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ن ال ترتفع إال بتطوير  أبوزيد: أرقام التأم�ي
التفك�ي والمعرفة

تم   ، ن لألكتواري�ي أك�ث وضوحا  ي  ي مستقبل مه�ن
�ن األمل  يسوده  ي جو 

�ن
17-03-2023 بحضور فعلي  العرب يوم  ن  تأسيس رابطة األكتواري�ي
األكتوارية  بالعلوم  ن  والمهتم�ي ن  المشارك�ي من  العديد  من  ي 

ا�ن واف�ت
لبنان.  ي 

�ن الضمان  كات  باستضافة من جمعية �ش العربية  المنطقة  ي 
�ن

ي  العر�ب العام  االتحاد  من  كمباردة  الرابطة  هذه  تأسيس  جاء  ولقد 
االتحاد  مجلس  موافقة  وبعد  مظلته  تحت  لتعمل  ن  للتأم�ي
األردن   - العقبة  ي 

�ن المنعقد   /105/ اجتماع  ي 
�ن تأسيسها  عل 

تاريــــخ2022-05-15.
كات  رئيس جمعية �ش  – زا  م�ي أسعد  السيد/  اللقاء، رصح  بداية  ي 

و�ن

https://iciec.isdb.org/
https://aqabaconf.com/index.php/Registration/index
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العام  ي بمجلس االتحاد 
اللبنا�ن ن  التأم�ي لبنان وممثل سوق  ي 

الضمان �ن
تزايد  وقت  ي 

�ن ي 
تأ�ت ي  ال�ت المبادرة  بتلك  سعيد  أنه   ، ن للتأم�ي ي  العر�ب

مهنتهم. من  ن  متمكن�ي ن  أكتواري�ي إىل  الحاجه 
ي  العر�ب العام  لالتحاد  العام  ن  األم�ي  – أبوزيد  شكيب  السيد/  وأشار 
والداعم  الوحيد  الممثل  بصفتنا  واجبنا  من  كان  أنه  إىل   ، ن للتأم�ي
كيان  تأسيس  وتكاملها،  تطويرها  أجل  من  العربية  ن  التأم�ي لصناعة 
القضايا  بكافة  لإلهتمام  اء  الخ�ب يضم  االتحاد  مظلة  تحت  يعمل 
عل  بالنفع  سيعود  مما  ات  الخ�ب وتبادل  األكتوارية  بالمهنة  المتعلقة 

الصناعة. ن وعل  التأم�ي ن وإعادة  التأم�ي كات  كل �ش
تنهض  لىك  العربية  ن  التأم�ي لصناعة  وري  ال�ن من  أنه  عل  أكد  كما 
وهو  والثقافة  المعرفة  وزيادة  التفك�ي  طريقة  تطوير  عل  تعتمد  أن 
ما  طريق  عن  فيه  المساهمة  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  االتحاد  يحاول  ما 
فضال  ات  ومحارصن نداوات  من  العربية  األسواق  مع  بالتعاون  ينظمه 
ونية األسبوعية  ة االلك�ت ة من تقاير ومقاالت بالن�ش عن ما يقوم بن�ش

. ي العر�ب ن  التأم�ي ومجلة 
ن  ومن جانبها أعربت السيدة/ ريتا السخن – رئيسة جمعية األكتواري�ي
جمعية  أن  وأوضحت  والمبادرة،  اللقاء  بهذا  سعادتها  عن  لبنان  ي 

�ن
سنوات  ع�ش  من  أك�ث  من  تأسيسها  منذ  تعمل  لبنان  ي 

�ن ن  األكتواري�ي
الوسائل  بجميع  وتعزيزها  وتطويرها  األكتوارية  ة  الخ�ب دعم  عل 

والمالية. االقتصادية  العامة  للمصلحة  خدمة 
رابطة  مثل  رابطة  تكوين  فكرة  أن  السخن  ريتا  السيدة  وأكملت 
وإعطاء  الجهود  لتوحيد  وفرصة  مهمة  فكرة  هي  العرب  ن  األكتواري�ي
 
ً
ن الذين ال زال عددهم محدودا ن المؤهل�ي مزيد من الفرص لألكتواري�ي

. ي العر�ب الوطن  ي 
�ن

ا أكتوارًيا.”  ً “الخب�ي األكتواري الذي هو مجرد خب�ي أكتواري ليس خب�ي
المفهوم  هذا  حول   ،)1984-1906 ريدينجتون  ميتشل  )فرانك 
الرياضيات  قسم  رئيسة   - منصور  جيهان  الدكتورة/  استعرضت 
العلوم  ماهية  وت،  ب�ي ي 

�ن يوسف  القديس  جامعة   - العلوم  ي كلّية 
�ن

ن  األكتواري�ي أن  وأكدت  العمل.  مجال  إىل  الدراسة  منذ  األكتوارية 
يعملون  فجميعهم  العمل  سوق  ي 

�ن المطلوبة  التخصصات  أك�ث  من 
منهم  يعمل  الجامعة  ي  خري�ب ن  فاألكتواري�ي ن  التأم�ي ي 

�ن كب�ي  وبشكل 
إىل  بحاجة  اآلن  خاص  وبشكل  دائما  فاألسواق  ؛  ن التأم�ي ي 

�ن  45%
. ن األكتواري�ي

كاه  و�ش مهنا  أ.أ.  كة  �ش  - عام  مدير   - مهنا  إبراهيم  السيد/  وأوضح 

مهمة  األكاديمية  الدراسة  أن  واستشاريون(،  )أكتواريون  للخدمات 
وليس  بالمهنة  االهتمام  من  لهم  والبد   ، ن األكتواري�ي لمهنة  خاصة 

المال. بكسب  فقط 
لإلكتتاب  ي  الف�ن المدير   - كة  بال�ب محمد  السيد/  أكد  مداخلته،  ي 

و�ن
عل   ،)DEVK )مجموعة   SADA Assurance   - والتعويضات 
عل  يجب  ولكن  فقط  التسع�ي  عل  تقت�  ال  األكتواري  مهنة  أن 
جانب  إىل   Microeconomic المصغر  االقتصاد  دراسة  األكتواري 
وتقييمها.  كات  ال�ش محفظة  دراسة  به  منوط  ألنه  األكتوارية  العلوم 
مخاطر  ضد  ن  التأم�ي ي 

�ن المغربية  التجربة  كة  بال�ب أستعرض  كما 
فيها. ن  األكتواري�ي ودور  الطبيعية  الكوارث 

كات  ال�ش توجيه  عن  ن  مسؤول�ي الرقمنة  ظل  ي 
�ن ن  األكتواري�ي “أصبح 

للجمهور المستهدف بسهولة”، هكذا أوضح السيد/ وسيم الطباع - 
ن - مجموعة شيلدرز، كما أصبح دورهم أك�ب خاصة  رئيس األكتواري�ي

.17 ي رقم  المحاس�ب المعيار  ي ظل تطبيق 
�ن

النظام  ح  مق�ت بعرض  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  االتحاد  قام  الختام،  ي 
و�ن

ين ومناقشته.  ن العرب عل السادة الحارصن األساسي لرابطة األكتواري�ي
كنواة  األساسي  النظام  وع  م�ش إعداد  تم  أنه  العام  ن  األم�ي وأوضح 
االدارية  الهيئة  أعضاء  السادة  قبل  من  وتنقيحها  مناقشتها  سيتم 

: اختيارها كالتاىلي تم  ي  وال�ت للرابطة  العليا 
لبنان  - الطباع  السيد/ وسيم   -

المغرب كة –  بال�ب السيد/ محمد   -
الجزائر  – بوطبة  السيدة/ كهنية   -

الفضيل – م� السيد/ محمد عبد   -
- السيدة/ عال سمور – األردن

العرب خالل االجتماع  ن  انتخاب رئيس لرابطة األكتواري�ي هذا وسيتم 
القادم للرابطة والذي من المتوقع أن يكون عل هامش أحد فعاليات 

القادمة. ة  الف�ت ن خالل  للتأم�ي ي  العر�ب العام  االتحاد 
ن  األكتواري�ي لرابطة  التأسيسي  االجتماع  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  االتحاد  ن  ب�ي بالتعاون  تنظيمة  تم  قد  العرب 

شيلدرز. مجموعة  وبرعاية  لبنان  ي 
�ن ن  األكتواري�ي وجمعية 

https://fintechrobos.com/ar/etn/arab-actuarial-conference-2023/
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GFIA says that it has produced the report to promote 
greater understanding of the largest protection gaps 
faced by individuals, businesses and societies globally. 
The report examines the drivers of the most relevant 
protection gaps and provides an overview of the wide 
range of potential levers that could help reduce each of 
the gaps.
To read full article, please click here
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World Insurance

Umbrella insurance body stresses need to address protection gaps
arrowing protection gaps has become even more important due to the rise in recent years of four global mega trends 
that affect them either directly or indirectly, according to the Switzerland-based Global Federation of Insurance 
Associations (GFIA).
In a report titled “Global protection gaps and 
recommendations for bridging them”, GFIA says that 
the mega trends cause dynamic changes in the risk 
landscape, giving rise to new, rapidly increasing risks 
and reinforcing existing ones, thereby affecting global 
protection gaps.
The four mega trends are climate change, technological 
acceleration and the use of data; changing demographics 
leading to ageing populations, and disruptive 
developments in macroeconomics and politics.
Four protection gaps that are particularly relevant 
due to their size, global presence, impact on lives and 
livelihoods, and expected evolution, are:
* Pension protection gap ($1tn annual gap)
* Cyber protection gap ($0.9tn)
* Health protection gap ($0.8tn)
* Natural catastrophe protection gap ($0.1tn)

 Source: Asia Insurance Review

Reinsurance no silver bullet to climate challenge: Gallagher Re’s 
Bavandi
Antoine Bavandi, Global Head of Public Sector & Climate Resilience Solutions at Gallagher Re, has contended that 
re/insurance cover alone is no “silver bullet” to matching capital with risk and addressing the growing challenge 
of climate resilience.
Bavandi instead suggests that insurance and 
reinsurance are only part of a much wider set of highly 
complementary instruments, and argues that climate 
resilience needs to be built through holistic public-
private risk solutions.
Among the approaches advocated by Bavandi are risk 
reduction incentives and investments, use of contingent 
capital, efficient claims or disbursement mechanisms, 
prevention, climate adaptation, green finance, and a 
broader understanding of systemic liabilities.
But implementing such an approach requires a more 
holistic perspective on a wider range of financial risks, 
Bavandi added.
“Well-targeted, multi-stakeholder, public-private 
partnerships and risk-sharing facilities can create 
these necessary conditions to help overcome various 
implementation and sustainability constraints,” he 
continued.

Bavandi notes that the increasing volatility in both 
frequency and severity of climate and disaster events 
has left communities, businesses, supply chains, 
infrastructure and critical services uncovered in recent 
years, with the global risk protection gap sitting largely 
in excess of 90%.
Combined with factors such as growth concentration 
and the consolidation of the global supply chain, this 
means systemic or highly correlated risks now have the 
potential to cause much greater disruption, which in 
turns makes the need for climate resilience action more 
pressing than ever.
To this end, Gallagher Reis launching a new service 
through Gallagher Public Sector & Climate Resilience 
Solutions practice that focuses on delivering analytics, 
advisory and transactions to help clients address 
catastrophe and systemic threats.

 Source: Reinsurance News

https://www.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/83952/Type/eDaily/Umbrella-insurance-body-stresses-need-to-address-protection-gaps/1/sid/332616?utm_source=News&utm_medium=Email&utm_campaign=AIR_eDaily
https://gfiainsurance.org/topics/487/protection-gaps
https://gfiainsurance.org/topics/487/protection-gaps
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Global Insurance Report 2023: Closing the personal P&C 
protection gap
Despite overall growth, personal P&C lines are losing market relevance and facing a growing protection gap, with 
a clear dichotomy between local winners and losers. What’s next?
The protection gap has a number of direct and indirect 
causes. In developed economies, customers’ personal 
P&C insurance needs are changing significantly 
and rapidly—particularly when it comes to motor 
insurance, given that connected cars and the sharing 
economy are transforming pricing models and risk 
profiles. Extreme weather events are wreaking havoc, 
with increased flooding, tropical storms, wildfires, 
and droughts challenging traditional risk assessment 
and underwriting models in property insurance. 
Cybersecurity risk is on the rise, and many insurers 
are struggling to properly quantify risk exposure, 
adjust terms and conditions, and consequently win the 
conviction of reinsurance capacity. And e-commerce is 
becoming indispensable,1 bringing a heightened risk 
of online fraud and theft.
Developing economies’ populations also remain 
underinsured, with premiums largely for nonmandatory 
products such as homeowners’ insurance still 
representing a small portion of people’s income—
mostly driven by limited purchasing power and a 
lack of awareness about the benefits of personal 
P&C protection. In Latin America, personal property 
insurance as a portion of income is just 0.12 percent of 
GDP, compared with 0.32 percent for Western Europe.2
Personal P&C industry landscape
In 2022, the insurance industry surpassed $6.5 trillion 
in GWP, with P&C representing almost one-third 
of total revenues. The premium volumes of both the 
global insurance industry and P&C have recovered 
from the pandemic; however, global insurance profits 
still have yet to surpass prepandemic levels, and 2022 
P&C profits lagged 2019 levels by about 10 percent, 
suffering from acute inflation.
Challenges facing personal P&C insurance
Despite the segment’s historically strong performance 
and resilience after the pandemic, half of P&C insurers 
are not earning their cost of equity, raising questions 

about the long-term economic sustainability of their 
business models. Unsurprisingly, public markets have 
taken note, with more than half of listed insurance 
companies trading below book value over the past 
year.5
Among others, we see five main forces driving 
challenges for the personal P&C insurance industry—
inflation, new entrants, business model and distribution 
innovation, mobility disruption, and an explosion of 
data—which should also be looked at as opportunities.
Road map for personal P&C in 2023 and beyond
To regain relevance and fuel growth, personal P&C 
carriers need to focus on capturing market tailwinds—
namely new or new-product innovations—as well as 
on addressing four key success factors of distinctive 
capabilities: perfecting capabilities within specific 
distribution channels; enabling cross-functional 
collaboration and faster feedback loops between 
claims, actuarial and pricing; modernizing claims 
through advanced analytics and automation; and 
innovating to address an evolving risk landscape and 
to fully monetize customer relationships.
To download full article, please click here

 Source: Mckinsey

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/global%20insurance%20report%202023%20closing%20the%20personal%20p%20and%20c%20protection%20gap/global-insurance-report-2023-closing-the-personal-p-and-c-protection-gap.pdf
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Regional Insurance

Middle East:Dealing with climate change for a better future
The capacity of financial institutions to deal with climate risk is greater today than it was a few years ago as climate 
and sustainability have become a core part of many organisations’ decision-making and work processes.
This was stated by Dame Susan Rice, chair of the 
Global Ethical Finance Initiative’s (GEFI) Global 
Steering Group, at the 6th Dubai World Insurance 
Congress (DWIC), held in Dubai on 8-9 March.
The understanding of sustainability in the financial 
sector is evolving, she noted in her keynote speech at 
the opening of DWIC. She said, “Financial institutions 
and central banks are focused beyond climate change. 
(They have become) focused on the interplay between 
climate change and issues that arise in both nature and 
society.”
She added that as insurers are financially on the 
frontline against climate risk, they have a strong desire 
to improve climate resilience, both from a physical 
and societal point of view. “The net-zero insurance 
alliance (NZIA) is one example of how the industry is 
cooperating and making its own net-zero transition.”
She said that regulations matter hugely in the financial 
sector but they are unable to keep up with every new 
development; therefore, organisations need to embed 
the right culture that embraces ESG to ensure allocating 
capital in a positive way.
Maintaining resilience amid macroeconomic concerns
Another keynote speaker, Mr Jerome Jean Haegeli, 
group chief economist at Swiss Re, spoke about 
inflation and debt.
Global debt has increased by 70% since 2008, while 
today the global debt to GDP ratio stands at around 
12.5%, “But the good news is that the GCC region has 
seen a very small increase in the debt ratio,” he said.
He also said that the priority of central banks is to 
fight inflation. “There is a lot of determination to fight 
inflation…the credibility of central banks is at stake. It 
is their responsibility to have price stability.”
Mr Haegeli said that inflation shows signs of easing, 
although it is expected to remain persistent and above 
policy target levels in 2023 and 2024. As a result, 
the negative yield environment is over but monetary 
tightening is to continue, albeit at a slower pace and 
lower increments. “(The year) 2023 is expected not to 
be similar in terms of the correlation matrix of equity 
and fixed income deteriorating and being hit on both 

sides. Therefore, 2023 is probably going to be much 
better even though it’s going be more challenging.”
The Middle East
Despite a weaker global economic environment, 
economic growth in the Middle East region will remain 
resilient and supported by government spending on 
infrastructure projects, said Mr Haegeli.
Growth in the GCC was supported by commodity prices 
in 2022. As for 2023, growth will be slowing down as 
commodity prices will be declining, he pointed out.
Commenting on the insurance industry in the region, 
Mr Haegeli said that the outlook is positive. “On the 
price front, it is a soft market …prices are too low and 
there is a need to reprice risk because of the various 
pressure points we have in the industry.” These include 
capital and the uncertainty of inflation.
Looking ahead, opportunities abound in the region’s 
insurance industry because insurance penetration 
is below 2%, lower than the average of emerging 
markets. It is expected that the insurance markets in the 
Middle East and Pakistan would remain resilient with 
increased growth rates in recent years, and 3-4 times 
higher premium growth in the post-COVID period 
compared to the advanced market average.
The Middle East and Africa are exposed to climate 
change, noted Mr Haegeli adding that projections 
suggest that GDP growth will be lower by 27% by 
2050 in a scenario in which the temperature would 
have increased by 2.3 degrees C.
He added that the Middle East region has begun to 
act on mitigating climate risks. However, there is a 
substantial global investment gap ($271tn) that has to 
be filled to reach net zero by 2050. This gap provides 
opportunities, and there is a need to increase sustainable 
finance.
DIFC continues leadership
Separately, Ms Alya Al Zarouni, the COO of the Dubai 
International Financial Centre (DIFC), in her opening 
remarks at the DWIC, said that the centre has continued 
to reinforce its position as a global hub for insurance 
and reinsurance, which is home to approximately 100 
companies in the sector.

55

 Source: Middle East Insurance Review
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GCC:Takaful insurers’ weakening profit highlights sector 
challenges
Expectations are that providers of Islamic insurance (takaful) in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries 
will report a decline in their combined net income for the fiscal year ended December 2022 compared with 2021, 
says Moody’s Investor Service.
The anticipated deterioration reflects rising claims 
and costs, only partly offset by higher prices. Moody’s 
expects GCC takaful operators, which currently lack 
scale, to accelerate their technology investment and 
seek out merger and acquisition (M&A) deals to build 
the critical mass needed to improve efficiency and 
comply with more demanding regulation.
The sector’s growth prospects are favourable, reflecting 
the GCC region’s buoyant economy.
Tailwinds — Strong economy underpins premium 
growth
The GCC region’s post-pandemic economic rebound, 
fuelled by rising oil prices and government investment 
in economic diversification, will drive faster premium 
growth.
Rising prices were a supportive factor in the second 
half of 2022, particularly in retail lines, where there 
was steep discounting during the pandemic. However, 
Moody’s expects intense competition to constrain 

future price increases. Increased demand for health 
and life insurance, the spread of compulsory insurance 
coverage, and still low insurance penetration indicate 
ample scope for future growth.
Headwinds — Claims normalization and inflation 
weigh on profitability
In 2022, inflationary claims increases and a return 
to normal claims volumes after a pandemic-related 
decline put GCC insurers’ profitability under pressure. 
Other headwinds include the adverse impact of volatile 
financial markets on investment performance, amplified 
by insurers’ high exposure to equities and real estate.
Tighter regulations around governance, risk and 
capital management have added to compliance risks 
and costs, particularly for smaller insurers. Moody’s 
expects many small takaful players to seek M&A 
opportunities to help them meet capital and other 
regulatory requirements, and to spread the cost of their 
digitalization investments.

Conferences

إىل  للوصول  اتيجية  اس�ت وضع  ن  للتأم�ي الم�ي  االتحاد  أن  وأكد 
غ�ي  الدخل  ومتوسطي  محدودي  ومنها  العمالء  من  جديدة  ائح  �ش
االتحاد  أن  إىل  الفتا  مي�ة،  وط  و�ش مناسبة  بأسعار  منتجات  توف�ي 
تصميم  و  الصغر  متناهي  يحة  �ش احتياجات  تحديد  عل  يعمل 

. ي  التأمي�ن الوىع  اكات لرفع  منتجات جديدة وإبرام �ش

ن ي للتأم�ي ن العام لإلتحاد العام العر�ب بمشاركة األم�ي

ن متناىه الصغر �ن األقرص حضور 350 مشاركا بمؤتمر التأم�ي
الثانية  نسخته  ي 

�ن الصغر  متناهي  ن  التأم�ي مؤتمر  فعاليات  انطلقت 
الهيئة  برعاية  الصغر«،  متناهي  ن  التأم�ي عنوان »دعم مستقبل  تحت 
ي 

الما�ن االربعاء  يوم  األق�،  بمحافظة  المالية،  للرقابة  العامة 
.2023-03-15

واإلقليمية  المحلية  المستويات  كافة  عل  مشاركات  المؤتمر  وشهد 
ن تمت  والعالمية بحضور 350 مشاركا من 13 دولة، وعل مدار يوم�ي
الصغر  متناهي  ن  التأم�ي مستقبل  بدعم  الخاصة  القضايا  مناقشة كافة 

. ن المتحدث�ي من  ة  ن متم�ي نخبة  بحضور  المؤتمر  من خالل جلسات 
ن  التأم�ي لجنة  أن   ، ن للتأم�ي الم�ي  االتحاد  رئيس  ي،  الزه�ي قال عالء 
المحاصيل  عل  ن  تأم�ي وثيقة  إعداد  حاليا  تدرس  باالتحاد  الزراىعي 

األخطار. الزراعية ضد جميع 
ي 

الثا�ن للمؤتمر  االفتتاحية  بالجلسة  كلمته  خالل  ي  الزه�ي وأوضح 
دعم  آليات  أبرز  يعد  الزراىعي  ن  التأم�ي أن  الصغر،  متناهي  ن  للتأم�ي

الم�ية. بالسوق  الصغر  متناهي  ن  التأم�ي نشاط 
من  ة  يحة كب�ي ل�ش خدماته  يوفر  ن  التأم�ي من  النوع  هذا  أن  إىل  وأشار 
ومنها  الناشئة  بالدول  الماىل  الشمول  أدوات  أهم  من  وهو  العمالء 

م� .

 Source: Middle East Insurance Review
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الصغر  متناهي  ن  التأم�ي وهما  ن  لجنت�ي االتحاد  تشكيل  عن  وكشف 
المخاطر  لتغطية  الحلول  لدراسة  اء  خ�ب تضمان  الزراىعي  ن  والتأم�ي
لتغطية  وثيقة  بتصميم  األوىل  قيام  إىل  الفتا  الجديدة  والمنتجات 

الزراعية. المحاصيل 
هيئة  مثل  جهات  عدة  مع  مختلفة  اكات  ل�ش االتحاد  إبرام  إىل  وأشار 
ن  التأم�ي نشاط  عن  بدراسة  قامت  وال�ت  “الجايكا”  اليابانية  المعونة 
باالتحاد  الصغر  ن متناهي  التأم�ي لجنة  استغلته  ما  الصغر وهو  متناهي 

يحة. ال�ش هذه  احتياجات  تل�ب  منتجات  تصميم  �ن 
هيئة  و  الصغر  متناهي  ن  التأم�ي شبكة  مع  االتحاد  اكة  �ش إىل  ولفت 

الصغر. متناهي  ن  التأم�ي نشاط  لدعم  ها  يد وغ�ي ال�ب
مليار   84 بلغت  عالميا  الصغر   متناه  ن  التأم�ي أقساط  أن  وكشف 
.2023 ي 

118 مليار دوالر �ن ي ومتوقع وصوله إىل 
دوالر العام الما�ن

389 مليون  ن متناهي الصغر �ن م� بلغت  التأم�ي ولفت إىل أقساط 
له  السابق  العام  مليون جنيه   280 ي مقابل 

الما�ن الماىلي  العام  جنيه 
5.8 مليون عميل. بلغ عدد عمالئه  %38 فيما  بنمو 

وقاطرة  للنمو  ة  ن رك�ي الصغر«  »متناه  بأهمية  الوىعي  المالية:  وزير 
ن التأم�ي نشاط  لزيادة 

نيابة  ألقاها  ي  ال�ت الكلمة  �ن  المالية،  وزير  معيط،  محمد  الدكتور  أكد 
الخزانة  لشؤون  المالية  وزير  نائب   ، عيش  أبو  إيهاب  الدكتور  عنه 
أوجه  جميع  بتوف�ي  وزارته  اهتمام  المؤتمر،  افتتاح  خالل  العامة، 
ن بما �ن ذلك دعم مبادرات القطاع وتوف�ي  الدعم الالزم لقطاع التأم�ي
الخاصة  التقاعدية  المعاشات  صناديق  ودعم  الالزمة  الحوافز 
هيئة  مع  بالمشاركة  لهم،  المالية  االستدامة  لضمان  والتكميلية 

المالية. الرقابة 
ن متناه الصغر �ن م� يحقق أهدافا  وأضاف أن دعم وتطوير التأم�ي
المستدامة  والتنمية  االحتوا�ئ  النمو  إىل  تؤدى  ة  مبا�ش وغ�ي  ة  مبا�ش
الشمول  وتعزيز  العمل  فرص  من  المزيد  وخلق  االقتصاد  وتنشيط 

الفقر. والحد من  الماىل 
ورة استكمال جميع مقومات سوق  وشدد نائب وزير المالية عل رصن
ن  التأم�ي منتجات  توف�ي  من  يمكنه  ما  الصغر  متناه  ن  للتأم�ي فعال 
كات ذوى  المصممة بناء عل احتياجات ودخول األفراد واأل� وال�ش

المحدود. الدخل 
ن متناه الصغر  ورة ن�ش الوىعي بأهمية التأم�ي وأكد إيهاب أبو عيش رصن
مع  يتوافق  بما  التأمي�ن  النشاط  لزيادة  وقاطرة  للنمو  مولدا  باعتباره 
ن  التأم�ي قاعدة وخدمات  من  تتضمنه  وما  الماىل  الشمول  اتيجية  اس�ت
األنشطة  من  ومزيد  ن  المواطن�ي من  أوسع  لفئات  بخدمات  والوصول 

االقتصادية.  
نمو  دعائم  أبرز  الصغر  متناهي  ن  التأم�ي األق�:  محافظ  نائب 

والمتوسطة ة  الصغ�ي وعات  الم�ش

توىلي  المحافظة  إن  األق�،  محافظ  نائب  عبدالقادر،  محمد  قال 
ومتناهية  ة  والصغ�ي المتوسطة  وعات  الم�ش لدعم  خاصا  اهتماما 

الصغر ع�ب عدة عوامل.
ي 

الثا�ن للمؤتمر  االفتتاحية  بالجلسة  كلمته  خالل  عبدالقادر  وأوضح 
ي 

العوامل يأ�ت أبرز هذه  ن متناهي الصغر بمحافظة األق� ، أن  للتأم�ي
االجتماعية  الحماية  توف�ي  ي 

�ن يسهم  والذي  الصغر  متناهي  ن  التأم�ي
المختلفة  التأمينية  التغطية  بجانب  وعات،  الم�ش هذه  ألصحاب 

وعات. الم�ش لكافة 
التغطيات  بكافة  ي  التأمي�ن الوىعي  رفع  عل  العمل  ورة  رصن عل  وأكد 
وعات  الم�ش تلك  لحماية  الصغر  متناهي  ن  التأم�ي وثائق  توفرها  ي  ال�ت

وأصحابها.
كات متخصصة  ن الجديد يسمح بتأسيس �ش إسالم عزام: قانون التأم�ي

الصغر لمتناه 
للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  نائب  عزام؛  إسالم  الدكتور  كشف 
متناه  ن  والتأم�ي التمويل  نشاىط  دعم  ي 

�ن الهيئة  دور  عن  المالية، 
الصغر.

متناه  ن  التأم�ي لمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  خالل  عزام  وأضاف 
لمان حاليا  ن الموحد الذى يناقشه ال�ب الصغر، أن قانون تنظيم التأم�ي
30 مليون جنيه  ن متناه الصغر برأسمال  كات تأم�ي سمح بتأسيس �ش

. كحد أد�ن
مبالغ  تزيد  ال  ال�ت  تلك  ه  الصغر  متناه  ن  التأم�ي وثيقة  أن  وأكد 
للرقابة  العامة  الهيئة  لتعريف  وفقا  جنيه  ألف   200 عن  تأمينها 

المالية.
ن متناه الصغر  وأكد أن الهيئة وضعت ضوابط لتنظيم نشاط التأم�ي
الوساطة و  كات  البنوك و�ش ونيا ع�ب  إلك�ت والسماح بصدوره  �ن م� 

ونية. اإللك�ت والمتاجر  االتصاالت  كات  كذلك من خالل �ش
قنوات  توسيع  تعمل عل  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أن  إىل  ولفت 
وجمعيات  كات  �ش ألزمت  كما  الصغر  متناه  ن  التأم�ي وثائق  توزيــــع 
الوفاة  مخاطر  ضد  عمالءها  عل  ن  للتأم�ي الصغر  متناه  التمويل 

الكل. والعجز 
ن متناه  وأوضح أن نشاط الحياة يستحوذ عل %80 من عمالء التأم�ي
والمسئوليات  الممتلكات  عل  ن  التأم�ي كات  ل�ش  20% مقابل  الصغر 

الصغر من رسوم اإلصدار. ن متناه  التأم�ي وثائق  الهيئة  أعفت  كما 
باستخدام  الصغر  متناه  التمويل  كات  ل�ش سمحت  الهيئة  أن  وأكد 

القروض. منح  �ن  الدفع  البطاقات مسبقة 
 40 إىل  الصغر  متناه  التمويل  محفظة  ارتفاع  أن  إىل  عزام  وتطرق 
بنمو  السابق  العام  جنيه  مليار   27 مقابل  ي 

الما�ن العام  جنيه  مليار 
4.2 مليون عميل  5.8 مليون عميل مقابل  %47 وبلوغ عدد العمالء 

.36% نمو  بنسبة 
المصدر: أموال الغد والمال
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ن ن لتطوير أنشطة سوق رأس المال والتأم�ي ن استشاريت�ي الرقابة المالية تشكل لجنت�ي

الدكتور  برئاسة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  أصدر 
ن األول تختص  ن استشاريت�ي محمد فريد، قرارين بشأن تشكيل لجنت�ي
نشاط  بتنمية  تختص  والثانية  المال  رأس  سوق  نشاط  بتطوير 
المالية  باألسواق  المهنية  الكوادر  مع  اكة  ال�ش منهج  لتعزيز   ، ن التأم�ي
ي 

�ن به  تقوم  الذي  الدور  لتعزيز  وتنميتها  بها  لالرتقاء  الم�فية  غ�ي 
كات  لل�ش تمويلية متنوعة  توفره من حلول  بما  القومي  االقتصاد  دعم 
المخاطر  ضد  للتحوط  تأمينية  منتجات  وكذلك  والنمو  للتوسع 

مستقباًل. المختلفة 
من  استشارية  لجنة  تشكل  أنه  األوىل  مادتهما  ي 

�ن القرارين  تضمن 
سوق  ونشاط  ن  التأم�ي نشاط  مجال  ي 

�ن ة  الخ�ب وأهل  ن  المتخصص�ي
رأس المال، إلبداء الرأي وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية النشاط 
. ً
إقليميا وعالميا التنافسية  القدرات  ن  به وتحس�ي العمل  نظم  وتطوير 

رقم  للمادة  وفقا  المادة  لنص  تفعياًل  ن  اللجنت�ي تشكيل  عملية  ي 
تأ�ت

 192 الجمهوري رقم  بالقرار  الصادر  للهيئة  النظام األساسي  13 من 
من  استشارية  لجان  للهيئة  يكون  أن  عل  تنص  ي  وال�ت  ،1992 لسنة 
غ�ي  المالية  واألدوات  األسواق  مجال  ي 

�ن ة  الخ�ب وأهل  ن  المتخصص�ي
الم�فية

مهنية  كوادر   ، ن التأم�ي بنشاط  الخاصة  االستشارية  اللجنة  تضم 
متنوعة  مناصب  ي 

�ن للنشاط  فعلية  وممارسة  متنوعة  ات  خ�ب تمتلك 
األبجدي: تيب  ال�ت وهم حسب 

عادل  درويش، سعيد  المجد، حسن محمد حسن  أبو  إيهاب محمد 
عالء  صالح،  حلمي  عب�ي   ، حلمي عالية  موس،  أحمد  عادل   ، ي

األل�ن
عل،  محمود  غادة  الدكتورة  جودة،  الحميد  عبد  عمر  ي،  الزه�ي

ابراهيم عوف. وليد  مهران،  محمد 
المال،  رأس  سوق  بنشاط  الخاصة  االستشارية  اللجنة  تضم  فيما 
ي 

�ن للنشاط  فعلية  وممارسة  متنوعة  ات  خ�ب تمتلك  مهنية  كوادر 

األبجدي: تيب  ال�ت متنوعة وهم حسب  مناصب 
محمد  سوريال،  ي 

شو�ت ماجد  الجيد،  عبد  ي  ص�ب أيمن  زيدان،  أنور 
صالح  عادل  مينوش  الفتاح،  عبد  حسن  محمد  المنعم،  عبد  ن  المع�ت
محمود،  محسن  هانزادا  الطاهري،  حمدي  ن  نيف�ي المجيد،  عبد 

ي �ي الدين، يا� فاروق الم�ي.
الدكتور ها�ن

للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  فريد  محمد  الدكتور  قال  جانبه  من 
السوق  أطراف  كافة  مع  اكة  ال�ش بأهمية  تؤمن  الهيئة  أن  المالية، 
سياسات  صياغة  عل  والعمل  ومطالبهم  السوق  لنبض  لالستماع 
غ�ي  المالية  األسواق  وتطوير  تنمية  ي 

�ن تسهم  وحلول  وإجراءات 
الدوري  التشاور  ع�ب  وذلك  فيها،  تمارس  ي  ال�ت واألنشطة  الم�فية 
التطورات  أخر  عل  للوقوف  المهنية  والكفاءات  الكوادر  مع 
خطط  دعم  ي 

�ن األسواق  دور  تعزيز  لصالح  وانجازها  والمستجدات 
. القومي االقتصاد  كات وكذلك  ال�ش نمو 

أضاف الدكتور فريد أن اللجان االستشارية تعد حلقة وصل لالستماع 
بحثها ودراستها وتطويرها  والعمل عل  السوق  اىل أصوات ومطالب 
وتنافسيتها،  األسواق  عمل  كفاءة  تعزيز  ي 

�ن يسهم  هو  ما  وتطبيق 
والتنمية  النجاح  كاء  مع �ش التعاون  هو  الهيئة  أن دستور عمل  مؤكدا 
األعمال  نمو  دعم  ي 

�ن الم�فية  غ�ي  المالية  األنشطة  دور  لتعزيز 
التجارية.

دورية  اجتماعات  ستشهد  المقبلة  ة  الف�ت أن  الهيئة  رئيس  ليؤكد 
لتطوير  عملها  ونطاق  لمهام  الدقيق  التحديد  بعد  االستشارية  للجان 
لضمان  تنفيذها  من  والتأكد  عمل  وبرامج  سياسات  واستحداث 
المالية  األنشطة  وتطوير  لتنمية  الرامية  الهيئة  رؤية  دعم  ي 

�ن فاعليتها 
من  لالستفادة  كات  لل�ش الالزمة  الظروف  تهيئة  ع�ب  الم�فية  غ�ي 
هذه الخدمات والحلول خالل رحلة نموها وتطوير أعمالها التجارية.

88

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

” لصندوق مرص السيادي ن قرار رئاسي بنقل ملكية “القابضة للتأم�ي

ته  ن�ش جمهوريا،  قرارا  السيسي  الفتاح  عبد  الم�ي  الرئيس  أصدر 
القابضة  م�  كة  �ش أسهم  كامل  ملكية  بنقل  الرسمية،  الجريدة 

السيادي. ن إىل صندوق م�  للتأم�ي
طرح  ببدء  مارس   10 بتاريــــخ  توقيعه  جرى  الذي  القرار  يسمح 
برنامج  ضمن  ن  للتأم�ي للقابضة  التابعة  كات  ال�ش من  حصص 
ن  للتأم�ي بينها م�  من  كة  32 �ش يشمل  الذي  الحكومية  الطروحات 

. ن للتأم�ي للقابضة  ن  التابعت�ي الحياة  لتأمينات  وم� 
القابضة  م�  كة  �ش كانت  السيادي،  للصندوق  ملكيتها  نقل  وقبل 

العام. األعمال  لوزارة قطاع  تابعة  ن  للتأم�ي
م�  تشمل  كات  ال�ش من  محفظة   ، ن للتأم�ي القابضة  م�  ولدى 
ن وم� لتأمينات الحياة وم� إلدارة األصول العقارية وم�  للتأم�ي
ن  للتأم�ي وم�  التكافلي  ن  للتأم�ي وك�  والسياحي  العقاري  لالستثمار 

موقعها  بحسب  المالية،  للخدمات  فاينانس  وم�  )حياة(  التكافلي 
. ي

و�ن اإللك�ت
 ، مدبوىلي الم�ي مصط�ن  الوزراء  رئيس  ، كشف  ي

الما�ن اير  ف�ب ي 
و�ن

البورصة أو بيع  ي 
كة حكومية بهدف طرحها �ن 32 �ش عن قائمة تضم 

الربــع  من  يبدأ  عام  مدار  عل   ، ن رئيسي�ي لمستثمرين  منها  حصص 
.2024 2023 وح�ت الربــع األول من  األول من 

وتهدف م� من هذه الطروحات إىل توسيع مشاركة القطاع الخاص 
ظل  ي 

�ن أجنبية  استثمارات  جذب  وأيضا  الحكومية،  وعات  الم�ش ي 
�ن

العملة  قيمة  تخفيض  رغم  الصعبة  العملة  توف�ي  ي 
�ن ة  تحديات كب�ي

أجل  من  الدوىلي  النقد  صندوق  مع  اتفاق  وتوقيع  النصف  من  بأك�ث 
3 مليارات دوالر. الحصول عل قرض جديد بقيمة 

المصدر: عربية
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ي 
ي الفايز رئيس مجلس مفو�ن

ن تلت�ق اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة التاسع للتأم�ي
ات للمؤتمر العقبة وتعقد اجتماعها الثالث ع�ش الستكمال التحض�ي

ن  للتأم�ي التاسع  العقبة  لمؤتمر  التنظيمية  اللجنة  استعدادات  ضمن 
من   18 اىل   15 من  ة  للف�ت عقده  المقرر  العقبة  لمؤتمر  للتحض�ي 
للمؤتمر  التنظيمية  للجنة  كان  العقبة  مدينة  ي 

�ن القادم  ايار  شهر 
سلطة  ي 

مفو�ن مجلس  رئيس  الفايز  نايف  السيد  معاىلي  مع  اجتماعا 
الموافق  األربعاء  أمس  يوم  الخاصــة  اإلقتصاديـة  العقبة  منطقة 
من  عدد  بحضور  العقبة  مدينة  ي 

�ن مكتبه  ي 
�ن  2023/03/15

. ي بي�ت مرحب السيد  العقبة  ي مدينة 
�ن السياحة  إدارة  ن ومدير  المفوض�ي

ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 
األرد�ن االتحاد  جانب  عن  اللقاء  هذا  ي 

�ن وشارك 
اللجنة  ورئيس  االتحاد  ادارة  رئيس مجلس  ات  ماجد سم�ي المهندس 
مجلس  رئيس  نائب  الحجة  عماد  والسيد  العقبة  لمؤتمر  التنظيمية 
التنظيمية  اللجنة  وأعضاء  االدارة  مجلس  وأعضاء  االتحاد  ادارة 
مؤيد  والدكتور  بدر  النا  والدكتورة  عبدالجواد  عالء  السيد  من  كل 
السيد  والتدريب  الدراسات  لشؤون  االتحاد ومساعده  مدير  الكلوب 

عواد. ماهر 
للفايز بمناسبة تعيينه  التهنئة  واستهل ممثلو االتحاد لقاءهم بتقديم 
اطالعه  وتم  مؤخرا  العقبة  منطقة  سلطة  ي 

مفو�ن لمجلس  رئيسا 
والنشاطات  فيه  ن  المشارك�ي وأعداد  وأهميته  المؤتمر  حيثيات  عل 
ي 

�ن وأهميته  المؤتمر  هامش  عل  تقام  ي  ال�ت واالجتماعية  السياحية 
المؤتمرات  بسياحة  ترتبط  ي  ال�ت االقتصادية  القطاعات  دعم مختلف 
كات تأج�ي سيارات وحافالت ووجهات سياحية سيما  من فنادق و�ش
مشاركا   250 بلغ  ن  مشارك�ي بعدد   2008 عام  انطلق  المؤتمر  وأن 
 750 2022 اىل  المنعقد عام  المؤتمر  ة من  الدورة االخ�ي ي 

ووصل �ن
مشاركا.

هذا  شمول  الفايز  معاىلي  من  الطلب  االجتماعات  خالل  تم  كما 
عقدت  ي  ال�ت السابقة  بالمؤتمرات  أسوة  الكريمة  برعايته  المؤتمر 
بحث  وكذلك  العقبة  سلطة  ي 

مفو�ن مجلس  رؤساء  رعاية  تحت 
دخول  لتسهيل  الرسمية  واألجهزة  السلطة  طرف  من  التعاون  أوجه 
المؤتمر  لهذا  الدعم  أوجه  وتوف�ي كافة  العقبة  مدينة  اىل  ن  المشارك�ي
اضافات  وتسجيل  عقده  من  المرجوة  األهداف  وتحقيق  النجاحه 

التاسعة. دورته  ي 
�ن للمؤتمر  نوعية 

اللجنة  عقدت  للمؤتمر  االستعدادات  ضمن  ومن  اخر  صعيد  وعل 
ي 

�ن ريجنسي  حياة  فندق  ي 
�ن التاسع  اجتماعها  للمؤتمر  التنظيمية 

من  عدد  بحث  خالله  تم  والذي  المؤتمر  إقامة  مكان  أيلة  مدينة 
والخدمات  التسهيالت  وتوف�ي  المؤتمر  بأنشطة  المرتبطة  المواضيع 
المساحات  وتوف�ي  المؤتمر  أعمال  النجاح  ن  للمشارك�ي اللوجستية 
لبحث  الثنائية  لقاءاتهم  عقد  من  لتمكينهم  ن  للمشارك�ي الكافية 
للمؤتمر  المصاحب  بالمعرض  الخاصة  تيبات  وال�ت كة  المش�ت األعمال 
ن  ب�ي التواصل  عملية  لتسهيل  االجتماعات  وغرف  الراعية  كات  لل�ش
كات  ن خاصة وأن المؤتمر يستقطب عدد كب�ي من ممثلي �ش المشارك�ي
إعادة  وساطة  كات  و�ش والعربية  العالمية  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي

. ي
ن األرد�ن التأم�ي ن إضافة لمشاركة واسعة من سوق  التأم�ي

الفنادق  ممثلي  للقاء  فرصة  العقبة  لمدينة  اللجنة  زيارة  وكانت  كما 
ي  ال�ت العشاء  استضافة دعوات  او  ن  المشارك�ي اختيارها إلقامة  تم  ي  ال�ت
لضيوف  الراحة  سبل  توف�ي  عل  والتأكيد  المؤتمر  هامش  عل  تقام 
 30 من  أك�ث  من  المؤتمر  هذا  ي 

�ن يشاركوا  أن  يتوقع  الذين  المملكة 
وعربية اجنبية  دولة 

المصدر: صفحة االتحاد األردني على الفيس بوك
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اد..  تزامنا وعودة االست�ي

ن المسؤولية المدنية للسيارات” : “طلبنا رفع أسعار تأم�ي ي
خليفا�ق

والرئيس  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  �ش إتحادية  رئيس  نائب  طالب 
ي برفع أسعار 

كة “أليانس للتأمينات” حسان خليفا�ت المدير العام ل�ش
جدا  منخفض  أنه  أكد  الذي  للسيارات  المدنية  المسؤولية  منتوج 

باهظة. ن خسائر  التأم�ي كات  ي �ش
�ن ن  المتعامل�ي ويكبد 

عودة  مع  تزامنا  أنه  اليوم”  ل”الجزائر  ت�يــــح  ي 
�ن ي 

خليفا�ت وأوضح 
فتح  موعد  اب  واق�ت الجديدة  أو  المستعملة  سواء  السيارات  اد  است�ي
قبل  زغدار  أحمد  الصناعة  وزير  عنها  تحدث  ي  ال�ت المركبات  مصانع 
ن  التأم�ي كات  �ش تقدمت  وفيات،  رونو  ن  بالمصنع�ي األمر  ويتعلق  أيام 
بحكم  المدنية،  المسؤولية  خدمة  أسعار  لرفع  المالية  لوزارة  بطلب 
قبل  ة  صغ�ي بنسبة  رفعها  رغم  جدا  منخفضة  الحالية  األسعار  أن 
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لعقد  جديد  قسط  بتحديد  ق�ن   21/5/2021 بتاريــــخ  أول  -قرار 
ة. 130 ألف  ل.ل. بتغطية قدرها مليار ل�ي ن اإللزامي بمبلغ  التأم�ي

 395 بمبلغ  القسط  بتحديد  ق�ن   14/1/2022 بتاريــــخ  ثان  -قرار 
. أد�ن لبنانية حّد  ة  ل�ي مليارونصف  وبتغطية  ألف ل.ل. 

بمبلغ  القسط  بتحديد  ق�ن   25/10/2022 بتاريــــخ  ثالث  -قرار 
. ة لبنانية حّد أد�ن 7 مليار ل�ي 800 ألف ل.ل. وبتغطية 

توضيًحا  المؤسسة  بها  ستبا�ش  ي  ال�ت اإلجراءات  بتعداد  ص خوري 
ُ
َخل

: هي لها  العائدة  والتغطية  الجديدة  للتعرفة 
عل  الجمهور  إلطالع  المؤسسة  قبل  من  زة 

ّ
مرك إعالمية  -حملة 

اإللزامي  تعرفة  لتعديل  الضمان  كات  ب�ش دفعت  ي  ال�ت األسباب 
لها. العائدة  والتغطية 

قبل  الصادرة  العقود  لتعديل  كات  ال�ش قبل  من  إجراءات  إتخاذ   –
وذلك  كي  األم�ي بالدوالر  وتغطيته  قسط  باعتماد  الجديد  القرار 

ذاتها وط  بال�ش العقود  حملة  لمساواة جميع 
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

1010

. ن سنت�ي
السيارات  أسعار  وارتفاع  التضخم،  “بسبب  المتحدث:  ويشدد 
لخدمة  المؤمن كسعر  يدفعه  دينار  فإن كل  المرور،  حوادث  ة  وك�ث
المسؤلية المدنية يقابله أك�ث من 7 دينار تعويض عن حوادث المرور 
تفرض  صعبة  مالية  أزمة  يواجهون  اليوم  ن  المتعامل�ي يجعل  ما  وهو 
كات،  ال�ش استمرار  الشعبة وضمان  المالية إلنعاش هذه  وزارة  تدخل 

المركبات”. أصحاب  تعويض  وقدرتها عل 
هذا ويرتقب أن تصل السيارات الجديدة للسوق الوطنية خالل شهر 
تم  حيث  زغدار،  أحمد  الصناعة  وزير  أكده  حسبما  الجاري،  مارس 
وجاك  فيات  للعالمات  اد  لالست�ي وكالء  لثالث  نهائية  اعتمادات  منح 

أيام. ي السوق الجزائرية خالل 
وأوپل، ويرتقب أن تكون متوفرة �ن

المصدر: الجزائر اليوم
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…
ً
رئيس المؤسسة الوطنية للضمان اإللزامي يوضح أسباب ارتفاع قيمة العقد اىل 35 دوالرا

ام وعودها ن كات إل�ق عبدو الخوري: حافظنا عىل التغطية ومّهدنا لل�ش
ما  أو   

ً
دوالرا السعر35   أصبح  بحيث  اإللزامي  ن  التأم�ي قيمة  تعديل 

أبدى  الموازي،  السوق  ي 
اللبنانية وفق سعر ال�ف �ن ة  بالل�ي ُيعادلها 

ما  اإلرتفاع،  هذا   عل 
ً
اضا اع�ت العقد  هذا  ي  ُمقت�ن من  األعظم  السواد 

السيد  اإللزامي  ن  للتأم�ي الوطنية  المؤسسة  رئيس  من   
ً
ردا استوجب 

ح فيه  ي نادي الصحافة و�ش
ي عقده �ن

ي مؤتمر صح�ن
عبدو الخوري �ن

اإلجتماعية  والصعوبات  األوضاع  عن  الناتجة  الزيادة  هذه  أسباب 
من  ن  التأم�ي كات  �ش ن 

ّ
تتمك  ْ كي حّتمتها  ي  وال�ت لبنان  يواجهها  ي  ال�ت

. الس�ي الناتجة عن حوادث  ار  تعويضات األرصن تسديد 
 ، اإللزامي الضمان  يلعبه  الذي  للدور  ي 

التاري�ن العرض  ُيشبه  ما  ي 
و�ن

ذات  خاصة  مؤسسة  هي  يرأسها  ي  ال�ت “المؤسسة  أن  خوري  قال 
لها بمزاولة  المرّخص  الضمان   جميع هيئات 

ً
منفعة عامة تضّم حكما

 أنها ُتمارس المهمات تحت 
ً
ية ، علما المهنة ضّد أخطار المركبات ال�ب

اىعي  اإلش�ت للمرسوم   
ً
وفقا والتجارة،  اإلقتصاد  وزير  ووصاية  رقابة 

اإللزامي  ن  بالتأم�ي ق�ن  الذي   30/6/1977 ي 
�ن الصادر   105 الرقم 

اإلجتماعية  والصعوبات  لألوضاع   
ً
ونظرا والمركبات.  اآلليات  لجميع 

له”.  ي 
التطبي�ت المرسوم  صدور  ء  أرحب حينه،  ي 

�ن لبنان  واجهها  ي  ال�ت
المرحوم  والتجارة  اإلقتصاد  وزير  “بجهد  خوري:  عبدو  تابع  لكن، 
 30/1/2003 بتاريــــخ  ي 

تطبي�ت مرسوم  أول  صدر  فليحان،  باسل  د. 
ن التنفيذ الخاص بتحديد دقائق تطبيق  ّ حمل الرقم 9585 ودخل ح�ي
اإللزامي  بالضمان  ق 

ّ
المتعل  105/1977 رقم  اىعي  اإلش�ت المرسوم 

المركبات  تسّببها  ي  ال�ت الجسدية  ار  األرصن عن  المدنية  للمسؤولية 
وبغية  العام.  ذلك  من  )أبريل(  نيسان   5 من  اعتباًرا   ، للغ�ي ية  ال�ب
الصادرة،  للقرارات  ا 

ً
للمركبات وإنفاذ اإللزامي  بالضمان  العمل  تفعيل 

هيئة  عام  إدارة-مدير  مجلس  رئيس  مع  باإلتفاق  المؤسسة  قامت 
من  وإعتباًرا  اإلدارة،  مجلس  عضو  والمركبات  واآلليات  الس�ي  إدارة 
لدفع  يتقّدم  مواطن  كّل  عل  أوجب  قرار  بتطبيق   ،  1/1/2004
يكون  أن  المختّصة،  الدوائر  لدى  آليته  س�ي  رخصة  تجديد  رسوم 
ن  التأم�ي قسط  دفع  ُيثبت  إيصال  مع  إلزامي  ضمان  بعقد  مزّوًدا 

الخاص”. والطابع 
خوري  عبدو  ذكر  العقد،  هذا  خّص  ما  ي 

�ن التوضيحات  من  ولمزيد 
المسؤولية  ُيغّطي  هو  اذ  العقد،  بنود  مضمون  ي 

الصح�ن مؤتمره  ي 
�ن

ية  ال�ب المركبات  تسّببها  ي  ال�ت فقط  الجسدية  ار  األرصن عن  المدنية 
المادية  ار  األرصن عن  تب  ت�ت ي  ال�ت المسؤولية  يغّطي  ال  وبالتاىلي   ، للغ�ي
لكن  آخر.  مادي  ء  ي

سش أي  أو  األخرى  ية  ال�ب بالمركبات  تلحق  ي  ال�ت
عقد  إىل  إضافة  ية،  ال�ب المركبة  مالك  يحوز  “بأن  خوري  يو�ي 
عن  المدنية  المسؤولية  يغطي  آخر  تأميًنا  إليه،  المشار  الضمان 
ية األخرى، وذلك  ال�ب بالمركبات  تلحق  ي قد  ال�ت المادية  ار  هذه األرصن

ضماًنا ألية خسارة قد تلحق به”.
إدارة  مجلس  قام  الذكر،  اآلنفة  الجديدة  المعطيات  عل  وبناًء 

: التاىلي بإصدار  يقول خوري،  اإللزامي  للضمان  الوطنية  المؤسسة 

المصدر: تأمين ومصارف

https://taminwamasaref.com/insurance-mandatory-2023/
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المركبة  ن االجباري إلدراج رقم هيكل  التأم�ي ي وثيقة 
 �ن

ً
المتضمنة حاليا

أو ما يعرف بـ )VIN( ،وتناول االجتماع مشاكل فنية منها أرقام هياكل 
الخاص،  القطاع  يصنعه  ما   

ً
خصوصا  

ً
محليا المصنعة  المقطورات 

المعاي�ي  للمواصفات و  ي  الوط�ن المركز  التواصل مع  وتم االتفاق عل 
م  ن يل�ت  )VIN( لرقم  هيكلية  تحدد  وطنية  مواصفة  إلصدار  القياسية 

ليبيا. ي 
�ن المقطورات  مصنعو  بها 

الرقمي  التحول  اتيجية  إس�ت ضمن  ي 
تأ�ت هذه  الربط  عملية  أن  حيث 

تراخيص  متطلبات  أحد  من  التخلص  نحو  وخطوة  ن  القطاع�ي ي 
�ن

اخيص  ال�ت إلصدار   
ً
تمهيدا رقمية  إىل  ورقية  من  بتحويلها  المركبات 

بالكامل.  
ً
ونيا إلك�ت

Arab Insurance LibyaLibya

ن االجباري ورخص القيادة  الداخلية واالقتصاد يبحثان رقمنة وثيقة التأم�ي

صدى  لصحيفة  وخاص  ح�ي  ت�يــــح  ي 
�ن مسؤول  مصدر  كشف 

منظومة  مع  وربطها  االجباري  ن  التأم�ي وثيقة  رقمنة  أن  االقتصادية 
ن مركزي المعلومات و  رخص قيادة المركبات كان موضوع اجتماع ب�ي

. ي
الما�ن ي االقتصاد والداخلية يوم األحد 

ي وزار�ت
التوثيق �ن

ي 
اللموسش حسن  السيد  المعلومات  مركزي  مديري  ضم  االجتماع 

ومهندسي  الداخلية  ضباط  من  ولفيف  شانانة  البهلول  واللواء 
مكتب  مدير  ي  البوص�ي محمد  المهندس  إىل  باإلضافة  المركزين 

. ن التأم�ي عل  اف  اال�ش بهيئة  المعلومات  تقنية 
ي  ال�ت االجباري  ن  التأم�ي منظومة  مالمح  أهم  استعرض  االجتماع 
اف  اال�ش هيئة  لصالح  االقتصادي  والتوثيق  المعلومات  ينفذها مركز 
الوثيقة  لحامل  يسمح  الذي  المحمول  الهاتف  وتطبيق  ن  التأم�ي عل 

له. المباعة  الوثيقة  أصالة  من  بالتأكد 
صالحية  من  للتأكد  المرور  لرجال  المخصص  التطبيق  إىل  باإلضافة 
دون  ا  بالكام�ي للمركبة  المعدنية  اللوحة  مسح  بمجرد  ن  التام�ي وثيقة 

الورقية. بالوثيقة  االستظهار  أو  السائق  إيقاف  إىل  الحاجة 
ومن جانبه استعرض مركز معلومات وزارة الداخلية نظام االستعالم 
األمن،  مديريات  مختلف  ي 

�ن ه  بن�ش  
ً
حاليا المركز  يقوم  الذي  الموحد 

ي 
�ن وع  ال�ش بمجرد  الم�وقة  السيارات  مئات  ضبط  ي 

�ن ساهم  مما 
األولية. مراحله 

بنظام  االجباري  ن  التأم�ي لربط  ي  ف�ن فريق  تشكيل  عل  االتفاق  وتم 
البيانات  تعديل  ورة  إىل رصن االجتماع  كما خلص  الموحد،  االستعالم 

المصدر: صدى
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ك مع  ي للتطوير االقتصادي واالجتماعي يبحث سبل التعاون المش�ق
المجلس الوط�ن

منظمة ـJICA من دولة اليابان
مدير  السيد  2023م،  مارس   16 الموافق  الخميس  يوم  اجتمع 
االنشطة  عن  ن  والمسؤول�ي  JICA منظمة  ممثلي  مع  المجلس  عام 
التعاون  ق االوسط، وذلك لمناقشة سبل  ي منطقة ال�ش

والمشاريــــع �ن
و  ليبيا  ي 

�ن ن  للتأم�ي الوطنية  اتيجية  االس�ت وع  م�ش ضمن  ك  المش�ت
الجودة  ن  تحس�ي مجال  ي 

�ن الوطنية  القدرات  بناء  حول  نشاط  تنفيذ 
.)KAIZEN( منهجية  باستخدام 

اىل  باالضافة  ن  التأم�ي اتيجية  إس�ت وع  م�ش فريق  االجتماع  ح�ن  وقد 
الدوىلي  التعاون  ومكتب  القدرات  وبناء  المؤسسي  التطوير  إدارة 

لمجلس. با

المصدر: صفحة هيئة األشراف على التأمين على الفيس بوك

 …ً
 جديدا

ً
ن يصدر نظام عمل أساسيا  للقانون 48.. اتحاد التأم�ي

ً
تطبيقا

ن نزار الهيبة : االتحاد جامع ومنسق ومحفز  كات التأم�ي ن عام االتحاد السوري ل�ش أم�ي
كات ن ال�ش يف ب�ي للتنافس ال�ش

 
ً
جديدا  

ً
أساسيا عمل  نظام  ن  للتأم�ي كات  ل�ش السوري  االتحاد  أصدر 

كانون  أواخر  صدر  الذي   2022 لعام   48 للقانون   
ً
تطبيقا ومعداًل 

2022 الذي فرض إحداث نظام أساسي جديد التحاد  أول من العام 
دعوة  توجيه  سيتم  للقانون   

ً
وتطبيقا النظام  هذا  وبموجب   ، ن التأم�ي



GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2023/03/202023/03/20 IssueIssue  193193  العددالعدد

 ، ن التأم�ي كات  ي تضم كافة �ش ال�ت العمومية لالتحاد  الجمعية  لما يسم 
المذكور  التأسيسي  النظام  صدور  تاريــــخ  من  شهرين  بعد  لالنعقاد 
جديد  إدارة  مجلس  انتخاب  يتم  أن  المقرر  من  الجلسة  تلك  ي 

و�ن
مستمر  الحاىلي  اإلدارة  مجلس  فإن  الحال  وبطبيعة   ، ن التأم�ي التحاد 

إدارة جدي انتخاب مجلس  ن  لح�ي ومهامه  بأعماله  للقيام 
العمل رصاعات ال تخدم 

ي 
�ن الهيبة  نزار  ن  التأم�ي كات  ل�ش السوري  االتحاد  عام  ن  أم�ي واعت�ب 

 48  – القانون  وجوهر  حقيقة  أن  “الثورة”  لصحيفة  خاص  حديث 
 ، ن التأم�ي بقطاع  العبث  البعض  محاوالت  إيقاف  هو   2022 لعام   –
المؤسسة  أو  كة  ال�ش تكون  بأن  عاداًل  مبدأ  القانون  أرس  أن  فكان 
ي مجلس 

أك�ث من صوت �ن لها  ن  التأم�ي ة من سوق  الكب�ي الحصة  ذات 
، وحدد لمن يملك %40 وأك�ث  ن كات التأم�ي إدارة االتحاد السوري ل�ش
المجلس،  أعضاء  من  وهما  األك�ث  السوقية عضوين عل  الحصة  من 
ال  رصاعات  ي 

�ن قواه  اف  ن است�ن ويوقف  لالتحاد   
ً
استقرارا يحقق  وهذا 
ورسالته. عمله  تخدم 

الدولة تدخلت 
بإدارة  سورية  ي 

�ن ن  التأم�ي التحاد  الجوهري  الدور  ز  ي�ب ذلك  مقابل 
محفظة  قيمة  إجماىلي  تقدر  و   ” اإللزامي ن  التأم�ي “محفظة  يسم  ما 
ة سورية. ( لعام 2022 بحواىلي 20 مليار ل�ي ن ضد الغ�ي )االلزامي التأم�ي

ن نزار الهيئة “للثورة” بأن االتحاد السوري  ن عام اتحاد التأم�ي و يرى أم�ي
تأسيسه لتحقيق مهام متعددة، وباختصار عندما  ن تم  التأم�ي كات  ل�ش
منضبط  غ�ي  وبشكل   ) )اإللزامي الغ�ي  ضد  ن  التأم�ي كات  ال�ش أصدرت 

ن  ىعي ويصدر هذا التأم�ي تدخلت الدولة عن طريق االتحاد السوري ل�ي
كات  ال�ش ن  ب�ي العدالة  تحقيق  عل  قائمة  وعلمية  فنية  أسس  وفق 

بالسوق. العاملة 
والعمل  المحفظة،  هذه  إدارة  عن  مسؤواًل  االتحاد  يكون  وبذلك 
وليس   

ً
تأمينا العمل  هذا  باعتبار   ، ن التأم�ي هذا  حول  الوىعي  ن�ش  عل 

ي تسببه  ر مادي وب�ش يبة، بل هو عقد يحمي المركبة من أي رصن رصن
داخل  ي 

�ن بشكل واضح،  للغ�ي ضمن حدود وسقوف محددة ومعلنة 
غ�ي  للسيارات  الحدودية  المراكز  ي 

و�ن للمركبات  السورية  ي 
األرا�ن

السورية. ي 
ي تدخل األرا�ن ال�ت السورية 

ي سورية ضمن المجموعة العربية 
ن �ن ك اتحاد التأم�ي ولهذه الغاية اش�ت

المركبة  مسؤولية  تغطي  ي  ال�ت تقالية  ال�ب البطاقة  إصدار  ي 
�ن كعضو 

االتفاقية. بهذه  األعضاء  الدول  بكل  البطاقة  لحامل هذه  الغ�ي  تجاه 
ن هو صون  التأم�ي بأن أهم مزايا هذا  ن  التأم�ي اتحاد  ن عام  ويوضح أم�ي
قدرته…  تفوق  قد  للغ�ي   

ً
را رصن إلحاقه  تبعات  من  المركبة  صاحب 

ر من حالة الطرف المتسبب.. ومالءته المالية….  وتحفظ حق المت�ن
للجميع األطراف… وحصانة  ن جميع  ب�ي  

ً
اقتصاديا  

ً
توازنا وتحقق 

حدوده  خارج  المركبة  صاحب  تحمي  تقالية…  ال�ب البطاقة  كذلك 
أخرى  دولة  ي 

�ن للغ�ي   
ً
 وجسديا

ً
ماديا يسببها  ي  ال�ت ار  األرصن من  الوطنية 

البلد. هذا  وأنظمة  ن  قوان�ي مالية حسب  بحدود  باالتفاقية  عضو 
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

المصدر: بانوراما سورية

ن ع�ب زيادة قدرات مجمعات اإلعادة  تعزيز إمكانيات سوق التأم�ي

ن عل تطوير السعات االكتتابية  التأم�ي ن وإعادة  التأم�ي كات  اتفقت �ش
رئيس  المالية  وزير  السيد  أصدر  وقد   ، ن التأم�ي إعادة  لمجمعات 

 .2023/3/8 تاريــــخ  القرار رقم 100/23/29  الهيئة  إدارة  مجلس 
إعادة  مجمع  ي 

�ن ن  المشارك�ي هيئة  قرار  عل  الموافقة  المتضمن 
االكتتابية  السعة  زيادة  بموضوع  يتعلق  فيما   BBB المصارف  ن  تأم�ي
ن كافة أخطار المصارف  ي تعزيز قدرته عل تأم�ي

للمجمع، بما يساهم �ن
ن خارجية. اللجوء إىل إعادة تأم�ي السورية دون الحاجة إىل 

ن المصارف، وهو المجمع  ي مجمع إعادة تأم�ي
ن �ن وتضم هيئة المشارك�ي

ي 2021/8/1، كاًل 
ي سورية والذي انطلقت أعماله �ن

األول من نوعه �ن
الخاصة  ن  التأم�ي كات  وكافة �ش ن  للتأم�ي السورية  العامة  المؤسسة  من 

الوحيد(. المحلي  المعيد   ( ن  التأم�ي ي إلعادة  العر�ب االتحاد  كة  و�ش
ن الخاصة باإلجماع عل إجراء  كات التأم�ي ي ذات السياق اتفقت �ش

و�ن
ي  بينهم، وال�ت ن فيما  كت�ي المش�ت الحريق والبحري  ي  اتفاقي�ت ي 

تعديالت �ن
تم  حيث  المحلية،  اإلعادة  مجمعات  سياسة  تطبيق  إطار  ي 

�ن بنيت 
ن  ي زيادة فعالية هات�ي

وط قبول األخطار المؤمنة بما يسهم �ن تطوير �ش
لألخطار  السوري  السوق  ن  تأم�ي إمكانيات  عل  وأثرهما  ن  االتفاقيت�ي

ة.  الكب�ي
)نقل  البحري  ن  التأم�ي التفاقية  االستيعابية  الطاقة  زيادة  وكذلك 
ن سورية والبلدان  التجارية ب�ي الحركة  يواكب بدء عودة  بما  البضائع( 

الشحنات. لهذه  التأمينية  الحاجة  ي  ويل�ب العربية 
المصدر: صفحة هيئة األشراف على التأمين على الفيس بوك

Arab Insurance TunisiaTunisia

ن كات التأم�ي ن قيمة األصول المؤمنة لدى �ش ورة تحي�ي ن تؤكد �ن كات التأم�ي جامعة �ش

قيمة  ن  تحي�ي ورة  رصن  ، ن التأم�ي كات  ل�ش التونسية  الجامعة  أكدت 
ن التأم�ي كات  لدى �ش المؤمنة  األصول 

المال  رأس  إذا كان   « أنه  الثالثاء،  بيان،  ي 
�ن  ، الجامعة  وأوضحت 

 ، الحقيقية  قيمته  من  أقل  الصفة،  بهذه  عليه  والمؤمن  به  الم�ح 
قاعدة نسبية «. القانون ينص عل تطبيق  فإن 

مع  ي  ونس�ب مخفض  تعويض  عل  عليه  المؤمن  سيحصل   « ولذلك 
من  المقدرة  لألصل  الحقيقية  بالقيمة  مقارنة  بها  الم�ح  القيمة 

. الخب�ي قبل 

ي هذا االطار، أنه عل سبيل المثال، » مب�ن مؤمن عليه 
وأوضحت �ن

 . دينار  مليون   10 الحقيقية  قيمته  تقدر  ما  ي 
�ن دينار  مليون   5 بقيمة 

مليون   2 بــ  بقيمة  ار  ارصن ي 
�ن تسببت  لحادثة جزئية  تعرضه  حالة  ي 

و�ن
إىل  بالنسبة  دينار،  1مليون  بقيمة  خسارة  إىل  ذلك  سيؤدي  دينار 

عليه المؤمن 
االتصال  عل  ن  المؤمن�ي جميع  ذاته،  البيان  ي 

�ن  ، الجامعة  حثت  و 
أصولهم.  قيمة  لتحديث  بهم  الخاصة  ن  التأم�ي كات  ب�ش

المصدر: شمس إف أم
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ن عىل المركبات” عىل �ف التعويضات من فروعه يد يتفق مع “مجمعة التأم�ي ال�ب

تعاون  بروتوكول  الم�ي  يد  ال�ب وقع  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
مبالغ  رصف  يتيح  المركبات،  عل  ن  للتأم�ي الم�ية  المجمعة  مع 
جميع  ي 

�ن ة  المنت�ش يد  ال�ب مكاتب  خالل  من  ن  للمستحق�ي التعويضات 
الجمهورية. أنحاء 

ن متناهي الصغر، والذي  جاء ذلك عل هامش فعاليات مؤتمر التأم�ي
بمحافظة  الجاري  مارس   15 إىل   13 من  ة  الف�ت خالل  فعالياته  تقام 

الثالثاء. اليوم  يد  ال�ب بيان من هيئة  األق�، بحسب 
يد الم�ي  وتوكول خالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة ال�ب ووقع ال�ب
للمجمعة  التنفيذي  المدير  لبيب،  وإبراهيم   ،” الماىلي “للشمول 

المركبات. عل  ن  للتأم�ي الم�ية 
الم�ي،  يد  ال�ب إدارة  مجلس  رئيس  فاروق،  يف  �ش الدكتور  وقال 
يد  ال�ب ن  ب�ي اتيجية  اإلس�ت العالقات  تطوير  إطار  ي 

�ن ي 
يأ�ت وتوكول  ال�ب إن 

ي م�.
العاملة �ن ن  التأم�ي كات  الم�ي و�ش

الم�ي  يد  ال�ب ي مشاركة 
�ن يسهم  ن  الجانب�ي ن  ب�ي االتفاق  أن  إىل  وأشار 

جميع  ي 
�ن العمالء  من  أك�ب  يحة  �ش إىل  ن  التأم�ي بخدمات  بالوصول 

من  االستفادة  ع�ب  المحافظات  بكافة  والنجوع  والقرى  المناطق 
من  أك�ث  عددها  يبلغ  ي  وال�ت يد  ال�ب لمكاتب  الواسع  ي 

الجغرا�ن االنتشار 
يضمن  بما  الجمهورية،  أنحاء  جميع  ي 

�ن ة  منت�ش بريد  مكتب   4300
بكل سهولة. ن  المواطن�ي لكافة  ن  التأم�ي وصول خدمات 

يد  ال�ب اتيجية  إس�ت إطار  ي 
�ن ي 

يأ�ت وتوكول  ال�ب هذا  أن  فاروق  وأوضح 

الماىلي  الشمول  لتقديم خدمات  لبناء منصة موثوقة  الرامية  الم�ي 
يساهم  بما  الجميع  متناول  ي 

�ن وبأسعار  الجودة  من  عاٍل  بمستوى 
حصول  وتيس�ي  الماىلي  الشمول  تحقيق  ي 

�ن الدولة  سياسة  دعم  ي 
�ن

. ن التأم�ي ن عل خدمات  المواطن�ي
مستحقو  سيتمكن  الخدمة  هذه  خالل  من  فإنه  فاروق،  وبحسب 
يد  ال�ب مكاتب  خالل  من  التعويض  مبلغ  رصف  من  التعويضات 
ال�اف  ماكينات  خالل  من  أو  الجمهورية  أنحاء  جميع  ي 

�ن ة  المنت�ش
ي 

�ن العاملة  البنوك  من  ألي  التابعة  أو  الم�ي  يد  لل�ب التابعة  اآلىلي 
الدفع. الم�ي” مسبقة  يد  ال�ب ة  ن “م�ي بطاقة  باستخدام  م� 

الم�ي  يد  ال�ب إدارة  مجلس  رئيس  نائب  إمام،  خالد  أوضح  كما 
ي 

التيس�ي عل مستح�ت إىل  يهدف  االتفاق  هذا  أن   ،” الماىلي “للشمول 
إتاحة  خالل  من  المستحق  التعويض  عل  الحصول  ي 

�ن التعويضات 
العديد من قنوات ال�ف حيث يستطيع المواطنون رصف التعويض 

يد. ال�ب مكاتب  من جميع 
الم�ية  للمجمعة  التنفيذى  المدير  لبيب،  إبراهيم  قال  جانبه،  من 
يد  ال�ب مع  وتوكول  ال�ب توقيع  إن  المركبات،  عل  اإلجباري  ن  للتأم�ي
الم�ي هو امتداد لسعي المجمعة الدائم إىل تحقيق الشمول الماىلي 
إليها  ي تطمح  اتيجية ال�ت والتحول الرقمي للوصول إىل األهداف االس�ت
أوراق  عل   

ً
اعتمادا أقل  مجتمع  إىل  الوصول  ي 

�ن الم�ية  الحكومة 
النقد.

المصدر: مصراوي
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ن لمهرجان القرية الفلسطينية األول ” راعي وثيقة التأم�ي ن ن للتأم�ي كة “تمك�ي �ش

لمهرجان  ن  التأم�ي وثيقة  ن  للتأم�ي ن  تمك�ي كة  �ش رعت  فلسطيـــن:فلسطيـــن: 
خضوري  جامعة  حرم  ي 

�ن يقام  الذي  األول،  الفلسطينية  القرية 
مع  اكة  بال�ش آذار،   14 إىل   12 من  ة  الف�ت خالل  طولكرم  مدينة  ي 

�ن
التجارية  الغرف  ي االقتصاد والثقافة واتحاد 

محافظة طولكرم ووزار�ت
ومجلس  خضوري  وجامعة  األعمال  رجال  وجمعية  الفلسطينية 
كات  وال�ش المؤسسات  ى  ك�ب ورعاية  بمشاركة  فيها،  الطلبة  اتحاد 

. لفلسطينية ا
ي 

�ن الموجودة  الممتلكات  ن  تأم�ي التأمينية  الوثيقة  تضمنت  حيث 
أخطار  من  الزائرين  ن  وتأم�ي وال�قة  الحريق  أخطار  من  المعرض 

المدنية. المسؤولية 
ن  للتأم�ي ن  تمك�ي كة  �ش عام  مدير  الريماوي  محمد  السيد  أكد  بدورة 
الهامة  واإلقتصادية  اإلجتماعية  األحداث  رعاية  عل  كة  ال�ش حرص 
واجبها  من   

ً
وانطالقا اإلسالمية  الوطنية  كة  ال�ش هوية  مع   

ً
انسجاما

محافظة  ي 
�ن أهلنا  مع  بالتفاعل   

ً
واهتماما  ، ي الفلسطي�ن مجتمعنا  تجاه 

 
ً
واصفا الفلسطينية،  القرية  مهرجان  مع  بالمشاركة  بادرنا  طولكرم 

فرصة  اتاحة  ن  ب�ي ما  يجمع  الذي  الريادي  بالحدث  المهرجان 
ي  الوط�ن المنتج  حول  الضوء  تسليط  اىل  باإلضافة  فيه  وال�ت التسوق 
للمهرجان  النجاح   

ً
متمنيا المحافظة،  ي 

�ن االقتصادية  الحركة  وتنشيط 
القادمة. السنوات  ي 

�ن واستمراره 
االتصاالت  دائرة  مدير  الشخش�ي  محمود  السيد/  أشار  جانبه  من 
المهرجان  بفكرة  رحبت  كة  ال�ش أن  إىل  العامة  والعالقات  التسويقية 

إلنجاح  الفنية  امكانياتها  كل  ورسخت  القصوى  بال�عة  وتجاوبت 
طولكرم،  محافظة  ي 

�ن ألهلنا  منا   
ً
تقديرا األوىل،  بنسخته  المهرجان 

ي فرع طولكرم سيتواجد ويتفاعل مع الجمهور بهدف 
 فريقنا �ن

ً
مضيفا

عل  واإلجابة  كة  ال�ش تقدمها  ي  ال�ت ن  التأم�ي وحلول  بخدمات  التعريف 
التأمينية  التوعية  مستوى  رفع  يخدم  بما  الجمهور  استفسارات  كافة 

الجمهور. لدى 
مساحة  عل  يقام  تسوق  معرض  عل  يحتوي  المهرجان  بأن  يذكر 
المختلفة  المنتجات  عل  العروضات  من  الكث�ي  ويقدم   ، م�ت  1000
من  والعديد  ىلي 

ن الم�ن واألثاث  المفروشات  والبيتية،  الغذائية  منها 
من  والعديد  باألطفال  يحتوي عل قسم خاص  كما  األخرى،  األنواع 

فيهية. ال�ت الفعاليات 
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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

Wafa Assurance : les indicateurs phares de l’exercice 2022
Morocco:Morocco: Le PDG de Wafa Assurance, Ramses Arroub, 
a présidé le 15 mars une conférence de présentation 
des résultats annuels 2022. Retour en images sur les 
principaux indicateurs.
Résultats consolidés en Normes IFRS
Le chiffre d’affaires consolidé réalisé par Wafa 
Assurance au titre de l’exercice 2022 ressort à 
11.639 MDH en hausse de 18,9% portée par la bonne 
dynamique au Maroc et la croissance des filiales à 
l’international.
Le chiffre d’affaires consolidé Vie s’élève à 6 626 
MDH en hausse de 25% suite à la bonne tenue de 
l’activité Epargne et Prévoyance de toutes les filiales et 
la performance de l’activité au Maroc.
Le chiffre d’affaires consolidé Non-Vie s’élève à 5 013 
MDH en progression de 11,8% issue de la performance 
réalisée sur l’ensemble des branches Dommages au 
Maroc et à l’international.
Au 31 décembre 2022, Wafa Assurance affiche un RNPG 
de 776 MDH vs 424 MDH en 2021 en progression de 
83,0% sous l’effet de l’amélioration de la sinistralité 

en Vie, la bonne tenue des indicateurs techniques et du 
financier récurrent en Non-Vie.
Les capitaux propres part de Wafa Assurance ressortent 
à 8.057 MDH au 31 décembre 2022 vs. 9.195 MDH en 
2021 en baisse de 12,4% suite au recul des plus-values 
latentes dans un marché boursier baissier.
Pour lire l’article complet, veuillez cliquer ici

 Source: Eco actu

STAR: 2022 results and dividend distribution
Tunisia:Tunisia: On 10 March 2023, the STAR (Société 
Tunisienne d’Assurances et de Réassurances) Board of 
Directors has approved the financial statements for the 
year 2022.
As at 31 December of the past year, the company’s 
turnover amounted to 386.271 million TND (123 
million USD), which represents a 5% increase 
compared to the same period in 2021.
The incurred losses went up by 3% to 283.824 million 
TND (90.4 million USD). The net investment income 

of 101.477 million TND (32.3 million USD) has 
improved by 31% over twelve months.
The net result progressed by 52% to reach 31.905 
million TND (10.2 million USD) by the end of 2022.
STAR will hold its Ordinary General Meeting on 18 
May 2023. On that occasion, the Board of Directors is 
expected to propose the distribution of a dividend of 
6.22 TND (2 USD) per share for the year 2022.

 Source: Atlas Magazine

https://iciec.isdb.org/
https://www.ecoactu.ma/wafa-assurance-indicateurs-phares-2022/
https://youtu.be/2D3RBzYTHtA

