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نرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنينرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمني

ابها وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ

.واإلحصائيات 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

اضية الخامسة:  الندوة االف�ت
ي العام: المشاكل  ي العر�ب

الوضع التأمي�ن
الجيوسياسية وآفاق التطور

5th GAIF Webinar:
The Arab Insurance General Context: 

Geopolitical issues & Outlook
 ، ن للتأم�ي الخليج  مجموعة  برعاية 

ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  سيعقد 
تحت  الخامسة  اضية  االف�ت ندوته 

 عنوان:
المشاكل  العام:  ي  العر�ب ي  التأمي�ن “الوضع 

التطور” وآفاق   الجيوسياسية 
الموافق  األربعاء  يوم  وذلك 

التاليه: التوقيتات  ي 
�ن  2021/02/10 

البيضاء  )الدار  بتوقيت  12:00 ظهرا 
 وباريس(

وت( )القاهرة وب�ي بتوقيت   1:00 ظهرا 
)مكة( بتوقيت   2:00 ظهرا 

)االمارات( بتوقيت   3:00 ظهرا 
التساؤالت  من  العديد  الندوة  وستناقش 

منها ما هي المعوقات ال�ت تحول دون 
وهل  ؟  ن التأم�ي ألقساط  نمو رسيــــع 

أم  ي  التأمي�ن بالوىع  فقط  متعلقة  المسألة 
تعقيًدا؟ أك�ث  المسألة   أن 

ي  ال�ت الحلول  المالي أحد  الشمول  وهل 
ن  التأم�ي أقساط  نمو  ي 

�ن أن تساهم  يمكنها 
االقتصاديات  ي 

�ن مساهمته  وزيادة 
ن  التأم�ي ي إجبارية 

أم أن الحل �ن الوطنية؟ 
تأمينه؟ يمكن  ما   عىل كل 

عربيا؟  ن  نموالتأم�ي المنطقة عىل  ي 
�ن الجيوسياسي  الوضع  يؤثر   وكيف 
ي الندوة كل من:

 هذا وسيحا�ن �ن
ي  العر�ب العام  - األستاذ/ خالد سعود الحسن - عضو مجلس اإلتحاد 

ن  للتأم�ي الخليج  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  إدارة  مجلس  وعضو  ن  للتأم�ي
gig 

ق األوسط  - األستاذ/ مايكل ستيفن - زميل أبحاث دراسات ال�ش
ن - رئيس مجموعة أورينت  - األستاذ/ عمر األم�ي

ق  بال�ش  ninety كة  ن ل�ش التنفيذي�ي ن  المسؤول�ي - األستاذ/ عامر ديه - كب�ي 
ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي أفريقيا   األوسط وشمال 

ن كل من: المتخصص�ي يحاور هؤالء 

Sponsored by Gulf Insurance 
Group (gig), GAIF will be 
held its 5th webinar titlled: 
“The Arab Insurance General: 
Geopolitical Issues & Outlook”
In Wednesday, February 10,2021
at: 12:00 PM (Casablanca - 
Paris) 
01:00 PM (Cairo - Beirut) 
02:00 PM (Makkah) 
03:00 PM (UAE) 
The webinar will discussed 
many issue such as what are the 
constraints to the rapid GWP 
growth? Is the issue only related 
to insurance awareness, or is the 
issue more complicated? 
Financial inclusion is one of 
the solutions that can contribute 
to the growth of insurance 
premiums and increase its 
contribution to the GDP? Or is 
the solution lie on compulsory 
insurance for all risks that can be 
insured? 
How does the geopolitical situation in the region affect 
the growth of insurance in the Arab world? 
GAIF webinar speakers: 
- Mr. Khaled Saoud Al Hassan - GAIF Board Member - 
Board Member & Group CEO Gulf Insurance Group (gig) 
- Mr. Michael Stephens - Fellow at Foregin Policy 
Research Institute / Associate Fellow Royal United 
Services Institute
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Insurance pricing, rising exposures a ‘twofold boost’ for brokers 
in 2021: S&P
Insurance companies are expected to show underwriting discipline in the months ahead suggesting a strong pricing 
environment for 2021, which, coupled with rising exposures should bolster organic growth for brokers, according 
to analysis by S&P Global Ratings.

World Insurance & COVID-19

22

ن “العقبة 2021” ي للمؤتمر الدولي الثامن للتأم�ي
و�ن إطالق الموقع اإللك�ت

ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  العام لإلتحاد  ن  أبو زيد - األم�ي  - األستاذ/ شكيب 

بروكنيت  كة  المنتدب ل�ش المؤسس والعضو   - ي  أحمد حس�ن األستاذ/   -
ق األوسط.  ال�ش

الضغط هنا الرجاء  الندوة،  ي هذه 
الرجاء للمشاركة �ن الندوة،  ي هذه 
للمشاركة �ن

- Mr. Omer Elamin - President - Orient Group 
- Mr. Amer Daya - Senior Market Executive MENA 
Ninety Insurance & Reinsurance Professional 
GAIF webinar moderators: 
- Mr. Chakib Abouzaid - Secretary General - 
General Arab Insurance Federation 
Mr. Ahmed Hosni - Founder & Managing 
Director - BrokNet Group MEA 
For registrationFor registration, pleaseplease Click Here

باإلجتماعات 
ن  للمشارك�ي الجانبية 

 )Networking(
الموافق  إعتبارا من صباح يوم األحد 
2021/05/30 وبحيث يكون موعد 
ن  األثن�ي يوم  للمؤتمر  الرسمي   اإلفتتاح 

الثامنة  الساعة   2021/05/31 الموافق 
مساًءا.

عن  فضال  اآلخر  التفاصيل  وكافة  المؤتمر  برنامج  عىل  االطالع  ويمكنكم 
للمؤتمر  ي 

و�ن االلك�ت الموقع  زيارة  طريق  عن  مشاركتكم  تسجيل 

www.aqabaconf.com

الضغط هنا الرجاء  أو 

اللجنة  أعلنت 
للمؤتمر  التنظيمية 
الثامن  الدولي 
الموقع  إطالق   ”2021 “العقبة  ن  للتأم�ي
من  يمكن  والذي  للمؤتمر  ي 

و�ن اإللك�ت
المؤتمر ي 

�ن المشاركة  تسجيل   خالله 
ومن الجدير بالذكر، أنه يتم تنظيم المؤتمر 
 ”2021 “العقبة  ن  للتأم�ي الثامن  الدولي 

ن  ي للتأم�ي ن واإلتحاد العام العر�ب كات التأم�ي ي ل�ش
ن االتحاد األرد�ن بالتعاون ب�ي

كونتننتل  االن�ت بفندق   2021/06/02 5/30 ح�ت  من  ة  الف�ت وذلك خالل 
الخاصة. االقتصادية  العقبة  منطقة   -

العام تحت عنوان “فوائد وتحديات  الدورة هذا  هذا وستكون 
المتعلقة  فعالياته  ستنطلق  والذي   ،” ن التأم�ي بقطاع  ُبعد  عن  العمل 

In 2020, market impact, which S&P says is best 
captured by insurance premium growth and includes 
both the insurance rate environment and insured 
exposures, was “a tale of two cities” for brokers.
For 9M 2020, U.S. statutory property / casualty direct 
written premium jumped 2.2% and while positive, 
represents a decline in growth from the 4.8% recorded 
in 9M 2019, as rate rises served to mitigate exposure 
declines.
“In 2021, in contrast, we believe brokers will on the 
whole be beneficiaries of both positive insurance rates 

and also rising exposures,” says S&P.
Throughout last year, insurance carriers pushed for 
higher rates across the marketplace in an effort to 
offset fading investment returns, loss inflationary 
pressures, higher weather-related losses, COVID-19 
losses, and an expected rise in the cost of reinsurance 
amid market firming.
The reality is that while it remains to be seen just how 
costly weather-related events will be for insurers in 
2021, many of the pressures that characterised 2020 
remain. As a result, S&P expects continued price 

https://hubs.ly/H0Fb0zC0
https://hubs.ly/H0Fb0zC0
http://www.aqabaconf.com
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momentum in the months ahead but warns that this 
will be at a slowed place.
“Of course, rate trends vary materially by line of 
business, but even workers’ compensation, whose 
rates declined for years, has neared an inflection 
point,” says the ratings agency.
Rate momentum is also expected to be supported 
by continued underwriting discipline as insurers’ 
investment returns fade in a lower for longer interest 
rate environment.
The asset side of the balance sheet is increasingly 
under pressure for insurers and reinsurers of all shapes 
and sizes. But while the investment landscape has been 
challenging for carriers it has also driven a renewed 
focus on underwriting discipline; a trend S&P feels 
will drive a rating environment that will remain strong 
in 2021 despite high levels of capital.
“But pricing increases should slow this year as the 
compounding of rate actions already taken enable 
insurers to achieve adequate underlying profitability 

and returns on capital,” notes S&P.
Heading into 2021, S&P’s outlook on the global 
insurance services sector (insurance brokers, health 
servicers, and warranty and claims administrators) is 
stable, which reflects “improving global economy on 
top of resiliency demonstrated thus far throughout the 
pandemic.”
Insurers, reinsurers, and brokers have now started 
to report on their fourth-quarter and full-year 2020 
results.
Earlier today, Marsh & McLennan Companies, Inc. 
reported full-year revenue growth of 3% over 2020, 
helped by revenue growth of 7% in its reinsurance 
broking arm, Guy Carpenter.
International insurance broker Howden also reported 
its results earlier this week; posting revenue of £777 
million for the year, representing an increase of 7% 
compared with the previous year, or 6% on an organic 
growth basis.

 Source: Reinsurance News 

Q4 and Year-End 2020
The insurance industry’s premium renewal rate index
Q4 results showed an increase in the premium 
renewal rate change average across General Liability, 
Commercial Property, Umbrella and Workers’ 
Compensation compared to Q3; however, Workers’ 
Compensation average premium renewal rate 
change remained in negative territory, which was 
consistently negative throughout all of 2020. Notably, 
Commercial Property and Umbrella ended the year 
with their highest average premium renewal rate 
change. 2020 average premium renewal rate change 
was variable for all lines of business compared to 
2019. Commercial Property premium renewal rate 
change averaged consistently higher compared to all 
other lines of business in 2020.

Commercial Auto
Premium renewal rate change averaged 4.46% for 
the quarter and ended the year at 5.03% in December, 
which was also the quarter high. The quarter low was 
in November at 3.93%.
Business Owner’s Policy (BOP)
Fourth quarter premium renewal rate change averaged 
4.57%, representing a decrease over last quarter’s 
average of 4.76%. BOP premium renewal rate change 
finished the quarter at 4.64% in December. 
General Liability
Q4 premium renewal rate change increased from 

https://www.reinsurancene.ws/guy-carpenter-growth-buoys-marsh-mclennan-results/
https://www.reinsurancene.ws/guy-carpenter-growth-buoys-marsh-mclennan-results/
https://www.reinsurancene.ws/howden-records-organic-growth-of-6-in-2020/
https://www.reinsurancene.ws/howden-records-organic-growth-of-6-in-2020/
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Q3, averaging 3.47% relative to 3.44%. The quarter 
premium renewal rate change reached its low of 
3.38% at the start of the quarter in October and ended 
the year in December with the quarter high of 3.59%. 
Commercial Property
Q4 premium renewal rate change rose again quarter 
over quarter, with an average rate change of 5.62% as 
compared to 5.30% in Q3. 
Umbrella 
Q4 premium renewal rate change reached its quarter 

low in November at 2.82% and its high in December 
at 3.79%. 
Workers’ Compensation
Average premium renewal rate change for the quarter 
reached -2.13%, up from the Q3 average of -2.41%. 
Workers’ Compensation ended the year in December 
at its quarter high at -1.70%.
To download the full report, please Click Here

 Source: IVANS 

Olympics cancellation loss could be “mind-blowingly large”, say 
reports
Global insurers and reinsurers are facing a loss of up to as much as $3 billion if the rescheduled Tokyo Olympics 
are cancelled, according to reports.
At a loss of between $2 billion – $3 billion, cancellation 
of the event would drive the largest ever claim in the 
global event cancellation market, according to broker 
Gallagher.
For participants in the event cancellation market, the 
COVID-19 pandemic has been extremely challenging, 
leading to the cancellation of numerous festivals and 
concerts, alongside a myriad of global sporting events, 
most notably the 2020 Tokyo Olympics.
Although rescheduled to commence on the 23rd of 
July 2021, much of Japan is now under a state of 
emergency as a result of a third wave of the coronavirus, 
while many other countries remain in some form of 
lockdown as the vaccine rollout continues.
It had been previously been suggested that the 
Olympics could only go ahead if an effective vaccine 
was made available. But while multiple vaccines have 
been developed and programmes are in place globally, 
the situation remains grave.
The fact of the matter is that the International Olympic 
Committee (IOC) is in a similar position to last year 
when it decided to postpone the event.
Both the IOC and organisers in Japan have stressed 
that postponing the games for another year is not 
an option, so it looks as though they will have to be 
cancelled rather than delayed if it’s decided the event 
is unable to go-ahead in Tokyo this year.
A Reuters report notes that, according to Simon 
Henderson, an Executive Director at Gallagher, the 
cancellation of the Olympics could result in a “mind-
blowingly” large loss, and would “be by far the largest” 
event cancellation loss from the pandemic.

“The Olympics is a World Cup, it’s a tennis tournament, 
it’s an athletics tournament. It’s swimming, everything 
all in one – definitely a huge headache,” said 
Henderson.
As we wrote previously, reinsurance giant Swiss 
Re has a specific exposure of $250 million to the 
cancellation of the 2020 Tokyo Olympics, while one 
source previously told Reuters that Munich Re’s 
exposure is as high as $500 million, although this is 
unconfirmed.
In December, Munich Re responded to the situation 
by ceasing to write coverage for events cancelled due 
to pandemics.
Overall, analysts at Jefferies estimate that the Tokyo 
Olympics is inured for approximately $2 billion, 
with an additional $600 million for hospitality. It’s 
understood that the IOC has an event cancellation 
policy in place worth around $800 million, which 
covers the majority of the $1 billion investment it 
makes in each city that hosts the games.
Furthermore, the local organising committee in Tokyo 
will have its own policy which is estimated at around 
$650 million, while broadcasters will also have some 
fairly sizeable insurance policies in place.
Whether or not the Olympics gets the go-ahead remains 
to be seen but with the games scheduled to start in 
under six months, re/insurers in the event cancellation 
space will be keeping a close eye on developments.

 Source: Reinsurance News 

https://www.ivansinsurance.com/globalassets/all-documents/resources/reports/ivans-index_en-us.pdf
https://www.reinsurancene.ws/swiss-re-has-250mn-exposure-to-tokyo-olympics-cancellation-cfo-dacey/
https://www.reinsurancene.ws/swiss-re-has-250mn-exposure-to-tokyo-olympics-cancellation-cfo-dacey/
https://www.reinsurancene.ws/swiss-re-has-250mn-exposure-to-tokyo-olympics-cancellation-cfo-dacey/
https://www.reinsurancene.ws/munich-re-to-halt-event-cancellation-cover-for-pandemics/


النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2021/02/01 Issue 85 العدد

UNEP & PSI
World’s insurers and UN Environment Programme unveil 
state-ofthe-art approaches to assessing climate-related physical, 
transition and litigation risks

Over the past year, 22 leading insurers and reinsurers 
have collaborated under the auspices of UN 
Environment Programme’s Principles for Sustainable 
Insurance Initiative (PSI) to pilot state-of-the-art 
approaches—particularly the use of climate change 
scenarios—to better assess climate-related physical, 
transition and litigation risks in the insurance business.
The final report, Insuring the climate transition: 
Enhancing the insurance industry’s assessment of 
climate change futures, captures the key findings 
of the largest collaborative effort by insurers—
representing over 10% of world premium volume 
and USD 6 trillion in assets under management—to 
pilot some of the most challenging recommendations 
of the Financial Stability Board’s Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD). The 
overall aim of the PSI pilot project is to contribute 
to the development of consistent and transparent 
analytical approaches that can be used to identify, 
assess and disclose climate change-related risks and 
opportunities in insurance underwriting portfolios in a 
forward-looking, scenario-based manner.
The insurance industry is one of the largest global 
industries with more than USD 6 trillion in world 
premium volume and USD 36 trillion in assets 
under management. As such, insurers hold 
a significant portion of global economic 
assets and liabilities on their balance sheets. 
As risk managers, insurers and investors, the 
insurance industry can play a leadership role 
in building climate-resilient communities and 
in accelerating the transition to a net-zero 
emissions economy.
Potential climate change-related risks and 
opportunities that insurers could face can be 
classified into three categories:
- Physical risks related to changes in weather 
patterns, temperature and hydrological 
conditions
- Transition risks towards a net-zero 
emissions economy and related fundamental 
changes in, for example, energy, food and 
transport systems

- Potential litigation risks pertaining to climate 
change and breach of underlying legal frameworks on 
both the business and corporate levels
In the final part ofhis foreword, Mark Carney - UN 
Special Envoy on Climate Action & Finance and 
UK Prime Minister’s Finance Adviser for COP26 
states: “By insuring and investing with foresight, 
the insurance industry has the opportunity to break 
the ‘Tragedy of the Horizon’. And in doing so, the 
industry can seize the unprecedented ‘Opportunity on 
the Horizon’-to insure the transition to a resilient net-
zero world-one that is safer, healthier, more inclusive, 
prosperous and sustainable. In other words, a more 
sustainable and insurable world.
“To ensure a sustainable recovery from the COVID-19 
pandemic, we must speed up and scale up climate 
action and ambition towards COP26 and beyond. As 
society’s early warning system, the insurance industry 
has the unique opportunity to become its global 
navigation system-an industry that will help society 
manage the risks of today, navigate the risk landscape 
of tomorrow, and reap the opportunities along the 
way,” concludes Carney.
To download Insuring the climate transition report, 
please Click Here

Pioneering collaborative effort by insurers shows how climate change scenarios can be used to assess and disclose 
climate risks in line with TCFD recommendations

55

 Source: unepfi.org 

https://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2021/01/PSI-TCFD-final-report.pdf
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ي يعزز أنشطته بعد الدمج مع “المرصف المركزي”
ن اإلمارا�ت قطاع التأم�ي

عىل  والتنظيم  اف  اإلرسش مسؤولية  توليه  عملية  استكمال  تستهدف  ي  ال�ت التنفيذية  اإلجراءات  من  العديد  اتخاذ  ي 
�ن البدء  المركزي  اإلمارات  مرصف  أعلن 

 . ن التأم�ي قطاع 

الذي   2020 لسنة   25 رقم  اتحادي  بقانون  للمرسوم   
ً
تنفيذا ذلك  ي 

ويأ�ت
المركزي. المرصف  مع  ن  التأم�ي هيئة  بموجبه دمج  تقرر 

نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  وأكد 
شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
الرئاسة رئيس مجلس إدارة مرصف اإلمارات 
حريصة  الرشيدة  القيادة  أن  المركزي، 
أداء  لتطوير  المناسبة  القرارات  اتخاذ  عىل 
وتوحيد  االتحادية،  المؤسسات  ات  ومؤرسش
بنظرة  المرجوة  النتائج  لتحقيق  الجهود 
القطاع  أن   

ً
خصوصا ثاقبة،  افية  است�ش

القتصاد  أساسية  ة  ن رك�ي يمّثل  ي 
المرص�ن

اإلمارات. 

مع  ن  التأم�ي هيئة  دمج  قرار  أن  وأضاف 
أك�ب  مبادرة  من  جزء  المركزي  المرصف 
أحد  إل  المركزي  المرصف  لتحويل  تهدف 
10 مصارف مركزية عىل مستوى العالم بما يحقق االستقرار المالي  أفضل 

للبالد. 

ي تحقيق جميع المهام الموكلة 
وأعرب عن ثقته بقدرة المرصف المركزي �ن

اف والتنظيم للمؤسسات المرخصة وبما يضمن حماية  إليه، بما فيها اإلرسش
. ن التأم�ي قطاع  ي 

�ن المالي  االستقرار  وتحقيق  المستهلك 
“إن  المركزي:  اإلمارات  قال عبدالحميد سعيد محافظ مرصف  من جانبه 
ي 

تكليف المرصف بمهام أوسع، من شأنه أن يضمن تطبيق معاي�ي عالية �ن
ومنها  ي تخضع ألنظمتنا  ال�ت القطاعات كافة  والتنظيم عىل  اف  اإلرسش مجال 
الدفع”.  الرصافة ومزودو خدمات  كات  ن ورسش والتأم�ي المرصفية  الخدمات 

وثائق  حملة  مصالح  يحمي  مزدهر  ن  تأم�ي قطاع  بناء  ي 
�ن “رؤيتنا  بأن  وأفاد 

مالية  بمكانة  ويتسم  والتنظيم،  اف  اإلرسش من  لقدر كاف  ويخضع  ن  التأم�ي

سوق  ي 
�ن ن  للمشارك�ي مالئمة  وإدارة  قوية 

ي 
�ن الرائدة  المعاي�ي  أعىل  اتباع  مع   ، ن التأم�ي

قطاع  سيتمكن  وبذلك  السوق،  سلوكيات 
الذي  اقتصادنا  احتياجات  تلبية  من  ن  التأم�ي

المتواصل”.  ونموه  بتنوعه  نّ  يتم�ي

بهذا  صدر  الذي  االتحادي  المرسوم  وكان 
تولي  عىل  نص  سابق  وقت  ي 

�ن الخصوص 
اف  اإلرسش مهام  المركزي  اإلمارات  مرصف 

ي 
�ن ن  التأم�ي لقطاع  خيص  وال�ت والتنظيم 

البيئة  بتوف�ي  سيقوم  حيث  اإلمارات، 
يضمن  نحو  وعىل  القطاع  لتطوير  المناسبة 

 . ن التوط�ي ودعم  المنافسة  وتشجيع  المالي  االستقرار 

تطبيق  من  ن  التأم�ي هيئة  دمج  عملية  بعد  المركزي  المرصف  وسيتمكن 
مع  بالتعاون  وذلك  القطاع  عىل  الدولية  والمعاي�ي  الممارسات  أفضل 

المعنية. الدولية  الهيئات 

تقنيات  لتطوير  الالزم  الدعم  تقديم  المركزي  المرصف  سيواصل  كما 
من  كجزء  وذلك  الدولة،  ي 

�ن المالي  القطاع  مجاالت  جميع  ي 
�ن جديدة 

ذلك  ي 
�ن بما   ،”FinTech“ المالية  التكنولوجيا  مجال  ي 

�ن اتيجيته  اس�ت
إل  مجملها  ي 

�ن تهدف  مبادرات  وهي   ،”InsurTech“ ن  التأم�ي تكنولوجيا 
ن  تحس�ي ي 

�ن مساهمتها  عىل  عالوة   ،
ً
وابتكارا تنافسية  أك�ث  ن  تأم�ي قطاع  بناء 

ي دولة اإلمارات.
الشمول المالي �ن

واللوائح  القرارات  تطبيق  سيواصل  المركزي  المرصف  أن  إل  يشار 
المؤسسات  لجميع  ن  التأم�ي هيئة  من  الصادرة  واألنظمة  والتعاميم 
 2007  ألحكام القانون االتحادي رقم “6” لسنة 

ً
واألنشطة المرخصة وفقا

ي تحل محلها من المرصف المركزي. ال�ت ن صدور تلك  إل ح�ي

الشيخ/ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة
رئيس مجلس إدارة مرصف 

اإلمارات المركزي

األستاذ/ عبد الحميد سعيد
محافظ مرصف اإلمارات المركزي

المصدر: العين األخبارية

Arab Insurance JordanJordan

وع  ات وبدر يعلقان عىل المادة المتعلقة بتعريف المساهم الرئيسي بم�ش سم�ي
ن  قانون تنظيم اعمال التأم�ي

ات المهندس/ ماجد سم�ي
كات  ي ل�ش

رئيس االتحاد األرد�ن
ن التأم�ي

المدير العام
ن ق األوسط للتأم�ي كة ال�ش �ش

66

ق االوسط  كة ال�ش ن / مدير عام رسش كات التأم�ي ي ل�ش
اكد رئيس االتحاد األرد�ن

ويساهم  يساعد  قانون  يــــع  ت�ش ورة  �ن  ، ات  سم�ي ماجد  المهندس  ن  للتأم�ي
ن ويخلصها من  كات التأم�ي ي انعاش قطاع رسش

�ن
. 

ً
ي تمر بها منذ قرابة الـ)20( عاما المعاناة ال�ت

لقطاع  يكون  ان  يجب   ، ات  السم�ي وقال 
يعات  الت�ش ي 

�ن خصوصيته  ن  التأم�ي كات  رسش
البنوك  بقطاع  مقارنته  يجوز  وال  ن  والقوان�ي
متوسط  بنك  يحققها  قد  ي  ال�ت األرباح  الن   ،
كات  رسش قطاع  يحققها  ي  ال�ت األرباح  تفوق كل 
ي قيمة رأس 

ن باالضافة ال االختالف �ن التأم�ي
. ن  التأم�ي كات  البنوك عن رسش مال 

ة  ف�ت باسوء  يمر  القطاع  ان  ال  وأشار 
منذ  سوًء  زادت  ي  وال�ت تاريخه  ي 

�ن وظروف 
وع  م�ش ان  ال   

ً
الفتا  ، جائحة كورونا  بداية 

لجنة  ي 
�ن مناقشته  تتم  والذي   2019 لسنة  ن  التأم�ي اعمال  تنظيم  قانون 

االعتبار  ن  بع�ي السابقة  اللجنة  تأخذ  لم   
ً
حاليا النيابية  واالستثمار  االقتصاد 

ال  احالته  تمت  وقد  ن  التأم�ي قطاع  من  المقدمة  حات  والمق�ت المالحظات 
وارسل  النواب  مجلس  اقره  وعندما  الحكومة  من  جاء  النواب كما  مجلس 
المادة  أبرزها  مواد   )6( النواب عىل  مع  اختلف  الذي  االعيان  مجلس  ال 
بأنه “أي شخص  وع  الم�ش الذي عرفه  الرئيس  المساهم  بتعريف  المتعلقة 

. ن كة التأم�ي 5 % من رأسمال رسش له سيطرة عىل ما ال يقل عن 

لقطاع  تعطي  ن  وقوان�ي يعات  ت�ش بايجاد  ات  السم�ي المهندس  وطالب 
ن عرصية وان وال يتم مقارنة  ن خصوصته بحيث تكون قوان�ي التأم�ي كات  رسش
ن  ب�ي ما  عليها  المختلف  بالمادة  يؤخذ  ال  وان   ، البنوك  بقطاع  القطاع 

. القانون  وع  ي يتضمنها م�ش ال�ت المواد  النواب واالعيان بمعزل عن كافة 

ن  للتأم�ي األوروبية  العربية  المجموعة  كة  رسش عام  مدير  اكدت  جهتها  ومن 
ن  التأم�ي وع قانون تنظيم اعمال  ي م�ش

الـ%10 �ن ورة اقرار نسبة  النا بدر �ن
من   10% يقل عن  ال  ما  يملك  من   “ بانه  الرئيسي  المساهم  ي عرفت  وال�ت
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ن “ . كة التأم�ي رأس مال رسش

ي يمتلك  العالمية وال�ت ن  التأم�ي كات  ي االردن لكي تك�بُ وتتوسع كمثيالتها رسش
ن �ن التأم�ي كات  ورة مساعدة رسش وشددت بدر عىل �ن

. بنوك  بعضها 

ن وقوة اتفاقيات االعادة والمعيدين  كات التأم�ي وقالت المدير العام ، ان اهم ما يجب النظر له هو هامش المالءة المالية ل�ش
سياسات  من  داخىلي  نظام  وجود  من  التأكد  ال  باالضافة  والتجارة  الصناعة  وزارة  قبل  من  والمعتمدين   

ً
عالميا ن  المرخص�ي

. ن  والمساهم�ي العمالء  ن لضمان حماية  والقوان�ي االنظمة  تطبيق  والتأكد من  كات  ال�ش ي 
�ن واجراءات عمل 

الدكتورة/ النا بدر
مدير عام

كة المجموعة العربية  �ش
ن المصدر: أخبار البلداألوروبية للتأم�ي

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

مجلس الضمان الصحي يطلق العقد الموحد
كات  ي نظام العقد الموحد لجميع رسش

التعاو�ن أطلق مجلس الضمان الصحي 
الخاص  القطاع  ي 

�ن الصحية  الرعاية  خدمات  ومقدمي  الصحي  ن  التأم�ي
وتسهيل  األطراف  امات  ن وال�ت حقوق  لضمان  المجلس  لدى  المعتمدين 
المجلس  أهداف  من  ا 

ً
انطالق وذلك  واللوائح،  باألنظمة  امهم  ن ال�ت متابعة 

الرعاية  خدمات  ومقدمي  الصحي  ن  التأم�ي كات  رسش ن  ولتمك�ي اتيجية،  االس�ت
الخاص من رفع مستوى خدماتهم. القطاع  ي 

�ن الصحية 

ي تطبيق العقد الموحد عىل جميع العقود الجديدة 
وأعلن المجلس البدء �ن

 1 من  اعتباًرا  الخدمة  ومقدمي  الصحي  ن  التأم�ي كات  رسش ن  ب�ي المجددة  أو 
خالل  الموحد  بالعقد   

ً
كامل القطاع  امتثال  يتم  أن  عىل  2021م،  اير  ف�ب

12 شهًرا.

التعاقدية  العالقة  تنظيم  إل  الموحد  العقد  خالل  من  المجلس  ويــهدف 
يتوافق  بما  الخدمة وحماية حقوقهم  ن ومقدمي  التأم�ي كات  ن رسش ب�ي التأمينية 

المجلس. وأنظمة  لوائح  مع 

ي المدير التنفيذي 
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاو�ن

لتنظيم  الموحد  العقد  أهمية  ي  القص�ب عثمان  ي 
األخصا�ئ اف  واالرسش ن  للتمك�ي

اتيجية  اس�ت مع  وتوافقه   ، الصحي ن  التأم�ي قطاع  ي 
�ن التعاقدية  العالقة 

للمستفيدين. المقدمة  الخدمات  وكفاءة  وجودة  لتعزيز  المجلس 

ن  والقوان�ي باألنظمة  ام  ن االل�ت درجة  يرفع  الموحد  العقد  أن  ي  القص�ب ن  وب�ي
ي ظل توضيحه حقوق كل 

ويعد بمثابة المسار الواضح للعالقة التعاقدية �ن
الخالفات. التعامالت بشكل أرسع ويحد من  انجاز  ي 

طرف مما يساهم �ن

ن  ب�ي التعاقدية  العالقة  لتنظيم  الموحد  العقد  أهمية  عىل  ي  القص�ب وشدد 
القطاع  ي 

�ن الصحية  الرعاية  خدمات  ومقدمي  الصحي  ن  التأم�ي كات  رسش
الخدمات  وكفاءة  لتعزيز جودة  المجلس  اتيجية  اس�ت مع  وتوافقه  الخاص، 

للمستفيدين. المقدمة 

يمكن  أنه  أوضحت  الصحي  الضمان  لمجلس  العامة  األمانة  أن  يذكر 
 supervision@cchi.gov.sa ي 

و�ن اإللك�ت يد  ال�ب طريق  عن  التواصل 
ي حال وجود أي استفسارات بهذا الخصوص.

للمزيد من الدعم أو �ن

المصدر: وكالة األنباء السعودية

الضمان يرفع تكلفة البناء وفق معاي�ي الجودة 
ن « يشعل التنافس وتوقعات بخروج 20 % من المقاول�ي ي

ن عيوب المبا�ن »تأم�ي
عن  يقل  ال  ما  المقاوالت، خروج  قطاع  ي 

�ن ومختصون  لجان  رؤساء  توقع 
من  والمتوسطة  ة  الصغ�ي  

ً
خاصة المقاوالت  ومؤسسات  كات  رسش من   20%

ن  التأم�ي وثيقة  قرار  بتطبيق  العمل  بعد  البناء،  تكاليف  وارتفاع  السوق، 
البقاء سيكون  . وقالوا: إن  ي

المبا�ن الجديدة، الخاصة بالعيوب الخفية عىل 
الشكاوى  عدد  تزايد  بعد  الجديدة  التنظيمات  له  تسىع  ما  وهذا  لألقوى، 
ي بيع شقق 

ن �ن كات التطوير العقاري، واألفراد المضارب�ي ي المحاكم ضد رسش
�ن

الجديدة  ن  التأم�ي وثيقة  وربطت  الخصوص.  وجه  عىل  التمليك  ووحدات 
بها  ُيلزم  ي  ال�ت الوثيقة،  رسيان  بدء  ي 

المبا�ن عىل  الخفية  بالعيوب  الخاصة 
 10 إل  ن  التأم�ي مدة  تصل  حيث  اإلشغال،  شهادة  بإصدار  البناء،  مقاول 
»المقاول  قبل  من  للمب�ن  إشغال  شهادة  إصدار  بعد  من  تبدأ  سنوات، 
ي الحالية غ�ي مكتملة البناء، والمعروضة للبيع 

المنفذ«، مما سيخرج المبا�ن
إتمامها،  بعد  لها  إشغال  شهادة  إصدار  يتم  ح�ت   ، ن التأم�ي من  عظم  كبناء 
غالبية  تأهيل  عدم  ظل  ي 

�ن والسيما  الجديدة،  ن  التأم�ي وثيقة  تطبيق  بعد 
وشهدت  المشاريــــع.  تنفيذ  ي 

�ن الجديدة  المتطلبات  مع  للتعامل  ن  المقاول�ي
ة  وصغ�ي متوسطة  منشأة  و200  ى  كة ك�ب رسش  35 انسحاب  ة،  االخ�ي ة  الف�ت
ي المحاكم 

، تزيد عدد الشكاوى �ن ن من السوق. ولفتوا ال ان بوليصة التأم�ي
ووحدات  شقق  بيع  ي 

�ن ن  المضارب�ي واألفراد  العقاري،  التطوير  كات  رسش ضد 
والخدمات  اإلنشاءات  ي 

�ن عيوب  لظهور  الخصوص  وجه  عىل  التمليك 
ة من اإلشغال. ها خالل مدة قص�ي والكهرباء وغ�ي السباكة  األساسية مثل 

التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  أكد 
منتج  ان   ، ي الححب فواز   - ن  للتأم�ي مالذ  كة  ل�ش
البنك  من  المعتمد  الخفية  العيوب  ن  تأم�ي
احتياجات  ويالئم  ومبتكر  جديد  المركزى 
انه يغطي عيوب  ال  اإلنشاءات، الفتا  سوق 
ي  ال�ت الواقية  عنا�ها  أو  اإلنشائية  األعمال 

. المب�ن قوة  تضعف من 
تمثل  الخفية  العيوب  ن  تأم�ي وثيقة  إن  وقال: 

لضمان  والمالك  المقاوالت  لقطاع   
ً
مثاليا حاًل 

افية  اح�ت بطريقة  اإلنشائية  األعمال  تنفيذ 
البناء  لكود  ومطابقة  معتمدة  ورسمية 

والقروية. البلدية  الشؤون  وط وزارة  السعودي، ورسش
مالذ،  كة  رسش ن  ب�ي ك  المش�ت ن  التأم�ي اتفاقية  توقيع  عىل  بناًء  إنه  وأضاف: 
ن عىل العيوب  ي المملكة لمنتج التأم�ي

ن المرخصة �ن كات التأم�ي وعدد من رسش
العيوب  منتج  تقديم  وإدارة  االتفاق،  هذا  تمثيل  كة  ال�ش تتول  الخفية، 

عليها. المتفق  ة  الف�ت طوال  السعودي  للسوق  الخفية 

ي
المبا�ن إنشاء  من كلفة   1.5% التكلفة   : ن التأم�ي لجنة 

حسام  ن  التأم�ي قطاع  ي 
�ن والمسؤوليات  الممتلكات  ن  تأم�ي لجنة  رئيس  قال 

ي األستاذ/ فواز الححب
العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي
ن كة مالذ للتأم�ي �ش
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نسبة  تتعدى  ال  ن  التأم�ي تكلفة  إن  القناص: 
للمب�ن  اإلجمالية  القيمة  من   1.5% أو   1%
10 سنوات الحقة إلنجازه«.  ولمدة  المؤمن 
جودة  رفع  ي 

�ن القرار  أهمية  إل  أشار  كما 
متخصص  هندسي  مكتب  وتكليف   ، ي

المبا�ن
لقياس الجودة والمخاطر ومراقبة اإلنشاءات 
عملية  ضمان  أجل  من  مراحلها  جميع  ي 

�ن
. واشار ال ان الوثيقة ستعود  ن مالئمة للتأم�ي
ضعف  من  وستحد  الجميع  عىل  فوائدها 
تظهر  ي  ال�ت االنشائية  والعيوب  ي 

المبا�ن كفاءة 
التسليم. من  ة  ة قص�ي ف�ت بعد 

حقوق  لحفظ  والقانونية  الفنية،  البنود  جميع  تشمل  ي  ال�ت المقاوالت، 
2020، فإن عدد  ي 

المالك والمقاول. وأشار إل أنه رغم أزمة »كورونا« �ن
هناك  المقابل،  ي 

و�ن سجالارتفاعا؛  المقاوالت  مجال  ي 
�ن العاملة  المنشآت 

ابوابها.  أغلقت  متوسطة  كة  رسش  250 وحوال  ى  ك�ب مقاوالت  كة  رسش  35
لممارسة  الهيئة  ي 

�ن المسجلة  المقاوالت  كات  رسش عدد  أن  الهيئة  وأعلنت 
كة، أي ما ال يزيد  166 ألف رسش كة فقط، من أصل  3500 رسش النشاط يبلغ 
 ، ن المقاول�ي تصنيف  نظام  وع  م�ش مؤخرا  الشورى  مجلس  وأقر   ..3% عىل 
واألجهزة  الحكومية  والمصالح  للوزارات  يجوز  ال  أنه  عىل  ينص  الذي 
أي  قبول  التنفيذية  الالئحة  تحدده  وما  العامة،  المعنوية  الشخصية  ذات 
المقاول مصنفا.  إذا كان  إال  للتصنيف  وع يخضع  أو عطاء ألي م�ش عرض 
تتناسب  ي  ال�ت الدرجة،  ي 

المقاول �ن الجديد تصنيف  النظام  وع  ويضمن م�ش
واحد  نشاط  أو  مجاٍل  ي 

�ن والتنفيذية  واإلدارية  والفنية  المالية  مقدرته  مع 
اطات  واالش�ت للمعاي�ي   

ً
وفقا وذلك  مصنف،  نشاط  او  مجال،  من  أك�ث  أو 

التنفيذية. الالئحة  تحددها  ي  ال�ت

الجودة القرار وفق  لتطبيق  4 مراحل 

التأكد  بهدف  مراحل،   4 عىل  التأمينية  التغطية  البلديات  وزارة  قسمت 
التنفيذ: من كفاءة 

ي 
المبا�ن عىل  هـ   1441 عام  الحجة  ذي  شهر  نهاية  ح�ت  االول:  المرحلة 

ي التجمعات 
الفنادق، مبا�ن العالية )األبراج(، المستودعات، المستشفيات، 

التجارية،  المجمعات  التعليمية،  ي 
المبا�ن الرياضية(،  المنشآت   - )المساجد 

23م،  من  أقل  ي 
المبا�ن الصناعية،  والمنشآت  ي 

المبا�ن االتصاالت،  أبراج 
الخطورة. عالية  ي 

المبا�ن

الحجة  ذي  شهر  نهاية  وح�ت  األول  المرحلة  نهاية  من  الثانية:  المرحلة 
االول  المرحلة  ي 

تطبيقه �ن ماتم  ال  باإلضافة  1442هـ ويطبق خاللها  عام 
ي التجمعات )صاالت األفراح، صاالت السينما، المسارح(، مراكز 

عىل مبا�ن
السكنية  ي 

المبا�ن ل،  ن ال�ن الفندقية،  المفروشة  الشقق  الصحية،  الرعاية 
فيهية. ال�ت الخدمات  ي 

ومبا�ن
المرحلة الثالثة: من نهاية المرحلة الثانية وح�ت نهاية شهر ذي الحجة عام 
االول  ن  المرحلت�ي ي 

�ن تطبيقه  تم  ما  ال  باإلضافة  ويطبق خاللها  1443ـه، 
التلفزيون،  محطات  البنوك،  )المطارات،  االعمال  ي 

مبا�ن عىل  والثانية 
يد(. ال�ب

الحجة  ذي  شهر  نهاية  وح�ت  الثالثة  المرحلة  نهاية  من  الرابعة:  المرحلة 
ي المراحل الثالث 

عام 1444هـ ويطبق خاللها باإلضافة إل ما تم تطبيقه �ن
. ي

المبا�ن أنواع  عىل جميع 

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

Arab Insurance BahrainBahrain

األستاذ/ حسام القناص
ن الممتلكات  رئيس لجنة تأم�ي
ن ي قطاع التأم�ي

والمسؤوليات �ن

المصدر: المدينة

 
ً
رة من الطريق مجانا كة لسحب السيارات المترصن ن �ش تعي�ي

ن لمعاينة الحوادث المرورية كات التأم�ي ي �ش
دورات تدريبية مكثفة لموظ�ن

ن جاء بعد  كات التأم�ي وع إسناد معاينة الحوادث المرورية البسيطة إل رسش ي ترصيــــح لـ “البالد” أن م�ش
ن البحرينية، يحي نور الدين، �ن أكد رئيس جمعية التأم�ي

وع  بالم�ش مشيًدا   ، ن عام�ي مدى  ن عىل  التأم�ي كات  ل�ش الممثلة  والجمعية  المركزي  البحرين  للمرور ومرصف  العامة  اإلدارة  ن  ب�ي متواصلة  وإجتماعات  تنسيق 
والمجتمع. المواطن  تخدم  وطنية  ا 

ً
أهداف يحقق  الذي 

ركن  أول  الفريق  الداخلية  وزير  قرار  عىل  أيام  بعد  الدين  نور  حديث  جاء 
ن  راشد بن عبدهللا آل خليفة، المتعلق بتنظيم إعهاد تنفيذ بنود عقد التأم�ي
ة،  المختصَّ ن  التأم�ي كات  رسش ممثىلي  إل  عليها  المتصالح  التلفيات  وقائع  ي 

�ن
ة الحوادث المرورية  ن ألول مرة بمبارسش كات التأم�ي ي ستقوم بموجبه رسش وال�ت
ي  وال�ت الدولة،  ممتلكات  ي 

�ن تلف  أو  ية  ب�ش إصابات  تشمل  ال  ي  ال�ت البسيطة 
 21 من  اعتباًرا  وذلك  فيها  المتسبب  عىل  الحوادث  أطراف  فيها  يتفق 

المقبل. يوليو 

الشوارع من  وع يهدف بشكل أساسي إل إفساح  الم�ش الدين أن  وأكد نور 
ي 

�ن الس�ي  حركة  تعيق  ال  بحيث  بسيطة  لحوادث  تعرضت  ي  ال�ت السيارات 
رجال  تفريــــغ  إل  إضافة  المرورية،  الحركة  انسيابية  عىل  تؤثر  أو  الشوارع 

وزير  قرار  عىل  أيام  بعد  الدين  نور  حديث  جاء 
آل  عبدهللا  بن  راشد  ركن  أول  الفريق  الداخلية 
عقد  بنود  تنفيذ  إعهاد  بتنظيم  المتعلق  خليفة، 
إل  عليها  المتصالح  التلفيات  وقائع  ي 

�ن ن  التأم�ي
ستقوم  ي  وال�ت ة،  المختصَّ ن  التأم�ي كات  رسش ممثىلي 
ة  بمبارسش مرة  ألول  ن  التأم�ي كات  رسش بموجبه 
تشمل  ال  ي  ال�ت البسيطة  المرورية  الحوادث 

أطراف  فيها  يتفق  ي  وال�ت الدولة،  ممتلكات  ي 
�ن تلف  أو  ية  ب�ش إصابات 

المقبل. يوليو   21 اعتباًرا من  فيها وذلك  المتسبب  الحوادث عىل 

وع يهدف بشكل أساسي إل إفساح الشوارع من  وأكد نور الدين أن الم�ش

https://www.al-madina.com/article/716557/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-20-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
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ي 
�ن الس�ي  حركة  تعيق  ال  بحيث  بسيطة  لحوادث  تعرضت  ي  ال�ت السيارات 

رجال  تفريــــغ  إل  إضافة  المرورية،  الحركة  انسيابية  عىل  تؤثر  أو  الشوارع 
المملكة. ي 

�ن المرور  حركة  لتنظيم  بهم  المناطة  ايدة  ن الم�ت للمهمات  المرور 

ن تقوم بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور  كات التأم�ي وقال نور الدين إن رسش
ي 

�ن وع  الم�ش ي 
�ن للبدء  ية  التحض�ي ة  الف�ت خالل  المركزي  البحرين  ومرصف 

ن  التأم�ي جمعية  رئيس  بحسب  ية،  التحض�ي العملية  وتشمل  المقبل.  يوليو 
ن  التأم�ي كات  رسش ي 

�ن فرق  لتأهيل  مكثفة  تدريبية  دورات  بدء  البحرينية، 
المسؤولية. وتحديد  المرورية  الحوادث  معاينة  مجال  ي 

�ن اء  ليكونوا خ�ب

سواء  ن  التأم�ي كات  ل�ش المعلومات  تسهيل  ية  التحض�ي العملية  تضم  كما 
الحادث  ن عىل أطراف  يتع�يّ تقليدية، حيث  أم ورقية  ونية  إلك�ت أكان بطرق 
وملء  الحادث  تصوير  الحادث  مسؤولية  أو  المتسبب  عىل  ن  المتفق�ي
لتسهيل  ن  التأم�ي كة  ل�ش التوجه  قبل  بالحادث،  بالمتسبب  تتعلق  استمارة 

المعاينة. إجراءات 

وخالل الستة أشهر المقبلة، ستعمل األطراف المختلفة عىل إطالق حملة 
وع. الم�ش بخصوص  المجتمع  لتوعية  وإعالمية  توعوية 

كة تتول سحب المركبات  ن رسش وأكد نور الدين أنه سيتم طرح مناقصة لتعي�ي
من  لالتصال  خط  توف�ي  سيتم  حيث  الشارع،  من  لحوادث  تعرضت  ي  ال�ت
بسداد  ن  التأم�ي كة  رسش تقوم  أن  عىل  وقت،  بأرسع  السيارات  سحب  أجل 
أن  يطة  وقت الحق رسش ي 

�ن الحوادث  من  رة  المترصن السيارات  قيمة سحب 
ي  وال�ت ن  التأم�ي كات  معها رسش تتعامل  ال�ت  كة  ال�ش من  الدفع  توف�ي رصيد  يتم 

ة. التسع�ي معها عىل  االتفاق  سيتم 

غ�ي  الطرف  تعوض  ن  التأم�ي كات  رسش كانت  السابق،  الوضع  ي 
�ن أنه  وأوضح 

يقوم  ن  ح�ي ي 
�ن الشارع،  من  المركبة  سحب  قيمة  عن  بالحادث  المتسبب 

كات  رسش فإن  الجديد  الوضع  ي 
�ن ولكن  السحب،  تكلفة  بتحمل  المتسبب 

سحب  قيمة  ودفع  أيًضا  الحادث  ي 
�ن المتسبب  بتعويض  ستقوم  ن  التأم�ي

وقت  بأرسع  الشوارع  من  المركبات  إزالة  تتم  أن  لضمان  وذلك  المركبة، 
المرورية. للحركة  المجال  وإفساح  ممكن 

ة المقبلة قبل  ي تقوم بالسحب خالل الف�ت كة ال�ت ن ال�ش وأكد أنه سيتم تعي�ي
وع. بالم�ش البدء 

عىل  ن  متفق�ي الطرفان  فيها  يكون  ي  ال�ت الحوادث  نسبة  وبخصوص 
ال  ي  ال�ت الحوادث  نسبة  تكون  أن  الدين  نور  توقع  الحادث،  ي 

�ن المتسبب 
ن %50 إل %60، وذلك بسبب الوىعي المروري  يوجد خالف عليها من ب�ي
العامة  اإلدارة  بها  تقوم  ي  ال�ت التوعوية  والحمالت  ي  البحري�ن للمجتمع  الكب�ي 

واألنظمة. ن  بالقوان�ي للمرور 

سياراتهم  ن عىل  بالتأم�ي قاموا  الذين  السيارات، خصوًصا  مالك  وسيستفيد 
الحادث  تقرير  عىل  للحصول  دنان�ي   6 دفع  بعدم  وذلك  شامل”،  ن  “تأم�ي
أم  الحادث  ي 

�ن المتسبب  أكان هو  التصليح سواء  ة  لمبارسش المروري، وذلك 
ال.

المرور  إدارة  ن  ب�ي المعلومات  تبادل  بها  سيتم  ي  ال�ت اآللية  وبخصوص 
ناجحة  الدين إل تجارب سابقة  نور  الحادث، أشار  ن حول  التأم�ي كات  ورسش
المعلومات  بتوصيل  كة  ال�ش تقوم  حيث  والمرور،  ن  التأم�ي كات  رسش ن  ب�ي
الذي  األمر  ونية،  إلك�ت بطريقة  اإلدارة  إل  المركبات  ن عىل  بالتأم�ي المتعلقة 
السنوى  التسجيل  عملية  عند  ن  التأم�ي بوليصة  طلب  إل  الحاجة  ألىعن 

المرور. إدارة  ي 
للمركبات �ن

المقبلة  المرحلة  ي 
�ن للمرور  العامة  اإلدارة  مع  التنسيق  أنه سيتم  إل  وأشار 

ي  ال�ت بالحوادث  المتعلقة  المعلومات  إتاحة  أو  توصيل  عملية  يخص  فيما 
كات. ال�ش ستعاينها 

الموعد  ي 
�ن وع  الم�ش ي 

�ن للبدء  مستعدة  ن  التأم�ي كات  أن رسش الدين  نور  وأكد 
كات  رسش أن  إل  ا  ً مش�ي ية،  الب�ش والعنا�  المكاتب  ناحية  من  له،  المحدد 
تقدمها  ي  ال�ت الخدمة  ي مستوى 

�ن بينها  فيما  ن  والتم�ي التنافس  يمكنها  ن  التأم�ي
لزبائنها.

بنود عقد  تنفيذ  إعهاد  تنظيم  الداخلية بخصوص  وزير  قرار  أن  إل  يشار 
ن  التأم�ي كات  رسش ممثىلي  إل  عليها  المتصالح  التلفيات  وقائع  ي 

�ن ن  التأم�ي
ن  التأم�ي كات  رسش تعاينها  أن  يمكن  ي  ال�ت الحوادث  فيها  نّظم  المختصة، 

واألحكام. وط  وال�ش

المصدر: البالد
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ي والتنمية االقتصادية 
ن إنعاش القطاع التأمي�ن كات التأم�ي وكيل وزارة الصناعة يناقش مع �ش

خالل  عاطف،  عىلي  والتجارة  الصناعة  وزارة  وكيل  ناقش 
من  عدد  ممثىلي  مع  اليوم،  عدن،  المؤقتة  بالعاصمة  لقائه 
والتحديات  الصعوبات   ، ن التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  رسش
التنمية  وتحقيق  ن  التأم�ي قطاع  إنعاش  وُسبل  تواجهها  ي  ال�ت

االقتصادية.

جهود  تضافر  أهمية  عىل  االجتماع،  ي 
�ن المشاركون  وأكد 

من  ي  ال�ت والرؤى  التصورات  تقديم  عىل  والعمل  الجميع 
بعجلة  والدفع  العامة  المصلحة  خدمة  ي 

�ن اإلسهام  شأنها 
مثىل. تأمينية  توف�ي خدمات  من خالل  االقتصادية  التنمية 

كات  مع رسش للتعاون  الوزارة  استعداد  عاطف،  أكد  جانبه  من 
وتذليل  لها  الالزمة  التسهيالت  تقديم  عىل  وحرصها  ن  التأم�ي
قطاع  إنعاش  بهدف  تواجهها  ي  ال�ت والتحديات  الصعوبات 
2021م عام استقرار  ن .. آمال أن يكون العام الجاري  التأم�ي

للوطن. وأمان 
المصدر: اليمن العربي

https://www.mia.gov.bh/2021/01/24/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-3507/
https://www.mia.gov.bh/2021/01/24/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-3507/
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2020 ة يناير - نوفم�ب  ن )وفقا لنوع النشاط( عن الف�ت التأم�ي ات  أواًل: مؤ�ش
)القيمة بالمليون جنيه(

ن التأم�ي كات  ي ل�ش الف�ن للدعم  العامة  اإلدارة  المصدر: 
مما  الشهر  تسويات خالل  أو  تعديالت  أو  إضافات  أو  إلغاءات  وقوع  حال  للتعديل  قابل  بيان  وهو  التقرير،  هذا  إصدار  تاريــــخ  ي 

�ن البيان  هذا  إعداد  تم 
اإلصدار لتاريــــخ  وفقا  مختلف  الرقم  يجعل 

الهيئة العامة للرقابة المالية:

ن المرصي من يناير إل نوفم�ب 2020 أداء قطاع التأم�ي

معدل التغ�ي % يناير - نوفم�ب 2019 يناير - نوفم�ب 2020 البيـــــان

1.8 14,375.2 14,635.7 قيمة األقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

20.5 17,115.1 20,623.3 قيمة األقساط المحصلة لألشخاص وتكوين األموال

12.0 31,490.3 35,259.0 إجمالــــي

5.9 8,674.5 9,182.6 قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

12.3 7,540.4 8,469.1 قيمة التعويضات المسددة لألشخاص وتكوين األموال

8.9 16,214.9 17,651.7 إجمالــــي

اإلدارة  المصدر: 
الفني  للدعم  العامة 

التأمين لشركات 

البيان  هذا  إعداد  تم 
هذا  إصدار  تاريخ  في 
قابل  بيان  وهو  التقرير، 
وقوع  حال  للتعديل 
أو  إضافات  أو  إلغاءات 
تسويات  أو  تعديالت 
يجعل  مما  الشهر  خالل 
لتاريخ  وفقاً  مختلف  الرقم 

اإلصدار

2020 ة يناير - نزفم�ب  ( عن الف�ت ن التأم�ي  لنوع 
ً
ن )وفقا التأم�ي ات  2. مؤ�ش

معدل التغ�ي % يناير - نوفم�ب 2019 يناير - نوفم�ب 2020 البيـــــان

6.1 27,716.7 29,400.7 ن التجاري قيمة األقساط المحصلة للتأم�ي
55.2 3,773.6 5,858.3 ن التكافىلي قيمة األقساط المحصلة للتأم�ي
12.0 31,490.3 35,259.0 إجمالــــي
5.5 15,294.0 16,140.4 ن التجاري قيمة التعويضات المسددة  للتأم�ي

64.1 920.9 1,511.3 ن التكافىلي قيمة التعويضات المسددة  للتأم�ي
8.9 16,214.9 17,651.7 إجمالــــي

اإلدارة  المصدر: 
الفني  للدعم  العامة 

التأمين لشركات 

البيان  هذا  إعداد  تم 
هذا  إصدار  تاريخ  في 
قابل  بيان  وهو  التقرير، 
وقوع  حال  للتعديل 
أو  إضافات  أو  إلغاءات 
تسويات  أو  تعديالت 
يجعل  مما  الشهر  خالل 
لتاريخ  وفقاً  مختلف  الرقم 

اإلصدار

هنا الضغط  بالرجاء  التقرير،  كامل  املصدر: الهيئة العامة للرقابة املاليةلالطالع على 

)القيمة بالمليون جنيه(

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_report/report_efsa144.htm
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هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي تطلق منصة للتكوين 
ن ي لفائدة وسطاء التأم�ي

و�ن ي إطار التعلم اإللك�ت
المستمر �ن

English

française

منصة   )ACAPS( االجتماىعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  أطلقت 
إطار  ي 

�ن محدث  للتكوين  نامج  ب�ب األمر  ويتعلق   ،E-Wassit Taamine
. ن التأم�ي وسطاء  لفائدة   ، ي

و�ن اإللك�ت التعلم 

مجال  ي 
�ن الهيئة  بها  تقوم  ي  ال�ت اإلجراءات  إطار  ي 

�ن وع،  الم�ش هذا  ويندرج 
. ن التأم�ي التأمينات، خاصة وسطاء  قطاع  ي 

�ن ن  الفاعل�ي مواكبة 

ن  االثن�ي يوم  من  بدءا  أطلقت  ي  ال�ت  E-Wassit Taamine منصة  وتعرض 
وسطاء  مهارات  تعزيز  إل  يهدف  للتكوين  برنامجا   ،2021 يناير   25

لهم. المؤمن  أنشطتهم وحماية  ذاته، تطوير  اآلن  ي 
�ن يكفل  بما   ، ن التأم�ي

اكة  ب�ش إعداده  تم  الذي   ،E-Wassit Taamine التكوين  برنامج  ويرتكز 
عىل  رائدا،  أكاديميا  فاعال  باعتبارها   )UIR( للرباط  الدولية  الجامعة  مع 
هندسة بيداغوجية عالية المستوى تستند إل مواضيع راهنية وإل حاالت 

اء متخصصون. إعدادها خ�ب ف عىل  أرسش تعليمية  عملية وكذا كبسوالت 

اك  إرسش عىل  تنهجها،  ي  ال�ت التشاركية  المقاربة  إطار  ي 
�ن الهيئة،  وحرصت 

ي ما يخص التكوين، ومن تم 
ن من أجل تحديد احتياجاتهم �ن وسطاء التأم�ي

متطلباتهم. مع  يتالءم  ح�ت  التكوين  ومضمون  محتوى  تعديل 

مجموع  أمام  بالمجان،  المتاح،   ،E-Wassit Taamine برنامج   ، ويغطي
2100 مستفيد(، ستة محاور، تهم: )أزيد من  ن  التأم�ي وسطاء 

؛ ن والتقن�ي البيئة 

الوساطة؛

الممتلكات؛ تأمينات 

المسؤولية؛ تأمينات 

األشخاص؛ تأمينات 
. التكافىلي ن  التأم�ي

وساطة  ي 
�ن شهادة  منه  المستفيدين  منح  سيتم  التكوين،  هذا  ختام  ي 

و�ن
. ن التأم�ي

المصدر: هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

In the Spotlight

ق األوسط وشمال أفريقيا ن عىل مستوى ال�ش ي يفوز بجائزة أفضل رجل تأم�ي الزه�ي

كة  المنتدبل�ش والعضو  ن  للتأم�ي المرصى  االتحاد  رئيس  ى،  الزه�ي عالء  فاز 
األوسط  ق  ال�ش مستوى  عىل  ن  تأم�ي رجل  أفضل  بجائزة   ، ن للتأم�ي  ”gig“
الفائزين  لندن،  ها  ومقرُّ  MENA IR مؤسسة  وأعلنت  أفريقيا،  وشمال 
ق األوسط وشمال أفريقيا. ن عىل مستوى ال�ش بجائزة أفضل عنا� التام�ي

إنجازات عام كامل نتيجة  بها  فاز  ي  الزه�ي

العضو  ي،  الزه�ي عالء   MENA IR مؤسسة  التحكيم  لجنة  واختارت 
، أفضل رجل  ن للتأم�ي ن ورئيس االتحاد المرصي  للتأم�ي  gig كة  المنتدب ل�ش
الجائزة  هذه  وتعّد  أفريقيا،  وشمال  األوسط  ق  ال�ش مستوى  عىل  ن  تأم�ي
ي تم  ال�ت إنها تعتمد باألساس عىل اإلنجازات  ، حيث  ن التأم�ي من أهم جوائز 

. ن التأم�ي أو إعادة  ن  التأم�ي ي مجال 
تحقيقها خالل عام كامل، سواء �ن

الفائزين أسماء  تعلن  التحكيم  لجنة 

لجوائزها  الفائزين  كل  أسماء  اليوم،   ،MENA IR مؤسسة  وأعلنت 

أفضل  مثل  المختلفة 
وأفضل   ، ن تأم�ي كة  رسش
 ، ن تأم�ي إعادة  كة  رسش
وساطة  كة  رسش وأفضل 
رجل  وأفضل   ، ن تأم�ي
وقد  ها،  وغ�ي  ، ن تأم�ي
التحكيم  لجنة  اجتمعت 
 MENA IR �ن مؤسسة 
الفيديو  خاصية  ع�ب 
مرات،  عدة  كونفرانس 

يناير.  27 يوم  اجتماعها  ي 
�ن الفائزين  قائمة  أعلنت 

ي  ال�ت اإلنجازات  باألساس عىلي  تعتمد  إنها  ن حيث  التأم�ي أهم جوائز  من  ى  الزه�ي بها  فاز  ال�ت  الجائزة  تعد 
عام كامل تحقيقها خالل  تم 

المصدر: المــال

https://www.acaps.ma/en/l-acaps/notre-actualite/authority-launches-e-learning-training-platform-insurance-intermediaries
https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-actualite/lacaps-lance-une-plateforme-de-formation-continue-e-learning-au-profit-des
https://www.acaps.ma/en/l-acaps/notre-actualite/authority-launches-e-learning-training-platform-insurance-intermediaries
https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-actualite/lacaps-lance-une-plateforme-de-formation-continue-e-learning-au-profit-des
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Companies News

l’Activité de la Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » à fin 
décembre 2020 
Tunisia:Tunisia: Les chiffres sont actualisés au fur et à 
mesure du traitement des données tardives et ce pour 
toutes les rubriques (sinistre réglés, sinistres déclarés, 
primes cédées, commissions). 
Les indicateurs au 31/12/2019 sont relatifs à l’exercice 
2019 audité. Les faits saillants ayants marqué l’activité 
au quatrième trimestre 2020. 
Au titre du quatrième trimestre 2020, l’évolution de 
l’activité de Tunis Re s’est caractérisée par : 
• Un chiffre d’affaires de 154,773 MDT, en légère 
baisse de 4,5% par rapport au 31/12/2019 définitif, 
ce chiffre s’améliorera à la clôture du bilan 2020 
(avril 2021) avec la réception des comptes techniques 
manquants du quatrième trimestre.
• Par nature d’acceptation, le chiffre d’affaires des 
acceptations conventionnelles a enregistré une 
progression de 2%, contre une baisse de 13% pour 
les acceptations facultatives, fortement impactée par 
les répercussions de la crise sanitaire COVID19, 
notamment sur les branches Engineering, Aviation et 
Transport de marchandises. 
• Par rapport aux objectifs fixés pour 2020, le taux de 
réalisation du chiffre d’affaires provisoire à fin 2020 
a atteint 99%. 
• L’activité Retakaful, a généré au 31/12/2020 un 

chiffre d’affaires de 16,428 MDT contre 18,631 MDT 
en 2019, enregistrant une régression de 11,8% et un 
taux de réalisation de 99% de l’objectif. 
• L’année 2020 a été caractérisée par une sinistralité 
exceptionnelle, suite à la survenance de deux sinistres 
majeurs (Tunisie Ouate et Beirut Loss), c’est ce qui 
explique la hausse notable de la charge sinistre brute, 
En neutralisant ces sinistres majeurs, la charge serait 
de 75,390 MDT, en baisse de 15,8% par rapport à la 
même période de 2019. 
• La charge sinistre nette de rétrocession s’est 
améliorée de 12% par rapport à la même période de 
2019 et ce grâce au programme de rétrocession qui a 
très bien supporté ces événements majeurs, couvrant 
75% de la charge sinistre brute totale. 
• Les produits financiers ont enregistré en 2020 une 
légère baisse de 1,4% par rapport à 2019 et ce compte 
tenu des répercussions de la crise sanitaire COVID 
19, d’une part et à la baisse du TMM à 6,13% avec 
la fixation par la Banque Centrale d’une marge de 
TMM+1, sur les placements monétaires d’autre part. 
Ces produits englobent les intérêts courus et non 
échus (pour les deux exercices 2019 et 2020). Ils ne 
tiennent pas compte des intérêts sur dépôts auprès des 
cédantes.  Source: Tunis Re 

Assurances Maghrebia: 2020 results
Tunisia:Tunisia: Assurances Maghrebia has recorded a 9.76% increase in turnover in 2020. It went from 170.769 million 
TND (60.95 million USD) on 31 December 2019 to 187.442 million TND (69.16 million USD) a year later.
The net incurred losses declined by 1.05% to 90.969 million TND (33.5 million USD). This improvement is 
mainly due to the decrease in the motor claims rate during the lockdown period.
Financial products reached 18.863 million TND (6.96 million USD) during the period under review, which 
represents an increase of 16.37% compared to the end of 2019.
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” توافق عىل العرض المقدم من “الجزيرة تكافل” لغرض االندماج ي
عمومية “سوليدر�ت

 ،” ي
تعاو�ن تكافل  “الجزيرة  كة  من رسش المقدم  العرض  للتكافل”، عىل  السعودية  ي 

“سوليدر�ت كة  ل�ش العمومية  الجمعية  وافقت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
كات.  ألحكام المواد )190( إل )193( من نظام ال�ش

ً
كة الجزيرة تكافل وفقا ي رسش

ي تكافل �ن
كة سوليدر�ت لغرض دمج رسش

كة الجزيرة تكافل مقابل كامل أسهم رأس  ي رسش
ي بيان لها عىل “تداول”، إن االندماج سيكون من خالل إصدار 12.07 مليون سهم جديد �ن

كة �ن  وقالت ال�ش
اتفاقية االندماج  وط وأحكام  الصلة ورسش النظامية ذات  للمتطلبات   

ً
نتيجة لذلك، وذلك وفقا تكافل  ي 

كة سوليدر�ت تكافل، وانقضاء رسش ي 
كة سوليدر�ت مال رسش

مة. الم�ب

 
ً
وريا ووافقت الجمعية العمومية عىل تفويض مجلس اإلدارة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس اإلدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون �ن

أعاله. المذكورة  القرارات  أي من  لتنفيذ 

بواقع   2020 ديسم�ب   31 ي 
�ن المنتهية  المالية  للسنة  ريال  ألف   900 وقدره  إجمالي  بمبلغ  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  لرئيس  مكافأة  وافقت عىل �ف  كما   

100 ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.

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

المصدر: أرقام

ن  اكة لتوف�ي التأم�ي ن توقعان اتفاقية �ش ق للتأم�ي كة الم�ش ة و�ش غرفة تجارة وصناعة رام هللا والب�ي
ن العامة واالدارية وعائالتهم  الصحي وخدمات تأمينية متعددة العضاء الهيئت�ي

تجارة وصناعة  فلسطيــن:فلسطيــن: وقعت غرفة 
ة  والب�ي هللا  رام  محافظة  وزراعة 
خدمة  اتفاقية  ن  للتأم�ي ق  الم�ش كة  ورسش
ستقدم  وبموجبها   ، الصحي ن  التام�ي
ي 

وبا�ت  ، الصحي ن  التام�ي خدمات  كة  ال�ش
الغرفة  العضاء  التأمينية  الخدمات 
واالدارية  العامة  بهيئتيها  التجارية 
ن   والمزارع�ي ن  والصناعي�ي التجار  من 

وعائالتهم.

ي قاعة الغرفة التجارية رئيس مجلس 
ي جرت مراسمها �ن ووقع االتفاقية ال�ت

أسعد،  نهاد  ن  للتأم�ي ق  الم�ش عام  ومدير  العطاري،  ي  الغ�ن عبد  ادارتها 
ن الصندوق بسام  ي وام�ي وذلك بحضور كل نائب رئيس الغرفة محمد النبا�ب
العامة واالدارية  ن  الهيئت�ي ن ال� م. محمد عابدين، واعضاء من  رباح وام�ي

كة. ال�ش للغرفة وكوادر ومدراء دوائر 
ن بها، ونسىع  اكة نع�ت حيث قال العطاري:” إن هذه االتفاقية هي بداية رسش
ادارة  ي مجلس 

ي �ن
�ن وارتأينا   ،” ن للتأم�ي ق  الم�ش ك مع  المش�ت العمل  لتطوير 

للهيئة  التأمينية  الخدمات  لتوف�ي  ن  للتأم�ي ق  الم�ش مع  التعاون  الغرفة 
كة فقطاع  العامة، ونأمل ان تكون مقدمة لتوقيع اتفاقيات اخرى مع ال�ش
وتوف�ي  العالة  االيدي  تشغيل  ي 

�ن باع  وله  المهمة  القطاعات  من  ن  التأم�ي
لهذا  ومساندين  ن  داعم�ي دائما  ونحن  انواعها،  بكافة  التأمينية  الخدمات 

القطاع.”. 

مؤسسة  أول  ن  للتأم�ي ق  الم�ش تكون  بأن  سعادته  عن  العطاري،  واعرب 
الغرفة،  العضاء  الصحي  ن  التأم�ي خدمة  تقديم  عاتقها  عىل  تأخذ  تأمينية 
أعىل  ضمن  ستكون  لالعضاء  ستقدمها  ي  ال�ت التأمينية  الخدمات  ان  مبينا 

الموقعة.  االتفاقية  وفق  الخدمة  مستويات 
ن  ي تاريــــخ فلسط�ي

واضاف:” تمثل هذه االتفاقية حدث هام جدا الول مرة �ن
التأمينات  وبعض  صحي  ن  تأم�ي اتفاقية  هناك  يكون  ان  التجارية  والغرف 
االتفاقية تصب  لذا فأن  ة،  له من مشاكل كب�ي يتعرضون  لما  العامة  للهيئة 

وسيشمل  الغرفة،  اعضاء  صالح كل  ي 
�ن

منتجات  تقديم  ك  المش�ت التعاون 
 . ومختلفة  متنوعة  تأمينية 

ن  للتأم�ي ق  الم�ش عام  مدير  اكد  بدوره 
ي 

�ن ساهمت  كة  ال�ش أن  أسعد،  نهاد 
االقتصادية  القطاعات  مختلف  تطوير 
تقديم  عىل  تأسيسها  منذ  وعملت 
ن  التأم�ي وخدمات  برامج  من  العديد 
القطاعات  لمختلف  ة  ن والمتم�ي المبتكرة 
وتقديم  تنفيذ  متابعة  عىل  كة  ال�ش وعملت  كما   ، ن فلسط�ي ي 

�ن االقتصادية 
ذلك عىل  ي 

�ن معتمدة  المناطق،  ي جميع 
�ن كة  ال�ش لزبائن  التأمينية  خدماتها 

ي واإلداري. الف�ن كادرها 
، وقال:”نعت�ب  ن للتأم�ي ق  بالم�ش التجارية وثقتها  الغرفة  وثمن أسعد موقف 
خدمة  نقدم  بان  ونفتخر  البلد  ي 

�ن ن  المم�ي الرائدة  المؤسسات  من  الغرفة 
مصلحة  ي 

�ن يصب  لما  بالتفك�ي  الغرفة  ونساند  المحافظة  ي 
�ن للتجار  ة  ن مم�ي

اضافية”.   خدمات  بتقديم  التجار، 
الحصول  من  العامة  الهيئة  اعضاء  التجار  االتفاقية  هذه  وتابع:”ستمكن 
ة غ�ي متوفرة  ن تأمينات وخدمات اضافية مم�ي ن وعىل  ن صحي مم�ي تأم�ي عىل 

التجارية”. الغرفة  مع  االتفاق  اال ضمن  عليها  الحصول  يستطيعون  وال 

وحث أسعد، اعضاء الهيئة العامة لالطالع عىل االتفاقية مبديا االستعداد 
كة  ال�ش مقر  او  الغرفة  ي 

�ن التجار  مع  كة  مش�ت لقاءات  لتنظيم  الدائم 
يمكنهم  ي  ال�ت االخرى  االضافية  والخدمات  االتفاق  صورة  ي 

�ن لوضعهم 
عليها. الحصول 

الغرفة  فقال:”تتطلع   ، النبالي محمد  التجارية  الغرفة  رئيس  نائب  اما 
مع  والتقليدية  السائدة  غ�ي  التأمينات  من  جديدة  نماذج  لعمل  التجارية 
بنموذج  تعمل  انها  سيما  ال  الغرفة،  ي 

�ن بثقتنا  تحطن  ي  ال�ت ن  للتأم�ي ق  الم�ش
نماذج  بطرح  ونشجعه  نحفزه  ما  وهذا  ن  التأم�ي كات  رسش ي 

با�ت عن  مختلف 
والتجار. ن  المواطن�ي عليها  المعتاد  غ�ي  التأمينات  من  جديدة 


