربية  ن  التأم�ي صناعة  لتطوير  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة 
األمد  طويلة  اتيجية  اس�ق وضع  محاولة  أبرزها   ،2020-2030
توف�ي  للتحقيق،  قابلة  طموحة  أهداف  إىل  الوصول  ي 

�ن قوية  ورغبة 
ية(،  الب�ش )الموارد  األهداف  لبلوغ  والممكنة  المتاحة  الوسائل  كل 
تحديد  مع  سنوات(   3( مرحلية  طريق  خارطة  ووضع  يعات  الت�ش
بنود  تنفيذ  عىل  ن  والمسؤول�ي العالقات  ذات  األطراف  كل  أدوار 

الخطة. وأهداف 
العام  لإلتحاد  العامة  األمانة  أن  عىل  أبوزيد،  شكيب  السيد  ويؤكد 

والرقابة  اف  باال�ش المعنية  الجهات   مع 
ً
دائما تتواصل  ن  للتأم�ي ي  العر�ب

األعضاء،  الدول  للعمل عىل مصلحة  العربية  البلدان  ي 
�ن ن  التأم�ي عىل 

)البطاقة  البلدان  ع�ب  العربية  المركبات  س�ي  اتفاقية  تفعيل  سيما  ال 
ي المملكة العربية السعودية مع البنك المركزي السعودي 

تقالية( �ن ال�ب
)ساما( لحثهم عىل تفعيل االتفاقية عىل المعابر الحدودية السعودية 

االتفاقية. الموقعة عىل  األخرى  العربية  بالبلدان  إسوة 
اإلتحاد  أن  اىل  أبوزيد،  شكيب  السيد  يش�ي   ،2023 العام  عن  أما 
وىهي  أجلها  من  ئ  أنسش ي  ال�ق األهداف  تحقيق  عىل  العمل  ي 

�ن ماض 
العربية. الصناعة  مكونات  مختلف  ن  ب�ي التعاون  أوارص  توطيد 

الضغط هنا الرجاء  كامل،  اللقاء  لقراءة نص 
المصدر: مجلة المراقب التأميني

ن الجامعة المغربية  عىل هامش ملت�ق الدار البيضاء بالتعاون ما ب�ي

ي واالتحاد العر�ب

 ” ي
ي عمل عن “الشمول التأمي�ن

ورش�ق
ن  التأم�ي كات  ل�ش المغربية  والجامعة  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  االتحاد  ن  ب�ي بالتعاون 
 7 يوم  وذلك   ” ي التأمي�ن “الشمول  حول  عمل  ي  ورش�ق تنظيم  سيتم   ، ن التأم�ي وإعادة 

.2023 مارس 
إللقاء  ن  التأم�ي ي صناعة 

�ن ن  المتخصص�ي من  عدد  ن  الورشت�ي ن  هات�ي ي 
�ن وسيشارك  هذا 

عىل  االجابة  محاولة  وكذلك  العربية،  الدول  ي 
�ن الشامل  ن  التأم�ي تطوير  عىل  الضوء 

ن الشامل وكيفية تحسينه، ما ىهي أهم الخطوات  العديد من التساؤالت حول التأم�ي
الشامل؟ ن  التأم�ي ن  لتحس�ي اتخاذها  يجب  ي  ال�ق

الــدورة  فعاليات  هامش  عىل  ستقامان  ن  الورشت�ي ن  هات�ي أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
مارس  و9   8 يومــي  انعقــاده  المزمــع  للتأميــن«  البيضــاء  الــدار  »ملتقــى  مــن  التاســعة 
ن تحــت شــعار:  ن وإعادة التأم�ي كات التأم�ي 2023 والذي تقيمة الجامعة المغربية ل�ش
التنقــل«.  أنمــاط  تطــور  و  التكنولوجــي،  التطــور  بيــن  الســيارات  علــى  »التأميــن 
بمرحلــة  يمــر  القطــاع  مــن  حيــوي  فــرع  علــى  الســنة  هــذه  الضــوء  التظاهــرة،  وتلقــي 
وأنماط  الجديــدة  التكنولوجيــة  التوجهــات  تمليهــا  التــي  المتســارعة،  التحــوالت  مــن 

الجديدة التنقل 
 ،” ي التأمي�ن “الشمول  العمل  ي  وورش�ق  ” ن للتأم�ي البيضاء  الدار  “ملت�ق  ي 

�ن للمشاركة 
هنا الضغط  الرجاء 

https://aqabaconf.com/index.php/Registration/index
https://gaif.org/Archive/46b49c49.pdf
https://rdvdelassurance.ma/public/inscription
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ن العرب ي بصدد إطالق رابطة األكتواري�ي االتحاد العر�ب

دور  وتعاظم   IFRS17 ي  المحاس�ب المعيار  تطبيق  بداية  مع 
بإنشاء  نقوم  أن  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  ي 

�ن أرتأينا   ، ن اإلكتواري�ي
العرب. ن  لإلكتواري�ي رابطة 

ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  إيمان  من   
ً
انطالقا المبادرة  هذه  ي 

تأ�ق
التحديات  ظل  ي 

�ن ن  اإلكتواري�ي يلعبه  الذي  للدور  ايدة  ن الم�ق باألهمية 
يواجهها  ي  ال�ق واقتصادية  ومناخية  وصحية  جيوسياسية  كانت  سواء 
االقتصاد  عىل  كب�ي  بشكل  تؤثر  مخاطر  تمثل  ي  وال�ق اليوم،  العالم 

كات والحكومات. األفراد وال�ش ، وأيضا عىلي حياة وخطط  العالمي
الماىلي  األثر  وتقييم  األخطار  تحليل  ي 

�ن متخصصون  فاالكتواريون 
المرتبط بمثل هذه األحداث والمخاطر االقتصادية وغ�ي االقتصادية، 
عىل  المخاطر  تلك  تأث�ي  كيفية  حول  شاملة  نظرة  تقديم  ويمكنهم 

المستقبل. ي 
و�ن حاليا  أوضاعنا 

 ، ي ن لهم دور حيوي عىل الصعيدين العالمي والعر�ب وإذا كان اإلكتواري�ي
لديها  صدر  ي  وال�ق الكويت  مثل  ي  العر�ب البلدان  بعض  ي 

�ن اليوم  بات 
لدى  إكتواري  خب�ي  وجود  بإلزامية   2019 عام  منتصف  منذ  قرار 
ن  ي ذلك سوق التأم�ي

، وتلتها �ن ي ي السوق الكوي�ق
ن العاملة �ن كة التأم�ي �ش

المركزي  البحرين  بمرصف  تنفيذية  مسؤولة  حيث كشفت  البحرينية 

وحدة  بتأسيس  محلًيا  المرخصة  ن  التأم�ي كات  �ش ألزم  المرصف  أن 
ة ال تتجاوز  ي خالل ف�ق اكتواري بحري�ن ن محلل  اكتوارية داخلية وتعي�ي
المعيار  تطبيق  ي 

�ن العالم  بدأ  عن  فضال   ،2023 العام  هذا  منتصف 
بوجه  تطبيقه  سيعتمد  إذ   )IFRS17(  17 رقم  الجديد  ي  المحاس�ب
كة  ال�ش قبل  من  ن  المع�ي االكتواري  وتوصيات  تقديرات  عىل  خاص 

الجديد. ي  المحاس�ب المعيار  بحسب  المالية  القوائم  إلعداد 
الرابطة  ن لتكوين تلك  للتأم�ي ي  العر�ب العام  ، دعا اإلتحاد  كل هذا واك�ث
وتبادل  ن  االكتواري�ي بمهنة  المتعلقة  القضايا  بكافة  سُتع�ن  ي  ال�ق
عىل  بالنفع  يعود  مما  الرابطة  أعضاء  السادة  ن  ب�ي ات  والخ�ب المعرفة 

العربية. ن  التأم�ي صناعة 
بتوجيه  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  قام  فقد  بالذكر،  الجدير  ومن 
ي  العر�ب الوطن  أرجاء  ي 

�ن ين  المنت�ش ن  االكتواري�ي من  للعديد  دعوة 
تنظيمه  يتم  والذي  ن  االكتواري�ي رابطة  تكوين  اجتماع  لحضور 
جمعية  من  وبإستضافة  اللبنانية  ن  اإلكتواري�ي جمعية  مع  بالتعاون 
ي لبنان يوم 17 مارس 2023 إلطالق رابطة جديدة 

كات الضمان �ن �ش
العرب. ن  اإلكتواري�ي رابطة  تعمل تحت مظلته وىهي 

33

https://fintechrobos.com/ar/etn/arab-actuarial-conference-2023/
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• An uncertain turbulent macroeconomic and 
geopolitical landscape
• The huge global protection gaps caused by the 
combination of climate change, cyber threats and social 
and demographic changes
• The need for new value propositions and innovative 
solutions
The full report includes recommended actions in each 
of these areas for insurers seeking to seize opportunity 
as the market continues to evolve rapidly in the coming 
years.
To read more details, please click here

44

2023 Global Insurance Outlook: How to drive purposeful change 
in uncertain times

It’s impossible to discuss the current state of the 
global insurance industry, or its future growth 
prospects, without acknowledging the highly uncertain 
macroeconomic and geopolitical landscape. From 
the lingering aftereffects of the COVID-19 pandemic 
on workforces and supply chains worldwide, to the 
devasting impact of the war in Ukraine, along with 
rising tensions between major global players, spiking 
interest rates, increasing inflation and fluctuating 
currency valuations, upheaval is the new normal.
This 2023 edition of the annual EY Global Insurance 
Outlook (pdf) explores these complex market dynamics 
and their impact on insurers’ growth and transformation 
plans, product and investment portfolios, and financial 
performance. We also view current events and market 
conditions through the lens of the industry’s purpose, 
which grows more relevant by the day.
The huge (and growing) protection and savings 
gaps clearly demonstrate that more individuals need 
insurance against a range of complex and proliferating 
threats. The bottom line is that customer needs have 
changed and insurers that move most swiftly to satisfy 
them will be in the best position to navigate the 
recession.
Keyed to these market realities, this year’s Global 
Insurance Outlook focuses on:

Insurers that harness innovation and transformation to deliver what customers want right now can thrive in the 
turbulent market ahead.

World Insurance

 Source: EY

S&P Predicts Reinsurers Will Continue Pricing Momentum 
During 2023

The January 2023 renewals rival those of 2006 in 
the aftermath of the 2005 Hurricanes Katrina, Rita, 
and Wilma, said S&P, quoting industry executives. 
However, unlike 2006 when increases were mostly in 
the U.S., January 2023 renewals price increases were 
global and broad, S&P explained.
At the same time, casualty reinsurance pricing remains 
firm, after compounded price increases over the past 
few years, though rate increases have moderated in 

A hard market in short-tail lines – such as property and property catastrophe – across global geographies is likely 
to continue throughout 2023, after beginning the year with multi-decade-high pricing increases during the January 
reinsurance renewals, according to a report published by S&P Global Ratings.

the U.S., said the report titled “Pricing Momentum Is 
Helping Reinsurers Turn the Corner.”
Such pricing momentum is necessary because reinsurers 
have failed to earn their cost of capital in the past five 
out of six years (2017-2022), which has led S&P to 
maintain a negative view of the global reinsurance 
sector. “Since 2017, the industry has earned its cost 
of capital in only one year (2019), and we believe the 
sector again fell short in 2022.”

https://www.ey.com/en_gl/insurance/global-insurance-industry-trends
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/insurance/insurance-pdfs/ey-2023-global-outlook-report.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/insurance/insurance-pdfs/ey-2023-global-outlook-report.pdf
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The ratings agency cited a plethora of challenges 
that have hit the industry: higher frequency and 
more severe natural catastrophes, mounting losses 
from secondary unmodeled perils (such as wildfires, 
floods, and convective storms), loss creep, COVID-
19-related losses, adverse loss trends in certain U.S. 
casualty lines, and historically low interest rates. In 
2022 alone, the industry was hit by losses from the 
Russia-Ukraine conflict, persistent inflation, mark-to-
market investment losses that eroded capitalization, 
and another above average catastrophe year including 
the devastation of Hurricane Ian, S&P said.

“The question now is whether the pricing improvements 
are sustainable, and whether they are enough to combat 
the endless headwinds the sector has faced that have 
muted performance for the past several years,” S&P 
said.
S&P was cautiously optimistic that “the tipping point 
is coming for a more stable sector view if reinsurers 
maintain discipline and demonstrate the ability to 
sustainably earn their cost of capital.” Evidence of 
such underwriting discipline was apparent during the 
January renewals.
To read full article, please click here

 Source: Insurance Journal

Regional Insurance

ن المالية المناخية ي مجال تقن�ي
المغرب يتصدر البلدان المغاربية �ن

ق  ال�ش بمنطقة  الخاص  المناخ”،  تمويل  جاهزية  “مؤ�ش  تقرير  أفاد 
ي 

�ن أخرى،  مرة  نجح،  المغرب  بأن  وتركيا،  أفريقيا  وشمال  األوسط 
المالية  النظم  إعداد  مجال  ي 

�ن المغاربية  البلدان  مقدمة  ي 
�ن التموقع 

. ي
المنا�ن العمل  إىل دعم  الهادفة 

 Green“ االستشارة  مكتب  عن  حديثا  الصادر  التقرير،  وأوضح 
أن  البيضاء،  والدار  تورونتو  من  ي كل 

�ن مقره  الكائن   ”For South
ي 

ي تضم أيضا الجزائر وتونس، األوىل �ن ي منطقتها ال�ق
، �ن المملكة تعت�ب

ن وتوجهات مناسبة )ىهي باألساس إرادية إىل غاية هذه  اعتماد “قوان�ي
ي )التعامل 

المرحلة(، ومن حيث الحجم الهام لنشاط التمويل المنا�ن
اء( وآليات تحسيسية ناجعة”. مع صناديق دولية تمنح سندات خرصن

أمام  صموده  ن  لتحس�ي المغرب  جهود  عند  التقرير  توقف  كما 
التغ�ي  آثار  من  التخفيف  مجال  ي 

�ن السيما  المناخية،  ات  التأث�ي
الصدد،  هذا  ي 

�ن مذكرا،  هامة،  استثمارات  يتطلب  الذي  ي 
المنا�ن

المندرجة  المناخ  مع  والتكيف  التخفيف  لتدخالت  اإلجمالية  بالكلفة 
، حسب ما صدر  ي المساهمة المحددة عىل المستوى الوط�ن ي إطار 

�ن
)38 منها  أمريكي  78 مليار دوالر  2022 والمقدرة ب  يونيو  ي شهر 

�ن
تخصص  أمريكي  دوالر  مليار  و40  التخفيف  إلجراءات  تخصص 

المبكر(. التحذير  إلجراءات 
يــــع مالئم )عىل  تتوفر ىهي األخرى عىل ت�ش أن تونس  التقرير  وأضاف 
أنه  مؤكدا   ، ي

المنا�ن التمويل  نشاط  من  مهم  وحجم  إرادي(،  أساس 
المقتضيات  وأن  “صكوك”  أو  اء  خرصن سندات  أي  إصدار  يتم  لم 

محدودة. تزال  ما  التحسيسية 
الجزائر  أن   ”Green For South“ كشف  ذلك،  من  العكس  عىل 
ي 

المنا�ن العمل  لتمويل  الماىلي  القطاع  يهم  ن  تقن�ي أي  عىل  تتوفر  “ال 
عموما،  أنه  ا  معت�ب محدودا،  يزال  ما  ي 

المنا�ن التمويل  نشاط  أن  كما 
اتيجياتها. ي مرحلة أولية من تفعيل اس�ق

توجد منطقة شمال إفريقيا �ن
اء والمناخية  ي المالية المستدامة والخرصن

ويرى المكتب المتخصص �ن
إلزاميا(  )وجعله  أك�ث  تقنينها  تقوية  إىل  مدعوان  وتونس  المغرب  أن 
التحسيس  مبادرات  من  مزيد  وإطالق  اء  الخرصن االنبعاثات  وتشجيع 

والتكوين.
الطريق  تمهد مرص  إفريقيا،  وشمال  األوسط  ق  ال�ش بمنطقة  وعالقة 
واالجتماعية  البيئية  بالمخاطر  المتعلقة  يعات  الت�ش كل  بجعل 
المالية  القطاعات  مختلف  ي 

�ن إلزامية  منها  المناخية  وح�ق  والحكامة 

األردن  مثل  لبلدان  خالفا  الرساميل(،  وأسواق  والتأمينات  )البنوك 
إرادية. تتوفر بشكل عام عىل إعالنات  ي  ال�ق والمغرب وتونس وتركيا 

المناطق،  ن  ب�ي االختالفات  االعتبار  ن  بع�ي تقييمه  ي 
�ن التقرير  ويأخذ 

ي  الخلي�ب التعاون  ومجلس  األوسط  ق  وال�ش إفريقيا  شمال  غرار  عىل 
لتحدياته  بالنظر  بلد  كل  عن  عادلة  نظرة  يقدم  لكي  وذلك  وتركيا، 

المحلية. وصعوباته 
جملة  أساس  عىل  مالية  منظومة   14 تقييم  تم  األساس،  هذا  وعىل 
بلد  كل  ي 

�ن المحققة  التقدم  أوجه  تحديد  أجل  من  المعاي�ي  من 
األمر  ويتعلق  المناخ.  لتمويل  وآليات  ميكانزمات  يل  ن لت�ن حدة  عىل 
والكويت  والعراق  ولبنان  واألردن  ومرص  وتونس  والجزائر  بالمغرب 
المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  والعربية  والبحرين  وقطر 

وتركيا. وعمان 
لمنطقة  المائة  ي 

�ن  31,33 المناخ  تمويل  جاهزية  مؤ�ش  منح  وهكذا، 
األوسط  ق  ال�ش لمنطقة  المائة  ي 

�ن  40,23 مقابل  إفريقيا،  شمال 
مجلس  لدول  المائة  ي 

�ن و17,53  لبنان(،  األردن،  العراق،  )مرص، 
تركيا. لمنطقة  و46,84   ، ي الخلي�ب التعاون 

عمان(،  )باستثناء  ي  الخلي�ب التعاون  مجلس  بمنطقة  يتعلق  ما  ي 
و�ن

مواردها  عىل  ستعتمد  البلدان  هذه  أن  إىل  التقرير  مؤلفو  أشار 
بتقديم  أن معظمها مطالب  ن  ، مسجل�ي ي

المنا�ن العمل  لدعم  الخاصة 
والحكامة  والبيئية  االجتماعية  بالجوانب  المتصلة  المعطيات 
اء/صكوك. الخرصن السندات  والتوجيهات بشأن  العمومية  للمقاوالت 

التنظيمية  ن  القوان�ي من  شاملة  مجموعة  عىل  تركيا  تتوفر  جهتها،  من 
البيئية  والقضايا  بالمناخ  المتعلقة  المخاطر  متطلبات  تغطي  ي  ال�ق
التوجيهات  أصبحت  ذلك  عن  فضال  والحكامة،  واالجتماعية 

البلد. بهذا  إلزامية  اء  الخرصن
اء وعبأت أك�ث  عالوة عىل ذلك، أصدرت أنقرة بالفعل سندات خرصن

العالمية اء  الخرصن الصناديق  ي 
أمريكي �ن مليار دوالر  من 

مرص  جانب  إىل  المغرب  يوجد   ، األخرصن الماىلي  بالنشاط  وعالقة 
ئ  تع�ب ي  ال�ق البلدان  من  األوىل  الفرعية  المجموعة  ي 

�ن وتركيا  ولبنان 
اء العالمية وإصدارات السندات  الموارد من كل من الصناديق الخرصن

اء/”الصكوك”. الخرصن
جانب  إىل  يتموقع  المغرب  أن  التقرير  سجل  للتحسيس،  وبالنسبة 

English

français

https://www.insurancejournal.com/news/national/2023/01/30/705209.htm
https://gaif.org/Archive/ce5cd875.pdf
https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/83554/Type/MiddleEast/MENA-Morocco-leads-region-in-climate-finance/1/sid/332616?utm_source=News&utm_medium=Email&utm_campaign=MEIR_eDaily
https://www.challenge.ma/finance-climatique-le-maroc-en-tete-des-pays-du-maghreb-en-matiere-de-reglementation-rapport-254680/
https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/83554/Type/MiddleEast/MENA-Morocco-leads-region-in-climate-finance/1/sid/332616?utm_source=News&utm_medium=Email&utm_campaign=MEIR_eDaily
https://www.challenge.ma/finance-climatique-le-maroc-en-tete-des-pays-du-maghreb-en-matiere-de-reglementation-rapport-254680/
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امج  ب�ب ن  تتم�ي ي  ال�ق األوىل،  الفرعية  المجموعة  ي 
�ن واألردن  تركيا 

من  وعدد كب�ي  والمناخ،  األخرصن  التمويل  مجال  ي 
�ن خاصة  تدريبية، 

الصحفية. والمقاالت  األكاديمية  المنشورات 
ي تقريرها سلسلة من 

وقد أصدرت منظمة “Green For South” �ن
والمؤسسات  التنظيمية  الهيئات  ذلك  ي 

�ن بما   ، ن للمعني�ي التوصيات 
ي 

�ن لإلسهام  الالزمة  المبادرات  تعزيز  أو  لتنفيذ  وذلك  المالية، 

التكيف. وجهود  المناخ  مخاطر  من  التخفيف 
من  المالية  للمؤسسات  تنظيمي  إطار  بإنشاء  أساسا،  األمر،  ويتعلق 
العرض  ن  لتحف�ي السوق  حوافز  وتعزيز  المناخ،  مخاطر  إدارة  أجل 
المبادرات  ي 

�ن االستثمارات  خالل  من  ي 
المنا�ن التمويل  عىل  والطلب 

المجال. ي هذا 
المعرفة والوعي �ن اء، وتعزيز  المصدر: اقتصادالخرصن

 Source: Middle East Insurance Review, Challenge

Arab Insurance BahrainBahrain

ن  التأم�ي قطاع  ي 
�ن األهلية  من  عاٍل  مستوى  عىل  وطنية  إعداد كوادر 

العلوم  مجال  ي 
�ن الرائدة  العالمية  المؤهالت  أعىل  مع  يتوافق  وبما 

جهة،  من  ن  التأم�ي قطاع  متطلبات  تلبية  شأنه  من  لما  اإلكتوارية، 
أخرى.  جهة  من  النوعية  الوظيفية  الفرص  خلق  ي 

�ن والمساهمة 
عمل  ي 

�ن رئيسة  ة  ن رك�ي يعد  الوطنية  الكوادر  دعم  إن   “ وأضاف: 
المبادرات  من  حزمة  خالل  من  ذلك  لتحقيق  نعمل  ونحن   ، ن تمك�ي
بادرت  ي  ال�ق ن  التأم�ي كات  �ش مع  اكتنا  ب�ش نفخر  ونحن  اكات.  وال�ش
إحدى  تعد  ي  ال�ق الوطنية  ي كوادرها 

�ن واالستثمار  نامج  لل�ب باالنضمام 
ي نجاح وتطور أي مؤسسة.”

ي تسهم �ن أهم الموارد ال�ق
العلوم اإلكتوارية يعد أحد االختصاصات األك�ث طلًبا  أّن مجال  يذكر 
ن والخدمات المالية حول العالم، وذلك لما يوفره من  ي مجال التأم�ي

�ن
 . ي

فرص عمل تنافسية ورواتب مجزية وفرص عديدة للتطور الوظي�ن
الرياضيات  تشمل  ي  ال�ق العلوم  من  عدًدا  اإلكتواريون  ويستخدم 
للمخاطر  االقتصادية  التكاليف  لتحليل  المالية  والنظريات  واإلحصاء 
المؤسسات  ي 

�ن رئيًسا  دوًرا  اإلكتواري  الخب�ي  يؤدي  كما  واالحتماالت. 
ي وضع السياسات وتحديد األثر الماىلي 

المالية من خالل المساعدة �ن
عمل جديدة. فرص  وخلق  الربحية  ن  وتحس�ي للمخاطر 

اتيجية  اإلس�ق المبادرات  من  عدد  جانب  إىل  المبادرة  هذه  ي 
وتأ�ق

ي 
�ن المنشود  األثر  تحقيق  بهدف  مؤخًرا  ن  تمك�ي أعلنتها  ي  ال�ق األخرى 

جعل  ي 
�ن الرئيسي  ن  تمك�ي هدف  مع  يتكامل  وبما   ، ي الوط�ن االقتصاد 

الخاص وصقل  القطاع  ي 
للتوظيف �ن الخيار األول  ي  البحري�ن المواطن 

. ً
وعالميا  

ً
محليا تنافسيتها  لزيادة  الوطنية  الكوادر  مهارات 

ن ي مجال التأم�ي
ن �ن ن لتدريب البحريني�ي ي أعلنتها تمك�ي

اتيجية ال�ق اكة اإلس�ق ا من ال�ش
ً
انطالق

ن  ن لتوظيف المتدرب�ي ي مجال التأم�ي
كات �ن اكة مع 5 �ش « توقع اتفاقيات �ش ن »تمك�ي

ي مجال العلوم اإلكتوارية 
ن �ن البحريني�ي

ي 
كات رائدة �ن 5 �ش اكة مع  ” اتفاقيات �ش ن وقع صندوق العمل “تمك�ي

ي مملكة البحرين لتدريب عدد من الكفاءات الوطنية 
ن �ن مجال التأم�ي

ي  ال�ق المبادرة  من  وذلك كجزء  اإلكتوارية  العلوم  مجال  ي 
�ن وتأهيلهم 

البحرين  مرصف  مع  اكة  بال�ش ي 
الما�ن العام  ي 

�ن سابًقا  ن  تمك�ي أعلنتها 
للدراسات  البحرين  ومعهد  بلندن  ن  اإلكتواري�ي ومعهد  المركزي 
القيمة  عالية  عمل  فرص  توف�ي  بهدف   )BIBF( والمالية  المرصفية 
ي هذا 

ن �ن البحريني�ي ن وزيادة نسبة  التأم�ي ي قطاع 
البحرينية �ن للكفاءات 

االختصاص.
القابضة،  الوطنية  البحرين  كة  �ش من  مع كل  االتفاقيات  توقيع  وتم 
والهالل  البحرين)،  ي  �ب آي  ي  )�ب ن  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  وال�ش
اتحاد  كة  و�ش )مقفلة(،  تكافل  ميدغلف  كة  و�ش )م(،  ش.م.ب  تكافل 
سيتم  حيث  )مقفلة(،  ش.م.ب  ن  التأم�ي واعادة  ن  للتأم�ي الخليج 
لاللتحاق  المؤهلة  الوطنية  بالكفاءات  كات  ال�ش هذه  تزويد  بموجبها 
ي  التدري�ب نامج  ال�ب إنهائهم  بعد  ن  إكتواري�ي اء  كخ�ب كة  ال�ش ي 

�ن بالعمل 
اطات  اش�ق مع  يتوافق  بما  وذلك  الالزمة  اخيص  ال�ق عىل  والحصول 
ن  بإلزامية تعي�ي ي تم اإلعالن عنها مؤخًرا  ال�ق المركزي  البحرين  مرصف 

. ن التأم�ي كات  ي �ش
ن �ن اء إكتواري�ي خ�ب

ي 
�ن الرائدة  البحرين  مملكة  مكانة  تعزيز  ي 

�ن المبادرة  هذه  وستسهم 
مجال  ي 

�ن المؤهلة  للكفاءات  أوىل  المالية كوجهة  الخدمات  مجال 
. اإلقليمي المستوى  عىل  اإلكتوارية  العلوم 

التنفيذي  المدير  حسن  عىلي  السيد  أكد  المبادرة  هذه  عىل  وتعليًقا 
أهمية   ” ن “تمك�ي العمل  بصندوق  اكات  وال�ش امج  ال�ب تطوير  المصدر: الوطنإلدارة 

Arab Insurance EgyptEgypt

ن التكافىل للعمل بالنظام التجارى كات التأم�ي الرقابة المالية تعدل ضوابط ترخيص �ش

العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  صالح  فريد  محمد  الدكتور  أصدر 
ضوابط  بشأن   ،2022 لسنة   194 رقم  قراًرا  المالية،  للرقابة 
بنظام  للعمل  التكافىلي  ن  التأم�ي كات  �ش ترخيص  تعديل  وإجراءات 

المرصي. ن  التأم�ي ي سوق 
التجاري �ن ن  التأم�ي

ي 
�ن الرسمية  بالجريدة  ن�ش  والذي  القرار،  من  األوىل  المادة  ونصت 

عىل   ،2023/01/29 الموافق  األحد  يوم  الصادر   21 رقم  عددها 
الراغبة  التكافىلي  ن  التأم�ي كات  ي شأن �ش

�ن القرار  بأحكام هذا  يعمل  أن 

ن  التأم�ي سوق  ي 
�ن التجاري  ن  التأم�ي بنظام  للعمل  ترخيصها  تعديل  ي 

�ن
القرار،  هذا  ي 

�ن خاص  نص  بشأنه  يرد  لم  فيما  وي�ى  المرصي، 
ي 

�ن ن  التأم�ي والرقابة عىل  اف  اإل�ش قانون  ي 
�ن المنصوص عليها  األحكام 

التنفيذية. والئحته  مرص 
ي 

�ن الراغبة  التكافىلي  ن  التأم�ي كات  �ش أن  عىل  الثانية،  المادة  ونصت 
بذلك  طلب  تقديم  التجاري  ن  التأم�ي بنظام  للعمل  ترخيصها  تعديل 

للهيئة 
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المصدر: اليوم السابع

Arab Insurance KuwaitKuwait

ي حال تكرارها
يجوز للمجلس مضاعفة قيمة الجزاءات المالية عىل المخالف �ن

« تصدر الئحة جزاءات ومخالفات مجلس التأديب  ن »وحدة التأم�ي
وقيود  ومخالفات  جزاءات  الئحة  ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  أصدرت 
المادة األوىل إصدار الئحة مخالفات  التأديب، حيث قررت  مجلس 
الوحدة  من  صادرة  قرارات  وأي  التنفيذية  والالئحة  القانون 
مجلس  بها  يختص  ي  ال�ق القيود  متضمنة  عليها،  تبة  الم�ق والجزاءات 

المالية.  والجزاءات  والغرامات  التأديب 
اللجنة  رئيس  الصادر من  اإلداري  القرار  الثانية من  المادة  وتضمنت 
2023، أنه  3 لسنة  ، رقم  ي ن محمد العتي�ب العليا لوحدة تنظيم التأم�ي
باألدلة،  وثبوتها  المخالفة  من  التحقق  بعد  التأديب،  لمجلس  يحق 

ي الالئحة من هذا القرار.
أن يوقع ما جاء من جزاءات واردة �ن

المفروضة  المالية  الجزاءات  التأديب مضاعفة قيمة  ويجوز لمجلس 
ي حال العودة إىل ارتكاب ذات المخالفة خالل ثالث 

عىل المخالف �ن

ي المخالفة السابقة. 
سنوات من تاريــــخ صدور قرار مجلس التأديب �ن

بأداء  المخالف  ُيلزم  أن  التأديب  لمجلس  يجوز  األحوال  جميع  ي 
و�ن

ي حصل عليها، أو قيمة الخسارة  مبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة ال�ق
عىل  االطالع  بعد  القرار  وجاء  المخالفة.  ارتكابه  نتيجة  تجنبها  ي  ال�ق
ذات  ن  والقوان�ي وتعديالتها،  التنفيذية  والئحته  ن  التأم�ي تنظيم  قانون 
ن باجتماعها  الصلة، وبناء عىل قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأم�ي
جزاءات  الئحة  إصدار  عىل  الموافقة  بشأن   2023 لسنة   1 رقم 
المصلحة  تقتضيه  ما  عىل  وبناء  التأديب،  مجلس  وقيود  ومخالفات 

العامة.

المصدر: الجريدة

وتنص المادة الثالثة من القرار عىل أن تشكل بقرار من رئيس الهيئة 
عمل  نظام  تعديل  عىل  المبدئية  الموافقة  طلبات  لدراسة  لجنة 
اللجنة  وتقوم  التجاري،  ن  التأم�ي نظام  إىل  التكافىلي  ن  التأم�ي كات  �ش
والمستندات  البيانات  ضوء  ي 

�ن كة  ال�ش من  المقدم  الطلب  بدراسة 
مستندات  أو  بيانات  أي  تطلب  أن  وللجنة  له،  والمؤيدة  به  المرفقة 
عن  والماىلي  ي  الف�ن بالرأي  تقرير  وتعد  عملها،  إلنجاز  الزمة  أخرى 

التجاري. ن  التأم�ي بنظام  للعمل  بالتعديل  كة  ال�ش طلب 
واالقتصادية  الفنية  الجدوى  دراسات  ي 

�ن البت  لجنة  تقوم  كما 
الدراسة  ضوء  ي 

�ن الشأن  هذا  ي 
�ن تقريرها  بإعداد  ن  التأم�ي ألنشطة 

بالموافقة   
ً
قرارا الهيئة  إدارة  مجلس  ويصدر  كة،  ال�ش من  المقدمة 

ي 
�ن التجاري  ن  التأم�ي بنظام  للعمل  خيص  ال�ق تعديل  عىل  المبدئية 

تاريــــخ  أشهر من   3 إليهما، خالل  المشار  ن  اللجنت�ي أعمال  نتائج  ضوء 
الشأن  ذوي  وإخطار  المطلوبة،  والمستندات  البيانات  كافة  استيفاء 

اعتماده. تاريــــخ  من  يوًما  بالقرار خالل خمسة ع�ش 
صدور  بعد  للهيئة  كة،  لل�ش تقدم  أن  عىل  الرابعة  المادة  وتنص 
ن  التأم�ي نظام  إىل  خيص  ال�ق تعديل  عىل  لها  المبدئية  الموافقة 

اآلتية: المستندات  التجاري، 
اتهم  وخ�ب وجنسياتهم  منهم  وحصة كل  ن  المؤسس�ي بأسماء  بيان   -1

السابقة.
عىل  ن  والقائم�ي كة  ال�ش إدارة  مجلس  بأعضاء  الخاصة  البيانات   -2

فيها. اإلدارة 
كة. لل�ش المعدل  التنظيمي  الهيكل  من  نسخة   -3

عن  التجاري  ن  التأم�ي بنظام  كة  ال�ش تصدرها  ي  ال�ق الوثائق  ماذج   -4
والمزايا  بمزاولتها  لها  خيص  ال�ق المطلوب  ن  التأم�ي فروع  من  فرع  كل 

الوثائق. لتلك  واألسعار  وط  وال�ش والقيود 
تكون  أن  ويجب  التجاري  ن  التأم�ي بنظام  ن  التأم�ي إعادة  ترتيبات   -5
المركز  وسالمة  الوثائق  حملة  حقوق  لحماية  كافية  تيبات  ال�ق هذه 
هذا  ي 

�ن تقدم  ي  ال�ق المستندات  تتضمن  أن  ويجب  كة،  لل�ش الماىلي 
لها   وافيا  وملخصا  ن  التأم�ي معيدي  توزيــــع حصص  بيان  الشأن 

للعمل  المعدل  كة  لل�ش األساسي  والنظام  التجاري  السجل  نسخة   -6
التجاري.  بالنظام 

الهيئة.  إدارة  أية مستندات أخرى يحددها مجلس   -7
وترخيص  تأسيس  طلبات  ي 

�ن للنظر  بالهيئة  المشكلة  اللجنة  وتتوىل 
أي  تطلب  أن  إليها  المشار  المستندات  دراسة   ، ن التأم�ي كات  �ش
مستندات أو بيانات أخرى الزمة إلنجاز عملها، وتقوم اللجنة بعرض 
إصدار  ي 

�ن للنظر  الهيئة  رئيس  عىل  إليها  انتهت  ي  ال�ق الدراسة  نتيجة 
خيص. ال�ق تعديل  قرار 

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

Arab Insurance MoroccoMorocco

Bientôt un observatoire dédié au taux de pénétration de 
l’assurance au Maroc
L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale a enclenché le processus de conception d’un 
Observatoire dédié au taux de pénétration de l’assurance et au niveau d’équipement des agents économiques en 
produits d’assurance. Le gendarme du secteur a en effet confié la mission de conception et d’implémentation de ce 
dispositif au cabinet SIS Consultants. Son objectif, aider les acteurs du marché dans leur stratégie de développement 
commercial et d’expansion de leur réseau de distribution.

English

https://www.youm7.com/story/2023/1/29/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/6064948
https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/83528/Type/Africa/Morocco-Regulator-to-establish-insurance-distribution-gauge/1/sid/503483?utm_source=News&utm_medium=Email&utm_campaign=Africa_NL
https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/83528/Type/Africa/Morocco-Regulator-to-establish-insurance-distribution-gauge/1/sid/503483?utm_source=News&utm_medium=Email&utm_campaign=Africa_NL
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Le secteur des assurances sera doté d’un Observatoire 
dédié au taux de pénétration de l’assurance et au niveau 
d’équipement des agents économiques en produits 
d’assurance. L’Autorité de contrôle des assurances et 
de la prévoyance sociale (Acaps) a mandaté le cabinet 
SIS Consultants pour l’implémentation de ce dispositif. 
Ce dernier comprendra des agrégats segmentés par 
zones géographiques et couvrira les 12 régions du 
Royaume. Par la mise en place de cet observatoire, 
l’Autorité entend ainsi aider les acteurs du marché 
dans leur stratégie de développement commercial et 
d’expansion de leur réseau de distribution. L’objectif est 
de favoriser l’installation des nouveaux points de vente 
dans des zones peu ou pas desservies afin d’améliorer 
la couverture en assurance des agents économiques, 
assurer un service de proximité à la clientèle et, partant, 
contribuer à l’inclusion financière. SIS Consultant 
accompagnera donc l’Acaps pour la conception et le 
déploiement de cet observatoire. Concrètement, il 
s’agit de définir des indicateurs portant sur la mesure du 
taux de pénétration en assurance et d’équipement des 
agents économiques en produits d’assurance par zones 
géographiques (couvrant les 12 régions du Royaume). 
Ces indicateurs doivent s’appuyer, entre autres, sur des 
données socio-économiques et assurantielles.
Les données socio-économiques porteront sur les 
fournisseurs, par zones géographiques selon la 
granularité retenue. L’Observatoire en projet produira 
également des statistiques démographiques (nombre 
d’habitants, profils d’âge, classes sociales, etc.), des 
agrégats économiques (nombre d’entreprises, PIB, parc 
automobile, etc.), des données assurantielles (à fournir 
par l’Autorité), en plus de données sur la composition 
du réseau de distribution, sa cartographie géographique 
actuelle, son évolution ainsi que sa production 
détaillée. L’objectif ultime étant d’aboutir à un modèle 
dynamique et révisable à fréquence définie, permettant 
la classification des zones géographiques selon leur 
niveau de pénétration et d’équipement en assurance. 
SIS Consultants doit également quantifier le gap non 
couvert dans les zones concernées et proposer une 
alternative à la classification des zones géographiques 

actuellement retenue.
Selon les données de l’Acaps, à fin 2021, le réseau 
de distribution comptait 1.625 agents d’assurances, 
466 courtiers d’assurances, 3 sociétés de financement, 
11 banques (5.848 agences), 709 bureaux de gestion 
directe et une association de microcrédit. La région de 
Casablanca-Settat tient la corde aussi bien en termes 
du nombre d’agents et courtiers d’assurances qu’en 
nombre de bureaux de gestion directe. Elle est suivie 
de RabatSalé-Kénitra et de Fès-Meknès. À noter 
qu’en dépit de son amélioration, le taux de pénétration 
de l’assurance (primes totales rapportées au PIB) 
au Maroc demeure faible. Il frôle à peine les 4%, 
selon l’Acaps. Avec ce taux, le Maroc se positionne 
troisième en Afrique en termes de pénétration, derrière 
l’Afrique du Sud (13,4%) et la Namibie (10,4%). Le 
Royaume devance le Kenya (2,3%), la Tunisie (2,2%), 
l’Algérie (0,7%) l’Égypte (0,6%) et le Nigeria (0,3%). 
Pour donner un véritable coup de fouet au processus de 
développement de l’assurance inclusive, l’Acaps a déjà 
préparé un cadre juridique dédié à la micro-assurance, 
jusqu’ici régie par des circulaires.
Le draft renfermant une première version de ce texte 
de loi est actuellement entre les mains du département 
des Finances. Son adoption devrait ainsi permettre 
aux établissements de paiement d’assurer une large 
distribution des produits de la micro-assurance via leurs 
différents points de vente. De même, le gendarme du 
secteur est en train d’étudier les différentes pistes devant 
permettre aux intermédiaires d’assurance de distribuer 
les offres de plusieurs compagnies d’assurance à la fois 
contre 2 actuellement.

 Source: Le matin , Middle East Insurance Review

Arab Insurance QatarQatar

ي هّيا.. 
للزائرين وحامىلي بطا�ق

ي وزارة الصحة
ن الصحي اإللزامي المسجلة �ن كات التأم�ي تعرف عىل �ش

لديها  المسجلة  ن  التأم�ي كات  ب�ش قائمة  العامة  الصحة  وزارة  وفرت 
للزائر  يمكن  للزوارحيث  اإللزامي  الص�ي  ن  التأم�ي خدمات  لتقديم 

كات. ال�ش اختيار إحدى هذه 

المسجلة  ن  التأم�ي كات  �ش قائمة  ي 
�ن ن  تأم�ي كات  �ش  9 الوزارة  وحددت 

: لديها وىهي
ن التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي العامة  القطرية  كة  ال�ش  -1
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المصدر: الشرق

Arab Insurance LebanonLebanon

400 ألف شخص فقط يملكون بوالص 
ن تأم�ي

زا لـ”النهار” أن “الطلب  كات الضمان أسعد م�ي يقول رئيس جمعية �ش
يحة  ف�ش يرتفع،  لم  الخاصة  ن  التأم�ي كات  �ش ي 

�ن الص�ي  ن  التأم�ي عىل 
فيما  بالفريش،  البوالص  تسديد  بمقدورها  ليس  ن  اللبناني�ي من  ة  كب�ي
ن أصبحت بالفريش. أضف اىل أن المستشفيات  جميع بوالص التأم�ي

.” ن التأم�ي معّدو  وكذلك  بالفريش  ها  فوات�ي تسديد  تطلب 
الدرجة  بوليصة  زبائن  من  كانوا  ن  ِممَّ ين  “كث�ي أّن  زا  م�ي ويضيف 
المادية.  قدرتهم  لعدم   

ً
حاليا الثانية  الدرجة  إىل  يتحّولون  األوىل، 

ن  التأم�ي كات  �ش إىل  ن  المنتسب�ي األشخاص  عدد  إّن  القول  ويمكن 
ح�ق  األزمة  بداية  ومنذ  درجة.  انخفض  وقد  نفسه  هو  لالستشفاء 
 15 إىل   10 حواىلي  انخفض  ن  التأم�ي بوالص  عىل  الطلب  فإّن  اآلن، 

المئة”. ي 
�ن

هذه  رفعت  فالمستشفيات  تفع،  س�ق ن  التأم�ي عقود  أسعار  كذلك، 
الطبية.  وصفاتهم  عىل  زيادة  يطلبون  الذين  األطباء  ومعها  النسبة 
بالمئة،   12 إىل   10 أسعارها حواىلي  برفع  ن  التأم�ي كات  ستبدأ �ش لذا، 
زا. وسبب هذه الزيادة رغم أّن البوالص بالدوالر الفريش،  يوضح م�ي
عىل  باالستشفاء  ن  المعني�ي األطراف  جميع  يفرضها  ي  ال�ق الزيادة  هو 

. ن التأم�ي كات  �ش
كات ىهي مشابهة  كات، يؤكد أن جميع تغطيات ال�ش  وعن تغطية ال�ش
تسّهل  ن  التأم�ي كات  و�ش بينها.  ما  ي 

�ن  
ً
بسيطا  

ً
اختالفا اختلفت  وإن 

ال  الخارج  ي 
�ن ن  التأم�ي لمعّدي  مدفوعات  هناك  لكن  المستطاع،  قدر 

ي أوضاع 
بالتأكيد �ن ُينظر  الفريش، لكن  بالدوالر  ها 

ّ
يمكن تقليصها وكل

لهم. للتسهيل  ن  التأم�ي كات  �ش يقصدون  الذين  ن  اللبناني�ي
كات  �ش ي 

�ن  
ً
صحيا مضمون  فرد   400000 هناك  زا،  م�ي وبحسب 

الضامنة  الجهات  ي 
�ن شخص   1700000 مقابل  الخاصة،  ن  التأم�ي

ال  العامة  االستشفاء  جهات  ألن  صادمة  فعاًل  هذه  األرقام  العامة. 

فوات�ي  ي 
�ن  

ً
شيئا يساوي  يعد  ولم  ة،  ل�ي  1500 سعر  عىل  تسّدد  تزال 

. ورقم 400000 هو رقم  ي
االستشفاء اليوم مع ارتفاع الدوالر الجنو�ن

لبنان.  ربــع عدد سكان  ال يساوي 
الظروف  ي 

�ن االستشفاء  ألّن  ن  التأم�ي كات  �ش عىل  إقبااًل  زا  م�ي ع 
ّ
ويتوق

الطبابة  هو  اليوم  ي 
اللبنا�ن فيه  يفكر  ما  وأهم  بيوت”  “خربان  الحالية 

أوالده.  والطعام 
هذه  وبينما  كات،  ال�ش ن  ب�ي ما  تختلف  ن  التأم�ي بوالص  أسعار  وفيما 
معها  تحّدثنا  ن  تأم�ي كة  �ش ذكرت  االرتفاع،  إىل  طريقها  ي 

�ن األسعار 
الدرجة  من  ن  تأم�ي بوليصة  أخذنا  ما  إذا  التالية.  التقريبية  األسعار 
ي تقترص عىل دخول المستش�ن دون تسديد فرق الضمان،  الثانية ال�ق
بوليصة  تبدأ  ها، 

ّ
كل المستشفيات  شبكة  من  االستفادة  إمكانية  مع 

 وولد عمره 
ً
36 عاما  وأم عمرها 

ً
45 عاما نة من أب عمره  عائلة مكوَّ

وط نفسها لعائلة يبلغ األب  1600 دوالر. وضمن ال�ش ، من 
ً
15 عاما

ن  التأم�ي بوليصة  تبدأ   ،
ً
عاما  25 واالبن   

ً
عاما  52 واألم   

ً
عاما  58 فيها 

. ً
2500 دوالر سنويا من 

المصدر: النهار

ن للتأم�ي الدوحة  مجموعة   -2

التكافىلي ن  للتأم�ي الخليج   -3
)بيمه( ن اإلسالمي  للتأم�ي الضمان  كة  4- �ش

)QIC( ن كة قطر للتأم�ي 5- �ش

ن الص�ي الحياة والتأم�ي لتأمينات  إم”  إل  6- “كيو 
ن للتأم�ي اإلسالمية   -7
للتكافل الدوحة   -8
للتكافل العامة   -9

ط  �ش تطبيق  اير،  ف�ب  1 الموافق   ، ي
الما�ن االربعاء  يوم  بدأ  وقد  هذا 

ن إىل قطر، وذلك  ن الص�ي اإللزامي عىل جميع الزائرين القادم�ي التأم�ي
تنظيم خدمات  2021 بشأن  )22( لسنة  القانون رقم   ألحكام 

ً
تنفيذا

دولة قطر. داخل  الصحية  الرعاية 
ي وقت سابق عن تمديد صالحية بطاقة 

الداخلية �ن كما أعلنت وزارة 
من  لحامليها  السماح  بموجبه  يتم  ، حيث  ن والمنظم�ي ن  للمشجع�ي هّيا 
 من تاريخه وح�ق 24/1/2024 وفق 

ً
الزّوار بدخول دولة قطر اعتبارا

خالل  ص�ي  ن  تأم�ي عىل  الحصول  أحدها  محددة  وضوابط  وط  �ش
الدولة. ي 

البقاء �ن ة  ف�ق

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

ن 17 و 9   المعيارين الدولي�ي
ً
ن يطبق رسميا البنك المركزي السعودي: قطاع التأم�ي

للتقرير الماىلي
الدوىلي  للمعيار  الرسمي  التطبيق  بدء  السعودي  المركزي  البنك  أعلن 
الدوىلي  )IFRS17(، والمعيار   ” ن التأم�ي 17 “عقود  الماىلي رقم  للتقرير 
قطاع  قبل  من   )IFRS9( المالية”  “األدوات   9 رقم  الماىلي  للتقرير 

مع   
ً
تماشيا وذلك  2023م،  يناير   1 من  ابتداًء  السعودي،  ن  التأم�ي

الدولية. المحاسبة  معاي�ي  مجلس  قرره  الذي  الفعىلي  التطبيق  تاريــــخ 
 ،17 رقم  الماىلي  للتقرير  الدوىلي  المعيار  أن  المركزي  البنك  وأوضح 
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المصدر: البنك المركزي السعودي
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» ي : سلمونا تقارير أسعار وثائق »المركبات والط�ب ن كات التأم�ي »ساما« ل�ش

كات  �ش كافة  إىل   
ً
تعميما )ساما(  السعودي  المركزي  البنك  وجه 

للمركبات  التسع�ي  كفاية  تقارير  تسليم  ورة  برصن ألزمهم   ، ن التأم�ي
. الحاىلي يناير  2023، وذلك خالل شهر  الحاىلي  للعام  ي  الط�ب ن  والتأم�ي

ن بتسليم 9 تقارير أخرى عن العام الحاىلي  كات التأم�ي ووجه »ساما« �ش
»االحتياطيات  التقارير  تلك  وتضمنت  متفاوتة،  أوقات  ي 

�ن  2023
وتقرير   ، الربعي االكتوارية  المخصصات  ونموذج  السنوي،  االكتوارية 
المركبات،  ن  لتأم�ي التسع�ي  تقرير  وكذلك   ، ي الط�ب ن  للتأم�ي التسع�ي 
ورأس  المالية  المالءة  إىل  إضافة  واالدخار،  الحماية  ن  تأم�ي وتسع�ي 
األصول  وإدارة  االستثمار  وتقرير   ، ن التأم�ي إعادة  وتقرير كفاية  المال، 
ة )المصاريف، االستمرارية، معدل  امات، وتقرير دراسات الخ�ب ن واالل�ق

المرض(«. ومعدل  الوفيات 
بشكل  تقرير  بإعداد   

ً
سابقا المنشآت  طالب  المركزي،  البنك  وكان 

للبنك  وتسليمه  المركبات  ن  وتأم�ي الص�ي  ن  التأم�ي لفرعي  سنوي  ربــع 
التقارير  لتسليم  ي  الزم�ن الجدول  ي 

�ن المحدد  النحو  عىل  المركزي 
لكل عام. المركزي  البنك  الصادرة عن  االكتوارية، 

بحيث  التقرير،  وتقديم  بإعداد  ن  التأم�ي كات  �ش ام  ن ال�ق البنك  وأكد 
 ،» ي الف�ن »السعر  التقرير  يعرف  أن  ورة  رصن منها  متطلبات،  يتضمن 

من  كل  يشتمل  بأن  كة  ال�ش وإلزام  البيع«،  بـ»سعر  والتعريف 
اختالفات  أي  لتجنب  العنارص  ذات  عىل  البيع  وسعر  ي  الف�ن السعر 
القسط،  ي 

صا�ن األقل  عىل  العنارص  يشمل  أن  عىل  المقارنة،  ي 
�ن

عدم  مع  الطوارئ  وهامش  الربــح  وهامش  والمرصوفات  والعموالت 
بسبب  �يانها  ة  ف�ق خالل  الوثيقة  عىل  تعديالت  أي  بتأث�ي  األخذ 
وقت  المحددة  الفنية  باألسعار  لالحتفاظ  إضافة  حذف،  أو  إضافة 
ي 

ينبعن كما  موثوقة،  بطريقة  كة  ال�ش أنظمة  ي 
�ن وتسجيلها  الوثائق  بيع 

أخرى  معلومات  أي  أو  البيانات  بجميع  ن  المع�ي االكتواري  تزويد 
التقرير. إلعداد  يطلبها 

قبل  من  المطلوبة  بالصيغة  البيانات  التقرير  يقدم  أن  ويجب 
أوجه  جميع  ن  المع�ي االكتواري  يحدد  أن  ويجب   ، ن المع�ي االكتواري 
مع كب�ي  أجريت  ي  ال�ق والمناقشات  )إن وجدت(  البيانات  ي 

�ن القصور 
حة  المق�ق التصحيحية  واإلجراءات  لمعالجتها  االكتتاب  مسؤوىلي 
اضات  االف�ق إىل  يشار  أن  ي 

ينبعن كما   ، ن المع�ي االكتواري  قبل  من 
توضيح  مع  التقرير  ي 

�ن بوضوح  التسع�ي  تحليل كفاية  ي 
�ن المستخدمة 

ن  المع�ي االكتواري  عىل  يجب  وكذلك  اضات،  االف�ق استخدام  أسباب 
من  كة  ال�ش ربحية  عىل  الفنية  األسعار  ي 

�ن اختالفات  أي  أثر  تقييم 
بها. المكتتب  ن  التأم�ي وثائق  يحة من  لكل �ش ما  خالل تحديد 

المصدر: عكاظ

لية .. تجريبيا ن ن عىل عقود العمالة الم�ن بدء تفعيل قرار التأم�ي

ية والتنمية االجتماعية بالتعاون مع البنك  عت وزارة الموارد الب�ش �ش
ي تطبيق 

، �ن ن التأم�ي كة نجم لخدمات  السعودي “ساما” و�ش المركزي 
. إلزامي ي غ�ي  تجري�ب لية بشكل  ن الم�ن العمالة  ن عىل عقد  التأم�ي قرار 

بدأت  “االقتصادية”،  عليها  تحصلت  رسمية  لمعلومات  ووفقا 
ن عىل عقود  التأم�ي مبادرة  تفعيل  ي 

�ن إلزامي  ي غ�ي  تجري�ب بشكل  الوزارة 
لية ع�ب منصة “مساند” المعنية باستقدام العمالة، بدءا  ن العمالة الم�ن
العمل  صاحب  حقوق  حفظ  ضمان  بهدف  وذلك  األول،  أمس  من 

والعامل.
األطراف  جميع  حقوق  يضمن  القرار  فإن  الوزارة،  لبيانات  ووفقا 
بينها  من  والعامل،  العمل  لصاحب  المنافع  من  وعددا  المتعاملة 

ي 
�ن بديل  ىلي 

ن م�ن عامل  استقدام  نفقات  عن  العمل  صاحب  تعويض 
وحرجة،  مزمنة  بأمراض  إصابته  أو  العمل  عن  العجز  أو  الوفاة  حال 
والممتلكات  والمتعلقات  الجثمان  إعادة  مصاريف  عن  وتعويضه 
أو  تغيب  حال  وتعويضه   ، ىلي

ن الم�ن العامل  وفاة  حال  ي 
�ن الشخصية 

العجز  حال  ي 
�ن العامل  تعويض  إىل  إضافة  العمل  عن  العامل  امتناع 

الناتج عن حادث. الدائم  ي 
العجز الجز�ئ أو  الدائم  الكىلي 

القرار عديدا من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل  وسيحقق 
العالقة  ن  وتحس�ي الدول،  مع  ي 

الثنا�ئ التفاوض  وتسهيل  السعودية، 
ما  لية،  ن الم�ن العمالة  استقدام  سوق  ي 

�ن المخاطر  وتقليل  التعاقدية، 
ي خفض األسعار وضمان الحقوق لجميع األطراف، إضافة 

سيسهم �ن

مايو  ي 
�ن الدولية  المحاسبة  معاي�ي  مجلس  قبل  من  صدر  الذي 

“عقود   4 رقم  الماىلي  للتقرير  الدوىلي  المعيار  محل  سيحل  2017م؛ 
2004م. ي عام 

” الصادر �ن ن التأم�ي
ي  المحاس�ب القياس  نماذج  توحيد  الجديد  المعيار  ات  ن م�ي أهم  ومن 
ن حول العالم، والقدرة عىل مقارنة  ن و/ أو إعادة التأم�ي كات التأم�ي ل�ش
وشفافية  دقة  أك�ث  معلومات  وتوف�ي  باستمرار،  وتحليلها  النتائج 
إعادة  أو  ن و/  التأم�ي كات  المالية ل�ش القوائم  وأعىل جودة لمستخدمي 

السابق. المعيار  من  ن  التأم�ي
السلس  للتحول  ة  كب�ي أهمية  السعودي  المركزي  البنك  أوىل  وقد 
بصفتها  المملكة  ي 

�ن  17 رقم  الماىلي  للتقرير  الدوىلي  للمعيار  والفعال 
2018م خطة  ي عام 

ين. حيث أطلق �ن ي مجموعة دول الع�ش
 �ن

ً
عضوا

ن السعودي إىل هذا المعيار. تتضمن أربــع مراحل لتحول قطاع التأم�ي
رقم  الماىلي  للتقرير  الدوىلي  المعيار  تطبيق  أن  المركزي،  البنك  ن  وب�يّ
ن  وتحس�ي  ، ن التأم�ي صناعة  ي 

�ن جديدة  عنارص  إدخال  إىل  أدى   17
الجهة  ن  ب�ي والعالقة  اإلفصاح،  وشفافية  والتقنية،  ية  الب�ش الموارد 

والقطاع. افية  اإل�ش

الجهود  هذه  تسهم  أن  المتوقع  من  أنه  إىل  الصدد،  هذا  ي 
�ن  

ً
الفتا

السنوات  خالل  ن  التأم�ي كات  و�ش المركزي  البنك  قبل  من  المبذولة 
ن من تحقيق مستهدفات رؤية  التأم�ي ن قطاع  ي تمك�ي

األربــع الماضية �ن
.2030 المملكة 

امن مع تطبيق المعيار رقم 17، أعلن البنك المركزي السعودي  ن وبال�ق
الدوىلي  المعيار  2023م  يناير   1 من  ابتداًء  ن  التأم�ي قطاع  تطبيق 
9 “األدوات المالية”، الذي أصدره مجلس معاي�ي  للتقرير الماىلي رقم 

المالية”. “األدوات   39 رقم  المعيار  ليحل محل  الدولية  المحاسبة 
وعىل غرار خطة التحول للمعيار الدوىلي للتقرير الماىلي رقم 17، أصدر 
 . ن مرحلت�ي من  تتكون   9 رقم  للمعيار  للتحول  خطة  المركزي  البنك 

السعودي. ن  التأم�ي قطاع  قبل  من  ن  المرحلت�ي تطبيق  نجح  وقد 
مهًما  منجًزا  الماىلي  للتقرير   9 و   17 ن  الدولي�ي المعيارين  تطبيق  ويعد 
السباقة  الدول  ن  ب�ي من  المملكة  وتعت�ب  السعودي،  ن  التأم�ي لقطاع 

المعيارين. تطبيق هذين  ي 
�ن الدوىلي  المستوى  عىل 

https://www.sama.gov.sa/sites/InternalResources/CircularsRepository/GDIC-202300000258-1444H.pdf
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المصدر: االقتصادية

ن األخطاء المهنية« إلزامي اعتبارا من شوال القادم.. »تأم�ي

ن يحرمكم من المهنة «: االمتناع عن تقديم وثيقة التأم�ي ن »الصحة« لـ »الممارس�ي
ضد  اإللزامي  ي 

التعاو�ن ن  التأم�ي تطبيق  بدء  الصحة  وزارة  كشفت 
 من شوال 

ً
ن وذلك اعتبارا ن الصحي�ي األخطاء المهنية الطبية للممارس�ي

اإللزامي  ن  للتأم�ي الشاملة  التخصصات  أن  إىل  الوزارة  القادم. وأشارت 
األشعة  ات،  المخت�ب القبالة،  التخدير،  الصيدلة،  التمريض،   : ىهي
التشخيصية، تقنية األشعة التشخيصية، اإلسعاف )الخدمات الطبية 
 ، التنفسي العالج  والتخاطب،  النطق   ، الطبيعي العالج  الطارئة(، 
السمعيات،  القلب،  تروية  الوريدية(،  العالجية  )التغذية  التغذية 

العمليات. ي غرف  البرصيات، وف�ن الدم،  العظام، سحب  تجب�ي 
المعنية  اإلدارات  تعميم عاجل، عىل جميع  ي 

�ن الصحة  وأكدت وزارة 
الفئات  من  ن  الصحي�ي ن  الممارس�ي قيام  من  التأكد  المديرية  بمكونات 
اعتبارا من  الطبية  المهنية  ي ضد األخطاء 

التعاو�ن ن  بالتأم�ي المستهدفة 
المحدد. التاريــــخ 

الموارد  تزويد  المعنية  اإلدارات  الصحة، عىل جميع  وزارة  لفتت  كما 
من  الطبية  األخطاء  ضد  اإللزامية  التأمينية  التغطية  بوثيقة  ية  الب�ش
التأمينية  تغطية  وثيقة  يقدم  ال  من  بأسماء  والرفع  المذكورة  الفئات 

لمنسوبيها. اإللزامية 

الممارس  ن  تمك�ي بعدم  المعنية  اإلدارات  الصحة  وزارة  ووجهت 
حال  ي 

�ن الصحية  مهنته  مواصلة  من  المذكورة  الفئات  من  الص�ي 
الطبية  المهنية  األخطاء  ضد  اإللزامية  التأمينية  التغطية  تقديم  عدم 

المحدد. التاريــــخ  من  اعتبارا 
من  منسوبيها  إبالغ  من  للتأكد  اإلدارات  جميع  الصحة  وزارة  ودعت 
ي 

التعاو�ن ن  التأم�ي ورة  برصن المذكورة  الفئات  من  ن  الصحي�ي ن  الممارس�ي
لذلك. المحدد  التاريــــخ  قبل  الطبية  األخطاء  ضد 

ن  الحرم�ي خادم  برئاسة  المنعقدة  جلسته  ي 
�ن الوزراء  مجلس  وكان 

أقر  قد  ي 
الما�ن اآلخر  ربيع  ي 

�ن عبدالعزيز  بن  الملك سلمان  ن  يف�ي ال�ش
المعاملة  عىل  االطالع  بعد  وذلك  اإللزامي  ي 

التعاو�ن النظام  تطبيق 
1443ـه،   /10/ 7 62819 وتاريــــخ  الواردة من الديوان الملكي برقم 
المشتملة عىل خطاب وزير الصحة رئيس المجلس الص�ي السعودي 
ي 

النها�ئ المحرصن  شأن  ي 
�ن 1443ـه،   /9/  30 وتاريــــخ   23289 رقم 

بصفة  الطبية  المهنية  األخطاء  ي ضد 
التعاو�ن ن  التأم�ي تطبيق  لموضوع 

. ن الصحي�ي ن  الممارس�ي أخرى من  فئات  إلزامية عىل 
المصدر: عكاظ

ام من قبل أصحاب المصلحة. ن إىل زيادة االل�ق
ي 

�ن ومن  لية  ن الم�ن الخدمة  عمال  الئحة  من  السادسة  المادة  وبحسب 
عليه،  المتفق  العمل  بتأدية  لية  ن الم�ن الخدمة  عامل  م  ن يل�ق حكمهم، 
صاحب  أوامر  ويتبع  المعتاد،  الشخص  عناية  ذلك  ي 

�ن يبذل  وأن 
وأال  عليه،  المتفق  العمل  بتنفيذ  المتعلقة  أ�ته،  وأفراد  العمل، 

وع. ك الخدمة دون سبب م�ش يرفض العمل أو ي�ق
أ�ته،  وأفراد  العمل،  صاحب  ممتلكات  عىل  المحافظة  وتضمنت، 
وأال يؤذي أفراد األ�ة بمن فيهم األطفال وكبار السن، ويحافظ عىل 
ي 

األ�ار الخاصة بصاحب العمل وأفراد األ�ة واألشخاص، الذين �ن
. الغ�ي إىل  يفشيها  أو بسببه وأال  العمل  أثناء  ي يطلع عليها  ال�ق ل،  ن الم�ن

يمس كرامة  وأال  الخاص،  لحسابه  يعمل  أال  أيضا،  المادة  وشملت 

م  ويح�ق يخصهم،  فيما  يتدخل  وأال  األ�ة  وأفراد  العمل  صاحب 
وعادات  المملكة  ي 

�ن بها  المعمول  باألنظمة  م  ن ويل�ق اإلسالمي  الدين 
السعودي وتقاليده وأال يمارس أي نشاط يرصن باأل�ة المجتمع 

ن عىل عقد العمالة  يذكر أن مجلس الوزراء وافق عىل توصيات التأم�ي
يكون  أن  تمثلت  حيث   ، ي

الما�ن العام  من  )مايو(  أيار  ي 
�ن لية  ن الم�ن

بداية  تاريــــخ  من  ن  عام�ي ألول  لية  ن الم�ن العمالة  عقد  عىل  ن  التأم�ي
إقامة  تجديد  عند  العمل  لصاحب  اختياريا  يكون  ذلك  بعد  العقد، 
منصوص  هو  لما  وفقا   ، ن التأم�ي وثيقة  نماذج  صيغ  وإقرار  العامل، 
خطوات  وتحديد   ، ي

التعاو�ن ن  التأم�ي كات  �ش مراقبة  نظام  ي 
�ن عليه 

أقساطها. دفع  وآلية  ائها  و�ش التأمينية  الوثيقة  إصدار 

Companies News

ن صحي خالل العام” كة تأم�ي ن جائزة “أفضل �ش ي الوطنية للتأم�ي بزنس تابلويد تمنح د�ب

 ، ن للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب كة  �ش حصلت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  ي 

�ن الرائدة  ن  التأم�ي كات  �ش إحدى 
من  المقدمة  العام”  خالل  ص�ي  ن  تأم�ي كة  �ش “أفضل  جائزة  عىل 
تكريم  إىل  السنوية  تابلويد  بزنس  جوائز  تهدف  تابلويد.  بزنس  مجلة 
ي 

�ن مؤسسية  ثقافة  أفضل  ترسيخ  إىل  تسع  ي  ال�ق كات  ال�ش وتقدير 
أك�ث  باختيار  تابلويد  بزنس  مجلة  وتقوم  والدولية.  المحلية  أعمالها 
ن  التأم�ي قطاعات  تشمل  ي  وال�ق الحوية،  القطاعات  ي 

�ن  
ً
ا تأث�ي كات  ال�ش

والمرافق  والعقارات  والتكنولوجيا  والتمويل  المرصفية  واألعمال 
اللوجستية.  والخدمات  والنقل  والطاقة 

الوطنية  ي  د�ب كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس   ، النعيمي السيد عبد هللا  رصح 
ن  تأم�ي كة  �ش “أفضل  بجائزة  نفوز  أن  ف كب�ي  ل�ش “إنه  قائاًل   ، ن للتأم�ي
نتقدم  ونحن  تابلويد.  بزنس  مجلة  من  المقدمة  العام”  خالل  ص�ي 
الفعالية  هذه  تنظيم  ي 

�ن  
ً
جهدا بذل  من  لكل  واالمتنان  بالشكر 

لفحص  الصارمة  اإلجراءات  بكفاءة  أداروا  الذين  ن  الُمحكم�ي وللسادة 

جهود  من  بذلوه  ما  أساس  عىل  منهم  األفضل  واختيار  ن  المرشح�ي
واإلقتصادية  اإلجتماعية  التنمية  تخدم  ي  ال�ق األعمال  وتشجيع  لدعم 

اإلمارات.” لدولة 
طويل  تاريــــخ  لدينا  ن  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب كة  �ش ي 

�ن “نحن  وأضاف: 
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ق  ن عىل مستوى ال�ش كة اعادة تأم�ي ن تفوز بجائزة أفضل �ش كة السعودية إلعادة التأم�ي ال�ش
األوسط

إلعادة  السعودية  كة  ال�ش حصلت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
ن عىل مستوى  كة اعادة تأم�ي ن »إعادة«، عىل جائزة  “أفضل �ش التأم�ي
ق األوسط للعام 2023” المقدمة من MENA IR، وذلك خالل  ال�ش
ي بدولة اإلمارات العربية  ي مدينة د�ب

حفل خاص أقيم بهذه المناسبة �ن
اإلقليمية. المستوى  كة عىل  ال�ش تحققه  إنجاز جديد  ي 

�ن المتحدة، 
ق  مة عىل مستوى ال�ش

ّ
وتعت�ب هذه الجائزة إحدى أبرز الجوائز المحك

ي 
�ن متخصصة  تحكيم  لجنة  بمنحها  تقوم  حيث  والمنطقة،  األوسط 

وإعادة  ن  للتأم�ي فئات  عدة  الجائزة  وتشمل   . ن التأم�ي صناعة  قطاع 
عديد  عليها  وتتنافس  الخدمات،  ومقدمي  ن  التأم�ي ووساطة  ن  التأم�ي

المنطقة.  كات عىل مستوى  ال�ش من 
األعمال  نمو  منها  للتقييم  معاي�ي  عدة  عىل  بناًء  الجائزة  وتمنح 
والقوة  والخدمات  المنتجات  ي 

�ن ن  والتم�ي واالبتكار  السوقية  والحصة 
العمالء.  وتقييم  الماىلي  المركز 

المنتدب  والعضو  التنفيذي  الرئيس  قال  ذلك،  عىل  تعليقه  ي 
و�ن

:”حصولنا  ي الحص�ن فهد  »إعادة«،  ن  التأم�ي إلعادة  السعودية  كة  لل�ش
لعمالئنا  المقدمة  خدماتنا  تطور  يعكس  الجديدة  الجائزة  هذه  عىل 
ن عىل  ي مجال إعادة التأم�ي

كة وريادتها �ن ومؤ�ش عىل تحسن أداء ال�ش
العالية”. التنافسية  ذات  األوسط  ق  ال�ش أسواق  مستوى 

عقب  جاء  الجائزة  بهذه  »إعادة«،  فوز  أن  إىل  ي  الحص�ن وأشار 

كة  كة عىل جائزة “�ش حصول ال�ش
للمرة  و  للعام”  ن  التأم�ي إعادة 
حفل  ي 

�ن التواىلي  عىل  الثانية 
األوسط  ق  ال�ش جوائز  توزيــــع 
كل  أن   

ً
مضيفا  ، ن  التأم�ي لقطاع 

ي  ال�ق الجهود  إىل  يش�ي  ي 
يأ�ق ذلك 

مكانتها  لتعزيز  كة  ال�ش بها  تقوم 
 
ً
محليا فاعلة  ن  تأم�ي إعادة  كة  ك�ش

 . ً
وعالميا

ن  التأم�ي إلعادة  السعودية  كة  ال�ش
سعودية  كة  �ش ىهي  »إعادة«، 
المالية  السوق  ي 

�ن مدرجة 
وتنت�ش  السعودي  المركزي  البنك  اف  إ�ش تحت  وتعمل  السعودية، 
ق األوسط وآسيا  ي منطقة ال�ش

 �ن
ً
40 سوقا ي أك�ث من 

كة �ن أعمال ال�ش
ي 

�ن كة  ال�ش وتتخصص  المتحدة،  المملكة  ي 
�ن لويدز  وسوق  وإفريقيا 

ن الهندسة  ي قطاعات تأم�ي
ن االتفاقية واالختيارية �ن حلول إعادة التأم�ي

والصحة. والحياة  والمركبات  والحوادث  والبحري  والممتلكات 

المصدر: ارقام

Assurances Maghrebia and Maghrebia Vie: 2022 provisional results
Tunisia:Tunisia: The life and non-life insurance subsidiaries of 
the Maghrebia group have published their provisional 
results for the year 2022.
As at 31 December 2022, the non-life entity, Assurances 
Maghrebia, posted a turnover of 223.348 million TND 
(71.131 million USD), representing an 8.56% increase 
(in Tunisian dinars) compared to the same period in 
2021. The non-life activity is dominated by health 
insurance which accounted for 37.3% of the premium 
income in 2022.
The net non-life incurred losses went up by 5.37% to 
reach 108.020 million TND (34.402 million USD).
During the period under review, the financial income 
stood at 24.217 million TND (7.712 million USD), 

growing by 24.15% over a year.
For its part, Maghrebia Vie has recorded a 13.05% 
progression in its annual written premiums reaching 
105.318 million TND (33.541 million USD). The net 
incurred losses totaling 42.104 million TND (13.409 
million USD) went up by 17.39%.
The financial income stood at 35.568 million TND 
(11.328 million USD), showing a 13.7% improvement 
over twelve months.
For the year 2023, Assurances Maghrebia and 
Maghrebia Vie are banking on respective turnovers of 
241.75 million TND (89.553 million USD) and 113.1 
million TND (36.831 million USD).

 Source: Atlas Magazine

لألفراد  ومتخصصة  فريدة  ص�ي  ن  تأم�ي حلول  تقديم  ي 
�ن ف  وم�ش

حلول  وىهي  ى،  الك�ب كات  وال�ش والمتوسطة  ة  الصغ�ي والمنشآت 
ة  ن متم�ي خدمة  بتقديم  وشغفنا  والتكنولوجيا.  باالبتكار  مدعومة 
هم  الذين  موظفينا  رفاهية  بتعزيز  الصارم  امنا  ن ال�ق يقوم عىل  لعمالئنا 
ي  تل�ب ي  ال�ق الصحية  الرعاية  حلول  أفضل  بتصميم  مون  ن مل�ق بدورهم 
انيتهم مع الحرص عىل تحقيق أقىص  ن احتياجات عمالئنا وتناسب م�ي
بمثابة  لهو  كة  ال�ش تلقته  آخر  تكريم  وكل  التكريم  هذا  إن  لهم.  فائدة 

أعمالنا.” وتطور  ن  بتم�ي امنا  ن ال�ق شهادة عىل 

إعادة  كات  �ش أك�ب  قبل  من  بدعم  ن  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب كة  �ش تحطن 
“ميونيخ ري”.  و  العالم، ومنها “سويس ري” و “سكور”  ي 

�ن ن  التأم�ي
 بنسبة تزيد عىل 25% 

ً
ن نموا ي الوطنية للتأم�ي وبشكل عام، حققت د�ب

العام،  هذا  خالل  أك�ب  نمو  معدل  بتحقيق  متفائلة  كة  ال�ش تزال  وال 
لتقديم  ة  ن ومتم�ي اتيجية  اس�ق اكات  �ش بناء  ي 

�ن كة  ال�ش تستمر  حيث 
من  القادمة  السنوات  مدى  عىل  كاء  وال�ش للعمالء  المثالية  القيمة 

الطويل. المدى  خالل دعم نمو بالدنا عىل 
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ن تعتمد زيادة رأسمالها المدفوع إىل 400 مليون جنيه والمرخص به لـ800  الدلتا للتأم�ي
مليون

رئيس  نائب  موس،  عادل  الدكتور  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
موافقة  عن   ، ن للتأم�ي الدلتا  كة  ل�ش المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس 
رأس  زيادة  عن  اليوم  اجتماعها  خالل  كة  لل�ش العمومية  الجمعية 
 350 400 مليون جنيه بداًل من  كة إىل  المال المصدر والمدفوع لل�ش

. ً
حاليا جنيه  مليون 

الجمعية  أن  الغد”،  لـ”أموال  خاصة  ترصيحات  ي 
�ن موس  وأوضح 

المال  رأس  زيادة  عىل  اجتماعها  خالل   
ً
أيضا وافقت  العمومية 

جنيه؛  مليون   800 إىل  جنيه  مليون   500 من  كة  لل�ش به  المرخص 
مليون جنيه.  300 بزيادة قدرها 

تعديل  عىل  العادية  غ�ي  العمومية  الجمعية  وافقت  “كما  وتابع 
المادة  تعديل  وكذلك  كة،  لل�ش األساسي  النظام  من  و7   6 ن  المادت�ي
عضوا   12 ليصبح  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  األقىص  الحد  لزيادة   21
 لعرض هذه التعديالت عىل الهيئة العامة 

ً
؛ تمهيدا

ً
11 حاليا بدال من 

إلقرارها”. المالية  للرقابة 
ي 

الما�ن الشهر  المالية قد وافقت خالل  للرقابة  العامة  الهيئة  وكانت 
رأس  زيادة  المتضمن  ن  للتأم�ي الدلتا  كة  �ش إفصاح  تقرير  ن�ش  عىل 
بزيادة  جنيه  مليون   400 إىل  جنيه  مليون   350 من  المصدر  المال 
السهم  قيمة  مليون سهم   12.5 إصدار  مليون جنيه، عن طريق   50

يونيو  ي 
�ن الماىلي  للمركز   

ً
وفقا المرحلة  األرباح  من  تموياًل  جنيهات   4

.2022
ي تجديد إتفاقيات 

كة نجحت �ن من جهة أخرى، أوضح موس أن ال�ش
2023 مع مضاعفة السعة اإلكتتابية  ن الخاصة بها لعام  إعادة التأم�ي
ذات  ن  تأم�ي معيدي  مع  اإلعادة  تجديد  تم  أنه  إىل   

ً
ا مش�ي كة،  لل�ش

مرتفع. ي 
إئتما�ن تصنيف 

1.2 مليار جنيه أقساط خالل 2023/2022 كة تستهدف  ال�ش
 869 بقيمة  ة  مبا�ش أقساط  إجماىلي  حققت  كة  ال�ش أن  إىل  وأشار 
مستهدفة   ،2022/2021 ي 

الما�ن الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليون 
.2022  /2023 1.2 مليار خالل العام الماىلي الجاري  زيادتها إىل 

133.98 مليون جنيه  ي ربــح بلغ 
ن حققت صا�ن ويذكر أن الدلتا للتأم�ي

مقابل   ،2023/2022 الجاري  الماىلي  العام  من  األول  الربــع  خالل 
الماىلي  العام  ة من  الف�ق نفس  مليون جنيه خالل   78.79 بقيمة  أرباح 

ي االعتبار حقوق األقلية.
، مع األخذ �ن ي

الما�ن
العام  من  األوىل  أشهر  الثالثة  خالل  كة  ال�ش إيرادات  إجماىلي  وارتفع 
171.56 مليون جنيه، مقابل  الجاري 2023/2022 ليسجل  الماىلي 

ي
الما�ن الماىلي  العام  ة من  الف�ق 95.84 مليون جنيه خالل نفس 

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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