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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 واإلحصائيات على مسؤولية املصادر. تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
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اجتماع لجنة تأمينات السيارات 
والمكاتب العربية الموحدة

ي  ي إطار المتابعة الحثيثة من قبل األمانة العامة لإلتحاد العام العر�ب
�ف

أعضاء  والسادة  اللجنة  مقرر  مظهر حمادة  والسيد/ محمد  ف  للتأم�ي
اللجنة  الموحدة ألعمال  العربية  والمكاتب  السيارات  تأمينات  لجنة 
للجنة  تقالية، ُعقد اجتماع  ال�ب للبطاقة  ي 

و�ف وع اإلصدار اإللك�ت وم�ش
مستجدات  عىل  للوقوف  زووم  تطبيق  ع�ب  ي 

الما�ف االربعاء  يوم 
تقالية. ال�ب للبطاقة  ي 

و�ف اإللك�ت اإلصدار  تطبيق 

ن لإلتحاد العام  زيارة السيد/ الحبيب بن حس�ي
ن ي للتأم�ي العر�ب

السيد/  بزيارة  ي 
الما�ف األسبوع  ف  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  األمانة  فت  ت�ش

وذلك  ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي كات  ل�ش التونسية  الجامعة  رئيس   - ف  حس�ي بن  الحبيب 
القادمة ة  الف�ت والجامعة خالل  اإلتحاد  ف  ب�ي ك  المش�ت التعاون  لبحث سبل 

https://iciec.isdb.org/
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Near-perfect storm swirls at June/July reinsurance renewals
Reinsurance buyers faced a near-perfect storm in June 
and July, as capacity constraints collided with rising 
demand for reinsurance protection. Despite these 
challenges, the majority of insurers were ultimately 
able to satisfy their reinsurance needs, says Mr Joe 
Monaghan, global growth leader of Reinsurance 
Solutions at Aon.
In an executive summary of the “Reinsurance Market 
Dynamics June and July 2022 Renewals” report released 
yesterday, Mr Monaghan says that following several 
years of above-average catastrophe claims, reinsurers 
reduced their appetite for catastrophe exposure at the 
June and July renewals. For the first time since the 
US hurricanes of 2004 and 2005, property natural 
catastrophe capacity contracted materially, and some 
reinsurers would not write certain risks – such as lower 
layers of reinsurance limit for Florida catastrophe risk 
– at any price.
Specialty also faced its most challenging renewal in a 
generation, reflecting the potential for large losses from 
the Russia-Ukraine conflict.
In contrast, the casualty reinsurance market remained 
stable, although concern for social inflation and 
emerging risks also made for more challenging 
renewals. Inflation and volatility in investment markets, 
combined with elevated natural catastrophe losses, 
drove demand for higher reinsurance limits.
Capacity
Increased demand, however, was met by capacity 
constraints as reinsurers came under mounting pressure 
from investors to address earnings volatility and reduce 
catastrophe exposures.
Industry capital decreased in the first quarter of 2022, 

driven principally by unrealised losses on bonds, linked 
to rising interest rates. Total reinsurer capital stood at 
$645bn at 31 March, a $30bn reduction relative to the 
end of 2021.
Alternative capital, however, increased slightly 
to $97bn, as investors recognised the value of 
diversification and increased margins amid more 
turbulent financial markets.
Future renewals
Looking to future renewals, the property reinsurance 
market may be fast approaching a true ‘hard’ market, 
where overall demand is not readily satisfied, says Mr 
Monaghan. Inflation, economic and financial markets 
uncertainty, and climate change, will put insurer capital 
under increasing pressure, just as reinsurers retrench. 
Attracting new sources of capital to the market, 
combined with data-led portfolio differentiation, will 
be essential to meeting insurers’ reinsurance needs 
going forward.

World Insurance

 Source: Asia Insurance Review & Aon

Lloyd’s warning over state-sponsored cyber attacks

Lloyd’s of London has warned the insurance sector 
about the growing risk of state sponsored, geopolitically 
motivated cyber attacks, such as those conducted 
during the ongoing Russia and Ukraine war, in its latest 
report, published today (30 June 2022).
The report, entitled Shifting powers: Physical cyber 
risk in a changing geopolitical landscape, is the third 

publication from the marketplace within its series 
of reports themed around shifting powers. These 
publications are produced in partnership with the 
Cambridge Centre for Risk Studies.
The research stated that despite the existing market 
for cyber cover being small and specialised, there is 
an opportunity for the insurance industry to develop 

Cyber attacks targeting critical infrastructure rose from less than 10 in 2013 to almost 400 in 2020

https://www.aon.com/getmedia/06443d69-ac99-441e-8693-3e1abbfaa57f/2022630-june-july-rmd.pdf
https://www.aon.com/getmedia/06443d69-ac99-441e-8693-3e1abbfaa57f/2022630-june-july-rmd.pdf
https://assets.lloyds.com/media/0926f9be-0f3d-49cc-9960-52accc888aad/Lloyds_Shifting_%20Powers_Physical_%20Cyber_Risk_Final_2906.pdf
https://assets.lloyds.com/media/0926f9be-0f3d-49cc-9960-52accc888aad/Lloyds_Shifting_%20Powers_Physical_%20Cyber_Risk_Final_2906.pdf
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“affirmative physical damage offerings”, “business 
interruption and contingent business interruption 
products”. 
This is because cyber attacks could cause significant 
physical damage to national infrastructures and 
privately owned assets.
Patrick Tiernan, chief of markets at Lloyd’s, said: “We 
understand the complex and potentially systemic risks 
in the cyber class and are committed to supporting a 
resilient and sustainable cyber market in the years 
ahead.
“This report is another step in working with our 
stakeholders to facilitate solutions that can help protect 
customers from a risk that has reached the highest level 
of priority in boardrooms around the world.”
Commonplace physical cyber attacks
The report flagged that physical cyber attacks  – defined 
as virtual attacks which trigger physical disruption - 
are becoming increasingly commonplace, especially 
targeting critical national infrastructure or privately 
owned assets.
For example, the report cited that cyber attacks targeting 

critical infrastructure rose from less than 10 in 2013 to 
almost 400 in 2020.
The report stated: “Cyber security is at the top of the 
agenda for businesses, boards, risk managers and 
consumers.
“In recent years, malware and ransomware attacks have 
been causing severe disruption for global businesses 
and their supply chains – and increased scrutiny of the 
mitigation strategies and insurance coverage of those 
businesses.”
The report outlined the potential material impacts on 
businesses - such as fire, explosions, flooding, or bodily 
injury - if risk managers are unaware about protecting 
physical infrastructure from cyber incidents. 
Tiernan added: “The Lloyd’s market has a proud 
history of innovation, including underwriting the first 
cyber policy.
“Our market now writes around one fifth of all 
global cyber premium. With that position comes a 
responsibility to look beyond the immediate market 
dynamics and provide effective leadership as the 
market matures.”

 Source: Global Reinsurance & Lloyds

Resilience Index 2022: risks to resilience on the rise again after 
a year of respite
The world economy regained macroeconomic resilience 
in 2021, benefiting from the cyclical rebound from 
the COVID-19 crisis and rising long-dated interest 
rates during the year. However, we estimate that the 
resilience lost in the 2020 COVID-19 crisis will only be 
recouped this year, and any economic deterioration in 
the coming months may throw the recovery off course.
The recovery in macroeconomic resilience in 2021 
was supported by strong improvements in fiscal space, 
but advanced economies made less monetary policy 
space gains after falling behind the curve in tightening 
monetary policy. Structural macroeconomic indicators 
such as human capital and labour market efficiency 
continue to weigh on resilience, particularly in 
emerging markets. We estimate that this year, cyclical 
economic tailwinds will further support fiscal space, 
while central bank action to tame persistent inflation 
will expand monetary policy space. 
Global insurance resilience recovered in 2021, primarily 
due to strong improvement in health resilience, which 
offset weaker mortality and natural catastrophe 
resilience. However, insurance resilience overall is 
still lower than prior to the COVID-19 shock and the 
global financial crisis. The combined world protection 
gap for health, mortality and natural catastrophe risks 

rose marginally to a new record of USD 1.42 trillion 
in 2021. While insurance protection is still growing 
strongly in 2022, we expect scaled-back government 
benefits and declining asset values to erode insurance 
resilience overall. 
Simulating how high inflation may affect protection 
gaps, we estimate that price increases in 2022 could 
translate into a 3.8% widening in the global insurance 
protection gap for 2021.
To get publication, please click here

 Source: Swiss Re

https://www.swissre.com/dam/jcr:3f36e9da-fe0f-401d-8648-9a12770ffc0f/2022-june-sigma-resilience-index-en.pdf
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Insurance fundamentals steady despite macro challenges: Fitch

In particular, Fitch expects non-life claims to continue 
to normalise after pandemic pressures, although costs 
are now rising with inflation, which is proving to be 
higher and more persistent than previous expectations.
But it believes that non-life insurers could mitigate 
some inflation pressures via a combination of repricing 
and investment earnings as interest rates rise.
And on the life side, the global tightening in monetary 
policies and higher interest rates is expected release 
some of the long-standing pressure on life insurer 
earnings and spreads, despite related declines in fixed-
income investment market values, and greater financial 
market volatility in general.
Looking at reinsurance specifically, analysts warns 
that risks from rising claims inflation, financial market 
volatility and higher natural catastrophe claims are rising 
due to high economic inflation, partially exacerbated 
by the war in Ukraine, monetary tightening of central 
banks and climate change.

However, they also assured that capitalisation is very 
strong and should continue to improve, paving the way 
for capital repatriation, while rising interest rates will 
be positive for investment income, and underwriting 
remains disciplined, supporting margins through 
substantial premium rate increases.
Similarly, in the London Market, Fitch sees challenges 
from accelerated claims inflation, weakening pricing 
momentum and increased financial-market volatility.
Here, it believes premium rates will reflect some 
inflation expectations, but the magnitude of pricing 
improvement will likely be lower than in 2021.
The rating agency does not expect a significant 
deterioration in capitalisation, which remains very 
strong in the London Market, and it further points to 
the Lloyd’s performance management efforts, which 
are forecast to continue having positive impact on the 
market’s underwriting results.

Analysts at Fitch Ratings have explained that their neutral sector mid-year outlooks for a vast majority of insurance 
sectors and regions reflect steady fundamentals across most markets despite the broadly challenging economic 
climate.

 Source: Reinsurance News

Gallagher Re 1st View: Changing Environment 1 July 2022

1 July 2022 Key Findings for the Reinsurance Market:
• Economic factors sustained the reinsurance hardening 
trend during the 1 July renewals.
• Reinsurers have applied high single-digit or low 
double-digit loadings to account for inflation, in 
addition to loadings for movements in exposure.
• Nearly all cedants were able to secure cover they 
need.
• The overall reduction in natural catastrophe capacity 
continued as reinsurers move gradually away from low 
level layers, differentiated by country and region.
• Reinsurers are closely analysing cedants’ actions in 
response to inflation, and applying carefully calculated 
loadings to relevant treaties.
• The war in Ukraine has increased attention to cyber 
and war contract provisions.
• Long tail casualty placements, particularly those 
with strong primary rate movement, remained largely 

popular with reinsurers, but the debate around ceding 
commissions was greater than was the case in the 
recent renewals, as reinsurers’ concerns grow over 
higher rates of inflation and its effect on claim awards.
• Higher risk prices for ILS risk transfer have begun 
to attract net new capital, but this has not led to ILS-
market softening.
To download full report, please click here

Issued three times a year, this publication delivers the very first view on current market conditions within the 
reinsurance industry at the key renewal seasons: 1 January, 1 April and 1 July.

 Source: Gallagher Re

https://www.ajg.com/gallagherre/-/media/files/gallagher/gallagherre/1st-view-changing-enviroment-july-2022.pdf
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Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

ن من خارج الدولة ن ورياضي�ي ف�ي ن واستقطاب مح�ت بهدف حماية المشارك�ي

 من أول سبتم�ب
ً
ي اعتبارا ي د�ب

« عىل تنظيم الفعاليات الرياضية �ن ن »إلزامية التأم�ي
الرياضية،  الفعاليات  ف عىل  التأم�ي إلزامية  ي 

الريا�ف ي  د�ب فرض مجلس 
المقبل،  سبتم�ب  من  األول  من   

ً
اعتبارا الدنيا«،  »دانة  ي 

�ف تقام  ي  ال�ت
ي  د�ب ي 

�ف تقام  ي  ال�ت الرياضية،  األحداث  ي 
�ف ف  المشارك�ي قاعدة  »لتوسيع 

ف  ف�ي ف الهواة والمح�ت عىل مدار العام، واستقطاب المزيد من الرياضي�ي
الدولة وخارجها«. الفئات من داخل  من مختلف 

القرار  صدور  إن  أمس،  أصدره  بيان  ي 
�ف ي 

الريا�ف ي  د�ب مجلس  وقال 
ي المنطقة، استند إىل القرار رقم 

الجديد، الذي يعد األول من نوعه �ف
ي 

�ف الرياضية  والفعاليات  المؤسسات  تنظيم  بشأن   ،2020 لعام   )1(
التنفيذي. المجلس  والصادر من   ، ي إمارة د�ب

الفعالية من  تنظيم  يتم منح أي جهة ترخيص  لن  القرار،  لهذا   
ً
ووفقا

المزيد  لتحقيق  ف  التأم�ي وثيقة  تقديم  بعد  إال   ، ي
الريا�ف ي  د�ب مجلس 

العمل،  جودة  وتعزيز  الرياضية،  الفعاليات  ي 
�ف ف  المشارك�ي حماية  من 

 
ً
آفاقا ويفتح   ، ف للمشارك�ي والجذب  األمان  عوامل  جميع  يوفر  بما 

يلعب  الذي  الرياضية،  الفعاليات  تنظيم  قطاع  وتطور  لنمو  جديدة 
واالقتصاد. المجتمع  ي حركة 

�ف  
ً
متناميا  

ً
دورا

الفعالية  عىل  ف  التأم�ي وثيقة  تكون  أن  القرار  »حّدد  البيان:  وأضاف 
ف المرخصة والمعتمدة والمشهود لها  كات التأم�ي صادرة من إحدى �ش
، وأن تكون الوثيقة  ي ي إمارة د�ب

ي لها فرع �ف ، أو ال�ت ي ي إمارة د�ب
بالكفاءة �ف

بالفعالية  وخاصة  الرياضية،  للفعالية  المنظمة  الجهة  باسم  صادرة 
.»

ً
حرصا المقررة 

من  أك�ث  إىل  يمتد  الفعالية  تنظيم  حال كان  ي 
»�ف أنه:  البيان  وأوضح 

المواقع  جميع  شاماًل  ف  التأم�ي يكون  أن  فيجب  الدولة،  داخل  إمارة 
قابلة  غ�ي  الوثيقة  تكون  وأن  الفعالية،  فيها  تنظم  ي  ال�ت المدن  ي 

�ف
أو  إلغاء  حال  ي 

�ف إال  إصدارها،  بعد  التغي�ي  أو  التعديل  أو  لإللغاء 
تاريــــخ بدء  ف من  التأم�ي يبدأ �يان وثيقة  الفعالية، وأن  تعديل موعد 
ي 

�ف اإلنشاءات  إزالة  تاريــــخ  من  وينتهي  للفعالية،  ية  التحض�ي األعمال 
الفعالية«. موقع 

عىل  ف  المشارك�ي بإطالع  ف  المنظم�ي قيام  ي 
الريا�ف ي  د�ب مجلس  وأكد 

المشمولة،  الحاالت  تجاه  المنظم  ومسؤولية   ، ف التأم�ي وثيقة  نطاق 

تفاصيل  التام عىل جميع  االطالع  ف عىل  المشارك�ي المجلس  كما حث 
وقدرتهم  الطبية،  جاهزيتهم  من  التأكد  وعىل  التأمينية،  الوثيقة 
نجاح  وضمان  سالمتهم  أجل  من  الفعالية  ي 

�ف المشاركة  عىل  البدنية 
أهدافها. وتحقيق  الفعالية 

الوعي  لنمو  نتيجة  ي  اقتصاد د�ب ي 
ي �ف

الريا�ف القطاع  ي زيادة إسهام 
وتأ�ت

ي  ال�ت التحتية  البنية  وتوافر  مستمر،  الرياضة كنشاط  ممارسة  بأهمية 
المنشآت  ذلك  ي 

�ف بما  الجميع،  متناول  ي 
�ف الرياضة  ممارسة  تجعل 

الهوائية ومراكز  والدراجات  للجري  المخصصة  والمسارات  الرياضية 
البدنية. اللياقة 

كات  ال�ش خالل  من  سواء  القطاع،  ي 
�ف ف  العامل�ي أعداد  ارتفعت  كما 

نمو  أو  المختلفة،  الرياضية  الفعاليات  تنظيم  ي 
�ف المتخصصة 

الفعاليات  عدد  زيادة  وكذلك   ، ي د�ب ي 
�ف التدريبية  المعسكرات  صناعة 

ى،  الك�ب الدولية  والبطوالت  الفعاليات  بينها  ومن  السنوية،  الرياضية 
من  والزوار  ف  واإلعالمي�ي ف  والمرافق�ي ف  المشارك�ي آالف  تستقطب  ي  ال�ت

العالم. أنحاء  مختلف 
يتم  ي  ال�ت والمجتمعية  التنافسية  الرياضية  الفعاليات  أعداد  وتنامي 
ي أعداد 

ة �ف تنظيمها عىل مدار العام، ما انعكس عىل تحقيق زيادة كب�ي
مليون   1.5 من  أك�ث  إىل  وصلت  الرياضات،  أنواع  مختلف  ممارسي 

والجنسيات. األعمار  مختلف  من  شخص 
العالمية  البطوالت  من  بالعديد  ي  د�ب ي 

�ف الرياضية  األجندة  وتحفل 
ينظمه  الذي  للخيول،   » العالمي ي  د�ب »كأس  مقدمتها  ي 

و�ف المهمة، 
وبطولة  »ميدان«،  مضمار  ي 

�ف  
ً
سنويا الخيل  لسباقات  ي  د�ب نادي 

ي الحرة للتنس،  »أوميغا ديزرت كالسيك« للغولف، وبطولة سوق د�ب
 13 الـ النسخة  ي  د�ب استضافت  كما  الحديدي،  للرجل  ي  د�ب وبطولة 
 ،2021 ي  د�ب  - دلهي  والسيدات  للرجال  للمالكمة  آسيا  بطولة  من 
 24 »هانكوك  وسباق  للتنس،  المفتوحة  اليا  أس�ت بطولة  وتصفيات 
ي  «، وغ�ي ذلك كث�ي من األحداث الرياضية العالمية ال�ت ساعة العالمي

دورية. بصورة  ي  د�ب تستضيفها 

المصدر: اإلمارات اليوم

ن السيارات  20% انخفاض أسعار وثائق تأم�ي
 » ف عىل السيارات بنوعيه »الشامل«، و»ضد الغ�ي سجل سوق التأم�ي
كات،  ال�ش من  عدٍد  قبل  من   %20 بنسبة  »انتقائية«  انخفاضات 
ة ذاتها من العام  خالل النصف األول من العام الجاري، مقارنة بالف�ت

. ف للتأم�ي اإلمارات  جمعية  بحسب   ، ي
الما�ف

أسعار  وصول   ، ف التأم�ي بقطاع  تنفيذيون  ومديرون  مسؤولون  وأكد 
بهذه  لألسعار  المقررة  الدنيا  الحدود  إىل  السيارات  عىل  ف  التأم�ي
بها،  المسموح  للحسومات  األقىص  الحد  تطبيق  مع  كات،  ال�ش
ف  التأم�ي كات  �ش ف  ب�ي المنافسة  احتدام  إىل  األسعار  انخفاض  ف  مرجع�ي
ي  كات ال�ت المصدرة لهذا النوع من الوثائق. وقال هؤالء، إن عدد ال�ش
تالمس  بأسعار   » الغ�ي و»ضد  »الشامل«  وثائق  طرح  نحو  تتسابق 
بلغ  السوقية،  الحصص  وتعظيم  السيولة  حجم  لزيادة  األد�ف  الحد 
الوثائق  بتصدير  تتمسك  فقط  كات  �ش ي 

ثما�ف مقابل  كة،  �ش  40 نحو 
أعىل. بأسعار 

المركبات  عىل  ف  التأم�ي خدمة  تقدم  ي  ال�ت ف  التأم�ي كات  �ش عدد  ويبلغ 
 60 العاملة ككل  ف  التأم�ي كات  يبلغ عدد �ش بينما  كة،  48 �ش الدولة  ي 

�ف
بينما  أجنبية،  ف  تأم�ي كة  و26 �ش وطنية،  ف  تأم�ي كة  34 �ش منها  كة،  �ش
األشخاص  ف  )تأم�ي ف  التأم�ي فروع  جميع  تزاول  ي  ال�ت كات  ال�ش عدد  بلغ 
المسؤوليات(  ف  وتأم�ي الممتلكات،  ف  وتأم�ي األموال،  تكوين  وعمليات 

. ف أجنبيت�ي ف  كت�ي كة وطنية، و�ش 11 �ش
الدنيا  الحدود 

لجمعية  العام  ف  األم�ي ي 
لط�ف فريد  وقال 

إن  لـ»االتحاد«:   ، ف للتأم�ي اإلمارات 
المركبات  عىل  ف  التأم�ي وثائق  أسعار 
 » الغ�ي و»ضد  »الشامل«،  بنوعيها 
بداية  منذ  ي 

انتقا�ئ نحو  عىل  تراجعت 
الغالبية  تتسابق  حيث   ، الحاىلي العام 
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طرح  عىل  ف  التأم�ي من  النوع  لهذا  المصدرة  كات  ال�ش من  العظم 
العريقة  كات  ال�ش تتمسك  فيما  لألسعار،  الدنيا  بالحدود  الوثائق 
ي تتمتع بمالءة مالية قوية بطرح الوثائق بأسعار أعىل وفق  ى ال�ت الك�ب

. للتسع�ي سليمة  فنية  أسس 
كة تتسابق نحو طرح وثائق بأسعار تالمس  40 �ش وأشار إىل أن نحو 
مقابل  السوقية  الحصص  وتعظيم  السيولة  لزيادة حجم  األد�ف  الحد 
 
ً
نظرا أعىل  بأسعار  الوثائق  بتصدير  تتمسك  فقط  كات  �ش ي 

ثما�ف
ي  ال�ت االنخفاض  نسبة  بأن  ي 

لط�ف ونوه  قوية.  مالية  بمالءة  لتمتعها 
النصف  خالل  و30%   ،12% ف  ب�ي تراوحت  كات  ال�ش غالبية  طبقتها 

 . ي
الما�ف العام  ة ذاتها من  بالف�ت الحاىلي مقارنة  العام  األول من 

عملية  مناقشة  قب  ت�ت ف  للتأم�ي اإلمارات  جمعية  أن   ، ي
لط�ف وأضاف 

المرصف  مع  المحلية  السوق  ي 
�ف السيارات  ف عىل  التأم�ي وثائق  تسع�ي 

المركزي.
الخدمات  جودة 

الرحمن،  عبد  نرص  قال  جانبه،  من 
بجمعية  السيارات  لجنة  عضو 
ف  التأم�ي أسعار  إن   ، ف للتأم�ي اإلمارات 
تراجعت، خالل  بنوعية  السيارات  عىل 
ي إىل نهاية 

الما�ف يناير  ة من بداية  الف�ت
كات  ال�ش قادت  حيث  يونيو،  شهر 
بلغت  ي  ال�ت االنخفاضات  تلك  ة  الصغ�ي

، فيما تمسكت غالبية  ي
ة المماثلة من العام الما�ف %20 مقارنة بالف�ت

للبيع.  جيدة  بمستويات  ى  الك�ب كات  ال�ش
ف عىل  التأم�ي وثائق  ببيع  والوجهات  األشخاص  بعض  قيام  إىل  ولفت 
بأسعار  االجتماعي  التواصل  ووسائل  نت«  »اإلن�ت ع�ب  السيارات 
لبعض  عموالتهم  من  األك�ب  الجزء  عن  التخىلي  طريق  عن  منخفضة 
إىل  باألسعار  يهبط  ما  معهم  يعملون  الذين  ف  المرخص�ي الوسطاء 

فنية.  غ�ي  مستويات 
من  ينتقص  ربما  األرخص  السعر  عن  العميل  بحث  أن  وأضاف 
كة  ال�ش اسم  عىل  ف  ك�ي ال�ت إىل  العمالء   

ً
داعيا المقدمة،  الخدمات 

قبل  المقدمة  الخدمات  وكذلك  والتغطيات،  للوثيقة  الُمصدرة 
السعر. ف عىل  ك�ي ال�ت

عاجلة  سيولة 
المتحد  الخليج  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  ي  المه�ي سعيد  وقال   
ف عىل السيارات بنوعية »الشامل«،  ، إن أسعار التأم�ي ف لوساطة التأم�ي

وكالة«،  »إصالح  سواء   » الغ�ي و»ضد 
تراجعت  وكالة«  خارج  »إصالح  أو 
النصف  خالل   20% عىل  تزيد  بنسبة 
ة  بالف�ت مقارنة  الحاىلي  العام  من  األول 

. ي
الما�ف العام  من  المقابلة 

ي األسعار 
وأوضح أن االنخفاض الكب�ي �ف

المنافسة  مستويات  زيادة  نتيجة  جاء 
لوثائق  المصدرة  ف  التأم�ي كات  �ش ف  ب�ي

السيولة،  تجميع  ي 
�ف كات  ال�ش رغبة  نتيجة  المركبات  عىل  ف  التأم�ي

ف األخرى.  التأم�ي ي عدٍد من فروع 
وتعويض هدوء الطلب �ف

ف عىل  التأم�ي وثائق  ببيع  والوجهات  األشخاص  بعض  قيام  إىل  ولفت 
بأسعار  االجتماعي  التواصل  ووسائل  نت«  »اإلن�ت ع�ب  السيارات 
أن  إىل  وأشار  فنية.  غ�ي  مستويات  إىل  باألسعار  يهبط  ما  منخفضة، 
نسبة االنخفاض اإلجمالية منذ بداية جائحة »كوفيد 19« ح�ت اآلن 
فنية  ألسس  كات  ال�ش اعتماد  ورة  �ف من  يزيد  ما   ،40% نحو  بلغت 

كات.  ال�ش أرباح  لعظيم  الوثائق  لتسع�ي  سليمة 
من   20% نحو  عىل   

ً
حاليا السيارات  عىل  ف  التأم�ي أقساط  وتستحوذ 

الحيوي  ودوره  القطاع  أهمية  ز  ي�ب ما  المكتتبة،  األقساط  إجماىلي 
مفتوح  سوق  ي 

�ف كات  ال�ش وتعمل  بالسيولة،  ف  التأم�ي قطاع  تغذية  ي 
�ف

الجهات  ترسي  فيما  والطلب  العرض  ومعادلة  المنافسة  عىل  يعتمد 
سالمة  لضمان  واللوائح  القانونية  القواعد  من  العديد  الرقابية 

مكتسباته.  ويضمن  القطاع  يدعم  بما  التنافسية،  الممارسات 
ام جماعي  ف ال�ت

التنفيذي  المدير  حسون،  محمود  أكد 
أن  إنشورنس«،  ست  »ف�ي كة  ل�ش
وضد  الشامل  ف  التأم�ي وثائق  أسعار 
وح�ت  العام  بداية  منذ  تراجعت  الغ�ي 
تنافس  نتيجة   20% بنسبة  يونيو 
الحصص  اقتناص  عىل  ف  التأم�ي كات  �ش

السوقية.
كات  ال�ش أن جميع  إال  انخفاض األسعار،  الرغم من  أنه عىل  وأضاف 
إىل   

ً
الفتا بها،  المسموح  والحسومات  المقررة  الدنيا  بالحدود  مة  ف مل�ت

شهية  زاد  ف  التأم�ي فروع  من  العديد  ي 
�ف الطلب  مستويات  استقرار  أن 

العاجلة. السيولة  ف  لتأم�ي التخفيضات  هذه  تطبيق  نحو  كات  ال�ش

المصدر: االقتصادي

Arab Insurance JordanJordan

ئ العقبة  ي موا�ن
ن �ن مصادر مالحية تستبعد رفع بدالت التأم�ي

ي 
�ف ف  التأم�ي كات  �ش ذهاب  وتخليص  مالحة  كات  �ش أصحاب  استبعد 

البضائع. ف عىل  التأم�ي ئ إىل رفع أسعار بدالت  الموا�ف
إن  الخزاعلة،  عايد  والتخليص  المالحة  كات  إحدى �ش وقال صاحب 

المخاطر.  ف عىل  التأم�ي بنودها  ي 
�ف تتضمن  الشحن  “بوالص” 

حياة  إىل  ا  مؤ�ش صفري،  المالحة  حركة  عىل  الحادثة  تأث�ي  أن  وأكد 
. ئ الموا�ف ي 

�ف اعتيادية 
ي الميناء وليس مشكلة 

ي منطقة واحدة �ف
ف أن الحادث محصور �ف وب�ي

عامة.
أنه  الدالبيح  التخليص محمد  كات  من جانبه، قال صاحب إحدى �ش

ف مؤكدا أن حركة الميناء تس�ي بشكل  من المستبعد رفع بدالت التأم�ي
ونشط. اعتيادي 

 ، ي
الما�ف ف  االثن�ي بيان مساء  ي 

�ف الحكومي  األزمات  قال مركز  هذا وقد 
الموافق            ف  االثن�ي يوم  عرص  والربــع  الخامسة  الساعة  تمام  ي 

“�ف
جراء  العقبة  ميناء  ي 

�ف الكلورين  غاز  ت�ب  حدث   2022-06-27
المادة، وتسبب الحادث  سقوط وانفجار صهريــــج محتوي عىل هذه 
اىل  ا  مش�ي وأجانب”،  أردنيون  منهم   260 وإصابة  شخصا   12 بوفاة 

المستشفيات”. ي 
العالج �ف يتلقون  أن “123 شخصا منهم ال زالوا 

المصدر: الوقائع االخبارية
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Arab Insurance BahrainBahrain

وع  مرصف البحرين المركزي يطلق حملة الستطالع رأي العمالء فيما يخص م�ش
ن  كات التأم�ي إعهاد الحوادث المتصالح عليها إىل �ش

حماية  ي 
�ف المتمثلة  المركزي  البحرين  مرصف  سياسة  مع   

ً
تماشيا

عىل  المرصف  حرص  منطلق  ومن  الشفافية  وتعزيز  العمالء  مصالح 
المستوى  إىل  ي 

ترت�ت خدمات  تقديم  سبيل  ي 
�ف العمالء  تجارب  تقييم 

بإطالق  المرصف  قام  فقد  العمالء،  جمهور  يخدم  لما  المطلوب 
العمالء  آراء  استطالع  بهدف  ي 

و�ف اإللك�ت موقعه  خالل  من  استبيان 
 ، ف التأم�ي كات  �ش قبل  من  المقدمة  للخدمات  رضاهم  مدى  وقياس 
كات  �ش إىل  عليها  المتصالح  الحوادث  إعهاد  وع  م�ش مظلة  تحت 

. ف التأم�ي
الحوادث  إعهاد  وع  م�ش تنفيذ  بدء  بعد  االستبيان  هذا  ي 

ويأ�ت
قرار  وبحسب   2021 يوليو  ي 

�ف ف  التأم�ي كات  �ش إىل  عليها  المتصالح 
بتنظيم  ي 

يقىصف والذي   2021 لسنة   )7( رقم  الداخلية  وزير  معاىلي 
عليها  المتصالح  التلفيات  وقائع  ي 

�ف ف  التأم�ي عقد  بنود  تنفيذ  إعهاد 
بنود  تنفيذ  جهتها  من  لتتوىل  المختصة،  ف  التأم�ي كات  �ش ممثىلي  إىل 
ي هذه الحوادث دون الرجوع إىل اإلدارة العامة للمرور.  

ف �ف عقد التأم�ي
اك  إ�ش هو  المذكور  االستبيان  إطالق  من  الهدف  أن  الذكر  يجدر 
المقدمة  التأمينية  الخدمات  جودة  مستوى  رفع  عملية  ي 

�ف العمالء 
ي تطوير مستوى 

كاء �ف ي البحرين باعتبارهم �ش
من ِقبل المرخص لهم �ف

المملكة. ي 
�ف ف  التأم�ي خدمات 

 من الموضوعات ذات األولوية للعميل 
ً
هذا ويتضمن االستبيان عددا

للمركبة  حادٍث  وقوع  تسجيل  إجراءات  و�عة  بسهولة  والمتعلقة 
الحوادث  عن  لإلبالغ  للعمالء  المتاحة  الوسائل  تنوع  إىل  باإلضافة 
الخدمات  جودة  مستوى  إىل  إضافة  منها،  ونية  اإللك�ت  

ً
وخاصة

ف بشكل عام. التأم�ي كات  المقدمة من قبل �ش

التنفيذي  المدير  الباكر،  الرحمن  عبد  السيد  �ح  المناسبة  وبــهذه 
العمالء  جمهور  آراء  استطالع  “إن  قائاًل  المالية  المؤسسات  لرقابة 
وع  الم�ش إنجاح  عىل  يساعد  سوف  المجتمعية  اكة  ال�ش وتفعيل 
مع  لتتناسب  ف  التأم�ي كات  �ش قبل  من  المقدمة  بالخدمات  واالرتقاء 
تلك  تطوير  عىل  العمل  ي 

�ف سيساهم  كما  العمالء  جمهور  تطلعات 
ومستمر”. فعال  بشكل  الخدمات 

نحو  مساعيه  المركزي  البحرين  مرصف  يواصل  السياق،  ذات  ي 
و�ف

البحرين  لمملكة  الرقمي  التحول  سياسة  ظل  ي 
�ف ف  التأم�ي قطاع  رقمنة 

ف  كات التأم�ي ف بشكل خاص، وذلك بتوجيه �ش بشكل عام وقطاع التأم�ي
إذ  المتاحة،  ونية  اإللك�ت الوسائل  خالل  من  ف  التأم�ي خدمات  لتقديم 
واإلبالغ  الحادث  تسجيل  إجراءات  استكمال  بخيار  العميل  سيح�ف 
تتطلب حضوره  ي  ال�ت االستثنائية  الحاالت  بعض  ي 

�ف إال   
ً
ونيا إلك�ت عنه 

كة. ال�ش لمقر   
ً
شخصيا

البسيطة  ة حوادثهم  مبا�ش تمت  ممن  الجمهور  المرصف  ويدعو  هذا 
يشاركوا  ان  إىل  الجديدة  لإلجراءات   

ً
تنفيذا ف  التأم�ي كات  �ش قبل  من 

للمرصف  ي 
و�ف اإللك�ت الموقع  زيارة  طريق  عن  االستبيان  هذا  ي 

�ف
.)/https://www.cbb.gov.bh/ar(

ي الختام، أكد المرصف عىل حرصه الدائم لتطوير كفاءة المنتجات 
و�ف

من خالل  وذلك   ، ف التأم�ي كات  قبل �ش من  للعمالء  المقدمة  التأمينية 
االرتقاء  ي سبيل 

�ف بشكل دوري  لهم  المرخص  مع  والتواصل  التنسيق 
المطلوب. المستوى  إىل  التأمينية  بالخدمات 

المصدر: مصرف البحرين المركزي

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

باستثناء الخصومات والعروض التعاقدية حسب العقد الموحد
ن الصحي بمنع العموالت عند إحالة المر�ن كات التأم�ي إلزام �ش

الرعاية  خدمات  ومقدمي  ف  التأم�ي كة  �ش ف  ب�ي الموحد  العقد  ألزم 
مادية  حوافز  منح  بعدم  ف  الطرف�ي الخاص،  القطاع  ي 

�ف الصحية 
أو  أخرى  صحية  منشآت  أو  مؤسسات  إىل  المر�ف  بإحالة  مرتبطة 

الصحية. المؤسسة  داخل  أقسام 
بطلب  الخاصة  العموالت  المثال:  سبيل  عىل  ذلك  ويتضمن 
ية أو األشعة أو األدوية أو العموالت عن المطالبات  الفحوص المخ�ب

المرفوضة.
بعدم  ف  التأم�ي كة  م �ش ف تل�ت التعاقدية  والعروض  الخصومات  وباستثناء 
أجل  من  الخدمة  مقدمي  قبل  من  عموالت  أو  أتعاب  عىل  الحصول 

المرضية. الحاالت  تحويل 
جميع  تكون  أن  يراع  االستخدام  وإساءة  باالحتيال  يتعلق  وفيما 
المعامالت وطلبات الموافقة والتعامالت فيما بينهم حقيقية ودقيقة 
أو مستحقات لدى  ي حال وجود مطالبات 

الطبية، و�ف ووفقا للحاجة 
وإثباتات  أدلة  إىل  استنادا  احتيال  شبهة  بها  توجد  ف  الطرف�ي أحد 
المتخذ  اإلجراء  إيضاح  منها  الواردة،  اإلجراءات  تطبيق  يتم  دقيقة 
للتحقق من وجود شبهة احتيال أو إساءة استخدام ومن ذلك تدقيق 

المفوترة. والسجالت  الطبية  السجالت 
الضمان  مجلس  أورده  الذي  الموحد،  العقد  ممكنات  وبحسب 

مقدم  وتعميد  الوثيقة  إصدار  بعد  ف  التـأم�ي كة  ل�ش يحق  فال   ، الصحي
الخدمة  بتقديم  جوهريا  إخالال  منه  لمست  إذا  إال  استبداله  الخدمة 
ف بتوف�ي بديل عنه  التأم�ي كة  كثبوت قيامه باالحتيال عىل أن تقوم �ش

نفسه. بالمستوى 
تحويل  بعدم  ف  التأم�ي كات  �ش ي 

�ف األطباء  م  ف يل�ت الموحد،  للعقد  ووفقا 
يعمل  الذي  الخدمة  مقدم  قبل  من  العالج  ي 

لتل�ت مرضية  أي حاالت 
ي حال وجود طلب 

ف �ف كة التأم�ي لديه الطبيب أو يتبع له، وال يحق ل�ش
محدد  خدمة  بمقدم  له  المؤمن  إلزام  آخر  خدمة  بمقدم  التحويل 
الخدمة  مقدمي  شبكة  ضمن  من  االختيار  له  للمؤمن  يحق  حيث 

له. المعتمدة 
باألرقام الصحي  ف  التأم�ي

مقابل    2022 عام  خالل  لهم  المؤمن  عدد  ف  10مالي�ي  2022
2021 ي عام 

ف عدد المؤمن لهم �ف 9.1مالي�ي
2021 ي 

ام �ف ف 2022 مقابل 75 % نسبة االل�ت ي 
ام �ف ف 83 % نسبة االل�ت

الرعاية 5821 عدد مقدمي خدمات 
المؤهلة ف  التأم�ي كات  24 عدد �ش

المطالبات كات إلدارة  المصدر: مكـــة5 �ش
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ن ق األوسط لتكنولوجيا التأم�ي ن تنظم ملت�ت ال�ش قطر للتأم�ي
ي قطر ومنطقة 

ف الرائدة �ف كة التأم�ي ، �ش ف نظمت مجموعة قطر للتأم�ي
الرقمية  اتيجيتيها  اس�ت من  كجزء  إفريقيا،  وشمال  األوسط  ق  ال�ش
وشمال  األوسط  ق  “ال�ش منتدى  من  األوىل  النسخة  واالستثمارية 
 )InsurTech MENA 2022(  ”2022 ف  التأم�ي لتكنولوجيا  إفريقيا 
بفندق  ي 

الما�ف الخميس  يوم  له،   
ً
مقرا الدوحة  من  اتخذت  ي  وال�ت

المؤتمر  من  األوىلي  النسخة  استقطبت  وقد  الدوحة.  ريجيس  سانت 
 من المستثمرين والمبتكرين 

ً
250  مشاركا  و 

ً
40  متحدثا ما يزيد عن 

من  والتكنولوجيا  ف  التأم�ي مجال  ي 
�ف القرار  وصناع  كات  ال�ش وقادة 

العالم. أنحاء  جميع 
التفرد  من  المزيد  ليع�ي  الرئيسي  المنتدى  موضوع  اختيار  تم  وقد 
وقضايا  جائحة كورونا  بعد  ما  تحديات  مع  ويتعامل  الحدث  لهذا 
إفريقيا،  وشمال  األوسط  ق  ال�ش ي 

�ف ف  التأم�ي صناعة  تطوير  كيفية 
ولذلك تم االستقرار عىل أن يكون المحور الرئيسي بعنوان: )صناعة 

إفريقيا(. األوسط وشمال  ق  ال�ش ي 
�ف ف  التأم�ي مستقبل 

Goo-“ و   ”Deloitte مع  بالتعاون  نظم  الذي   - المنتدى  “تناول 
التحديات  الموضوعات حول  من   

ً
عددا النقاشية،  جلساته  ي 

�ف  ”gle
ي يمكن  ال�ت المختلفة  ف واألساليب  التأم�ي لتكنولوجيا  الراهنة  اإلقليمية 
المساهمة  ف  التأم�ي تكنولوجيا  ي 

�ف المتخصصة  كات  لل�ش خاللها  من 
بشكل  العمالء  احتياجات  تلبية  خالل  من  ف  التأم�ي صناعة  تطوير  ي 

�ف
فوري، وتسخ�ي البيانات والتقنيات الجديدة لخلق تجارب ومنتجات 
وذلك  األخرى،  المحاور  من  ها  وغ�ي ف  التأم�ي أعمال  لمختلف  جديدة 
ف  التأم�ي بتكنولوجيا  للنهوض  واضحة  طريق  خارطة  إعداد  بهدف 
ي 

�ف المركبات  ف  وتأم�ي الصحي  ف  التأم�ي ي  ي قطاع�ي
�ف بالقطاع ككل خاصة 

إفريقيا. األوسط وشمال  ق  ال�ش منطقة 

التنفيذي  الرئيس   ، المناعي سالم  السيد  قال  الصدد،  هذا  ي 
و�ف

مستقبل  بشأن  ة  مستن�ي قرارات  )اتخاذ   : ف للتأم�ي قطر  لمجموعة 
ق األوسط وشمال إفريقيا للنهوض  ي منطقة ال�ش

ف �ف تكنولوجيا التأم�ي
العمالء يعد إحدى أولويات مجموعة  القطاع وتحقيق تطلعات  بهذا 
ي  التأمي�ف القطاع  يشهدها  ي  ال�ت التحوالت  ظل  ي 

�ف وذلك  ف  للتأم�ي قطر 
والمرتبطة  الواعدة  االستثمارية  الفرص  عن  فضاًل   ، ي والتكنولو�ب
رواد  مظلته  تحت  المنتدى  جمع  المنطقة.  ي 

�ف ف  التأم�ي بتكنولوجيا 
أرجاء  مختلف  من  الرؤى  من  العديد  وعرض  ف  التأم�ي تكنولوجيا 
الرقمي  ي  اتيحب االس�ت الفكر  المنتدى  أثرى  المنطلق  هذا  ومن  العالم. 
خالله  من  وتعمل   ، ف للتأم�ي قطر  مجموعة  تتبناه  الذي  واالستثماري 
مدعومة  تقليدي  هو  ما  تتخ�  تأمينية  وخدمات  حلول  تقديم  عىل 

الذكية.” التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  بأحدث 
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

المصدر: الشـــرق

Arab Insurance EgyptEgypt

ن »األبطال والقداىم« ن عىل الرياضي�ي »الرقابة المالية« تدرس منظومة متكاملة للتأم�ي
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء 
والقدام،  األبطال  ف  الرياضي�ي عىل  ف  للتأم�ي متكاملة  منظومة  دراسة 

والرياضة. الشباب  وزارة  مع  بالتنسيق 
بمقر   ، ي

الما�ف األربعاء  يوم  عقد  ي 
صح�ف مؤتمر  خالل  عمران  وقال 

بالتعاون  ستتم  وشيكة  واجتماعات  إكتوارية  دراسة  إن  الوزارة، 
حات  المق�ت بعض  دراسة  يتم  حيث   ، ف للتأم�ي المرصي  االتحاد  مع 
شاملة  ف  تأم�ي منظومة  وستكون  الشأن  هذا  �ف  الوزارة  من  المقدمة 
مخاطر  ضد  تأمينية  ومظلة  قوم  وع  كم�ش ف  للرياضي�ي ومتكاملة 

والتكافىل. والحياة  والوفاة  والعجز  اإلصابات 
المرصي  االتحاد  ماراثون  عن  اإلعالن  خالل  الترصيحات  جاءت 
بعنوان  الجزيرة  نادى  �ف  ي 

الما�ف السبت  تنظيمه  تم  والذى  ف  للتأم�ي
»الماراثون األخرصف معا نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة«، بحضور 
المحىل، وقيادات  السوق  ي 

العاملة �ف ف  التأم�ي كات  عدد من رؤساء �ش
والرياضة. الشباب  وزارة 

إىل  المحلية  السوق  ي 
�ف العاملة  ف  التأم�ي كات  �ش الهيئة،  رئيس  ودعا 

من  والمرخص  بالرياضة  الخاص  االستثمار  االستثمار ودعم صندوق 
واألهىل  مرص  بنىك  بمشاركة  جنيه  مليون   52 برأسمال   

ً
مؤخرا الهيئة 

واالستثمار  المساهمة  يمكنها  ف  التأم�ي كات  �ش أن  مؤكدا  المرصى، 
تعزيز  إطار  �ف  المحققة  المالية  فوائضها  خالل  من  الصندوق  ي 

�ف
المجتمع. تجاه  كات  لل�ش المجتمعية  المسؤولية 

88

https://m.al-sharq.com/article/26/06/2022/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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من  الرياضة  دعم  صندوق  بدعم  ف  التأم�ي كات  �ش عمران  د.  ووجه 
ف  التأم�ي قطاع  أن  اىل  ا  مش�ي والمساهم،  للتواجد  كات  ال�ش خالل 
م  �ش �ف  انعقادها  المقرر  المناخ  قمة  رعاية  �ف  أيضا  دور  له  سيكون 
المشاركة،  العالمية  كات  ال�ش مع  والتعاون  المقبل  نوفم�ب  الشيخ 
األنشطة  بجميع  المشاركة  �ف  ف  للتام�ي المرصى  االتحاد  بدور  مشيدا 
الهيئة  عليها  ف  ت�ش ال�ت  القطاعات  أك�ث  من  يعد  حيث  المجتمعية 
�ف  االستثمارات  حجم  أن  مضيفا:  المجتمع،  تجاه  ومسؤولية  تعاونا 
ما   ،2021 يونيو  نهاية  �ف  جنيه  مليار   131 نحو  بلغ  ف  التأم�ي قطاع 

المقررة. المناخ  يعزز دوره �ف قمة 
والرياضة  الشباب  وزير  صبح،  ف  أ�ش الدكتور  أكد  جانبه  من 
ا  المالية، مش�ي الثقافة  الماىل وتعزيز  الشمول  برنامج  بتنفيذ  االهتمام 
رعاية  �ف  يسهم  أن  شأنه  من  الرياضة  دعم  صندوق  تعزيز  أن  إىل 

المستويات. الرياضية عىل كافة  األنشطة  من  المزيد 
للمناخ،  الشباب  مؤتمر  سيسبقها  المناخ  قمة  إن  صبح،  وقال 
بمثابة  يعد  ف  للرياضي�ي الشاملة  ف  التأم�ي منظومة  تنفيذ  أن  مضيفا 

»الحلم«. تحقيق 
اهتمام   ، ف للتأم�ي المرصى  االتحاد  رئيس  ى،  الزه�ي عالء  أكد  بينما 
بفعالية  والعمل  واستدامتها،  البيئة  عىل  بالحفاظ  الكامل  االتحاد 
منظومة  واستهداف  المستويات،  عىل كافة  المناخ  قمة  �ف  للمشاركة 
وعات  الم�ش جميع  �ف  المشاركة  عىل  والحرص  المستدامة  ف  التأم�ي
المناخ  تغ�ي  آثار  ومعالجة  والتشج�ي  الكهربائية  بالسيارات  الخاصة 

الصناعات. اتحاد  مع  بالتعاون 

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

بحضور شكيب أبو زيد الذي يتحرصنّ إلطالق عّدة ندوات..

ات ن يبحث مع الجامعة التونسية آليات التعاون وتبادل الخ�ب االتحاد المرصي للتأم�ي
الحبيب  اليوم   ، ف للتأم�ي المرصي  االتحاد  الزهري رئيس  استقبل عالء 
ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي كات  ل�ش التونسية  الجامعة  رئيس  ف  حس�ي بن 
المرصي  االتحاد  بمقر  وذلك   ) ف التام�ي كات  ل�ش التونسي  )االتحاد 
ف كل من االتحاد  التعاون ب�ي ي ظل تعزيز 

الزيارة �ف ، وتأ�ت هذه  ف للتأم�ي
ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي كات  ل�ش التونسية  والجامعة  ف  للتأم�ي المرصي 
ف  ات واآلراء الفنية المتعلق بسوق التأم�ي وإيمانا بالتبادل الدائم للخ�ب

. ف التأم�ي وإعادة 
ف  ب�ي تعاون  بروتوكول  توقيع  تم   2018 عام  ي 

�ف انه  بالذكر  والجدير 
وإعادة  ف  التأم�ي كات  ل�ش التونسية  والجامعة  ف  للتأم�ي المرصي  االتحاد 

. ف التأم�ي
ي مجال 

وتوكول �ف وقد اسفرت هذه الزيارة عن أهمية تفعيل بنود ال�ب
كما  بالقطاع،  العالقة  ذات  المهن  وكافة  ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي
ف  بالتام�ي الخاصة  بالموضوعات  االتحادين  اهتمامات  مناقشة  تمت 
المتخصصة  الفنية  اللجان  خالل  من  التعاون  وسبل  ف  التأم�ي وإعادة 

العام. اجتماعاتها خالل هذا  اجندة  تحديد  تم  ي  وال�ت باالتحادين 
سوق  بأن  ف  للتأم�ي المرصي  االتحاد  رئيس  ي  الزه�ي عالء  أكد  وقد 
ملحوظ كما  تزايد  ي 

�ف النمو  معدل  وأن   
ً
واعدا  

ً
سوقا المرصي  ف  التأم�ي

ف والجامعة التونسية  ف االتحاد المرصي للتأم�ي أشار اىل ان التعاون ب�ي
ف  التام�ي اسواق  عىلي  بالنفع  سيعود  ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي كات  ل�ش

بالبلدين.
ات  وخ�ب تجارب  من  االستفادة  بأهمية  ف  حس�ي بن  الحبيب  وأشار 
، ومقاومة التحايل  ي مجاالت التحول الرقمي

ف المرصي �ف سوق التأم�ي
الدولية. المحاسبة  معاي�ي  تطبيق   

ً
وأيضا والغش 

م  �ش بملت�ت  ف  حس�ي بن  الحبيب  بمشاركة  ي  الزه�ي عالء  رحب  كما 
أكتوبر  شهر  ي 

�ف سيعقد  والذي  ف  التأم�ي وإعادة  ف  للتأم�ي الرابع  الشيخ 
2022 4 أكتوبر  2 ح�ت  ة من  م الشيخ خالل الف�ت القادم بمدينة �ش

لدراسة  كة  مش�ت فنية  لجان  تشكيل  وتوكول  ال�ب هذا  ويتضمن 
اجندة  عىل  االتفاق  تم  وقد  يعية،  والت�ش والمالية  الفنية  المسائل 

العام. هذا  اجتماعاتها خالل 
السوق  تجارب  من  االستفادة  سيشمل  التعاون  ان  مناقشة  تم  كما 

الصغر متناهية  والتأمينات  الزراعي  ف  التام�ي مجال  ي 
�ف التونسي 

ي  العام العر�ب العام لالتحاد  ف  ابو زيد – االم�ي وحرصف االجتماع شكيب 
لزيادة  ف  للتام�ي ي  العر�ب العام  االتحاد  تطلع  عىل  أكد  والذي  ف  للتام�ي
مع  ندوات  لعدة  ف  والتجه�ي ف  للتام�ي المرصي  االتحاد  مع  التعاون  اطر 
ي  العر�ب العام  لالتحاد  الحالية  الدورة  خالل  المرصي  ف  التام�ي سوق 

أهمها: من  وسيكون  ف  للتام�ي
17 ف – معيار  للتام�ي الجديد  الدوىلي  ي  المحاس�ب المعيار   •

ف واعادة  كات التام�ي • وكذلك ندوة خاصة بتأث�ي تغ�ي المناخ ودور �ش
ف المصدر: أموال الغدالتام�ي
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Arab Insurance MoroccoMorocco

CAM lance pour les agriculteurs un produit dédié à l’Assurance 
maladie obligatoire 

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM), premier partenaire 
des agriculteurs et du monde rural, se mobilise aux côtés 
du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, 
du Développement Rural et des Eaux et Forêts et de 
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour 
la réussite du programme de généralisation de la 
couverture sociale au profit des agriculteurs en lançant 
un produit dédié à l’AMO «Tasbiq Addaman Al-
Ijtimaii » et en mettant en place un dispositif spécifique 
pour accompagner ce programme. 
Améliorer les conditions de vie des agriculteurs 
L’accompagnement du Crédit Agricole du Maroc 
s’inscrit dans le cadre de la vision du Roi Mohammed 
VI et vise à promouvoir l’élément humain et à améliorer 
les conditions de vie des agriculteurs et leurs familles 
dans le milieu rural. Il a pour objectif de faciliter et 
accompagner leur adhésion au régime de l’AMO 
tout en simplifiant les procédures de prélèvement des 
cotisations et de remboursement des prestations de 
l’AMO pour les agriculteurs.  
Cet accompagnement est décliné autour de trois 
principaux axes:
– l’échange de données ;
–la communication et la sensibilisation des bénéficiaires;
– la bancarisation et l’inclusion financière.
Le volet échange de données consistera à partager 
avec les parties prenantes les informations nécessaires 
concernant les agriculteurs éligibles à cette opération 
afin de les fiabiliser et permettre à la CNSS de pouvoir 
servir un maximum de bénéficiaires.
S’agissant de la communication et la sensibilisation 
des bénéficiaires, le CAM mobilisera son large réseau 
d’agences Crédit Agricole du Maroc et filiales (La 
Fondation ARDI, Tamwil El Fellah, Al Filahi Cash et 
Al Akhdar Bank) ; ses agences mobiles permettant de 
toucher les agriculteurs basés dans les zones et régions 
les plus enclavées , son Centre de Relation Client 
ainsi que ses canaux digitaux en utilisant les différents 
services digitaux développés par la banque au cours de 
ces dernières années en particulier l’application dédiée 

aux agriculteurs « Imtiazat-e ».
Bancarisation et inclusion financière 
Le troisième axe, relatif à la bancarisation et à 
l’inclusion financière, doit faciliter la régularité des 
prélèvements des cotisations de l’AMO et permettre 
aux agriculteurs de recevoir les remboursements des 
prestations de la CNSS dans les meilleures conditions. 
Pour cela, un produit bancaire dédié nommé « Tasbiq 
Addaman Al-Ijtimaii » a été mis en place. 
Il s’agit d’une avance que le CAM accordera 
automatiquement à l’agriculteur à sa demande et 
sans aucune garantie et qui assurera les prélèvements 
mensuels de la CNSS sur le compte professionnel de 
l’agriculteur pour une durée pouvant aller jusqu’à trois 
ans et ce, même en cas de manque de provision. 
Cette disposition permet à l’agriculteur de profiter 
pleinement de la totalité de la couverture sociale et des 
prestations de l’AMO.
Les remboursements de la CNSS sont servis sur le 
compte personnel de l’agriculteur quelle que soit la 
situation du compte professionnel, déduction faite des 
seules cotisations AMO avancées par la banque. 
Pour cela et afin d’accompagner efficacement cette 
opération d’envergure, le Crédit Agricole du Maroc 
repense la relation avec l’agriculteur, en mettant 
désormais à sa disposition deux comptes distincts et 
complètement étanches pour lui :
– un compte professionnel baptisé «Hssab Al Ard» 
lié à son exploitation agricole et à son activité 
professionnelle et dont l’identification sera basée sur le 
nouveau Registre National Agricole (RNA) ; 
– un compte personnel baptisé «Hssab Dar» pour gérer 
ses besoins personnels et familiaux.
Ils seront également déclinés en version digitale.
La souscription à «Tasbiq Addaman Al-Ijtimaii» se 
fera dans ce cadre.
Un Centre de Relation Client dédié dans une démarche 
pédagogique pour promouvoir et expliciter le 
programme de généralisation de la couverture sociale 

Crédit Agricole du Maroc (CAM), premier partenaire des agriculteurs et du monde rural, se mobilise pour le 
programme de généralisation de la couverture sociale au profit des agriculteurs. 
La banque lance «Tasbiq Addaman Al-Ijtimaii », un produit dédié à l’Assurance maladie obligatoire (AMO), et 
met en place un dispositif spécifique pour accompagner ce programme. CAM se mobilise aux côtés du ministère 
de l’Agriculture. Les détails.
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au profit des agriculteurs.
Le CRC au service de l’agriculteur 
Enfin, le Crédit Agricole du Maroc mettra en place un 
dispositif renforcé d’assistance et d’accompagnement 
de l’agriculteur avec la mobilisation de son Centre de 
Relation Client dédié (CRC) dans le cadre d’une action 
pédagogique pour expliciter et mobiliser le plus grand 
nombre de bénéficiaires potentiels sur les avantages 
et l’intérêt de ce programme de généralisation de la 
couverture sociale au profit des agriculteurs. 
Les actions du CRC se déclineront via :
– Des actions de phoning (appels sortants) pour 
expliquer aux bénéficiaires éligibles le fonctionnement 

et les modalités ;
– Réception d’appels entrants pour répondre aux 
questions des agriculteurs sur ce sujet ;
– Envoi de SMS VOCAUX pour communiquer aux 
agriculteurs le bénéfice de ce programme et les inciter 
à souscrire. 
Pour assurer la réussite du programme de généralisation 
de la couverture sociale au profit des agriculteurs et 
contribuer à en fédérer le plus grand nombre, le CAM 
lancera un dispositif multicanal de communication 
dédié et une large campagne de communication à 
vocation pédagogique.

 Source: Afrimag

Companies News

ي بالسوق
ي: منتجات »متناهي الصغر« أبرز دعائم الشمول الماىلي والتأمي�ن عالء الزه�ي

مجلس  رئيس  نائب  ي،  الزه�ي عالء  قال  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
ف  التأم�ي منتجات  إن  تكافل،  حياة   – مرص  ي  �ب أي  ي  �ب كة  ب�ش اإلدارة 
مؤكدا  بالسوق،  ي  والتأمي�ف الماىلي  الشمول  دعائم  أبرز  الصغر  متناهي 
ومتناهية  والمتوسطة  ة  الصغ�ي وعات  بالم�ش الدولة  اهتمام  عىل 

النشاط. هذا  لتدعيم  الصغر 
م  الم�ب التعاون  بروتوكول  توقيع  هامش  عىل  ي  الزه�ي وأضاف 
نس  ف ب�ي إيزي  كة  تكافل و�ش حياة   – ي مرص  أي �ب ي  كة �ب ف �ش ب�ي اليوم 
بنشاط  كة  ال�ش توسع  ي 

�ف سيسهم  وتوكول  ال�ب هذا  أن   ، ف سوليوش�ف
الصغر. متناهي  ف  التأم�ي

أقساط  محفظة  زيادة  يدعمان  وأهدافه  وتوكول  ال�ب هذا  أن  وأوضح 
العاملة  ف  التأم�ي كات  �ش ف  ب�ي السوقية  حصتها  وتعظيم  ف  التأم�ي كة  �ش
ة  ف رك�ي يعد  الصغر  متناهي  ف  التأم�ي أن  عىل  مؤكدا  المرصية،  بالسوق 

. اإلجماىلي المحىلي  الناتج  ي 
�ف القطاع  لزيادة حصة  أساسية 

ف  اإلثن�ي يوم  تكافل،  ي مرص – حياة  ي أي �ب كه �ب وكانت قد وقعت �ش
لدعم  ف  سوليوش�ف نس  ف ب�ي ايزي  كة  �ش مع  تعاون  بروتوكول   ، ي

الما�ف
والمتوسطة. ة  الصغ�ي وعات  الم�ش

كة  ل�ش المنتدب  العضو  عبدالخالق  ربيع  وتوكول  ال�ب عىل  وقع  وقد 
االدارة  تكافل، وأحمد هشام رئيس مجلس  ي مرص – حياه  أي �ب ي  �ب
عالء  وبحضور   ، ف سوليوش�ف نس  ف ب�ي إيزي  كة  ل�ش التنفيذي  والمدير 
إدارة  مجلس  رئيس  ونائب  ف  للتأم�ي المرصي  االتحاد  رئيس  ي،  الزه�ي
. ف كت�ي ي مرص – حياه تكافل، ولفيف من قيادات ال�ش ي أي �ب كة �ب �ش

ي مرص – حياه تكافل  ي أي �ب كة �ب ي هذا التوقيع �ف إطار تطوير �ش
ويأ�ت

ة والمتوسطة  كات الصغ�ي لباقة من الخدمات المقدمة ألصحاب ال�ش
أخرى  ومزايا  تأمينية  وخدمات  عروض  توف�ي  ع�ب  األعمال،  ورواد 
من  المقدمة  المالية  غ�ي  والخدمات  الحلول  اىل  باإلضافة  جديدة 

. ف نس سوليوش�ف ف ب�ي إيزي  كة  �ش
المصدر: أموال الغد

كة تهدف إىل تعزيز العالقات مع العمالء وتلبية احتياجاتهم ال�ش

« تحقق مليار جنيه أقساطا بنهاية الربــع الثالث ن »قناة السويس للتأم�ي
مليار  ف  للتأم�ي السويس  قناة  كة  �ش حققت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
 /2021 الجارى  الماىل  العام  من  الثالث  الربــع  بنهاية  أقساطا  جنيه 
ة من العام الماىل  2022 مقابل 897.8 مليون جنيه خالل نفس الف�ت

.%15.1 نمو  الما�ف بمعدل 
سددت  انها  كة  لل�ش المنتدب  العضو  فرغىل،  حسن  محمد  وكشف 
العام  من  األول  أشهر  التسعة  تعويضات خالل  جنيه  مليون   328.2
 273.1 مع  مقارنة   2022  /2021 )يوليو-مارس(  الجارى  الماىل 
ارتفاع  وبنسبة   2020/2021 عام  من  ة  الف�ت نفس  خالل  مليون 

.%20.2
جنيه  مليار   1.5 بلغت  كة  ال�ش استثمارات  إجماىل  إن  حسن  وقال 
ة من  الف�ت 1.3 مليار جنيه خالل نفس  ، مقابل  الما�ف بنهاية مارس 

.%15.4 نمو  بنسبة  الما�ف  العام 

العام  1.250 مليار جنيه خالل  كة تستهدف تحقيق  وأوضح أن ال�ش
3 سنوات ع�ب  2022، و2 مليار جنيه أقساطا خالل   /2021 الماىل 

طموح. خطة 
وتلبية  العمالء  مع  العالقات  تعزيز  إىل  تهدف  كة  ال�ش أن  وأضاف 
الجغرا�ف  واالنتشار  متنوعة،  منتجات  تقديم  خالل  من  احتياجاتهم 
العمالء  كل  إىل  للوصول  والمكاتب  والوكالء  الفروع  شبكة  وتوسيع 
عىل  قدرتها  وتعزيز  ية  الب�ش الكوادر  �ف  االستثمار  كذلك   ، ف المتوقع�ي
الوظي�ف  رضائها  لضمان  الوظيفية  حاجتها  وإشباع  واالتصال  الحوار 
وتأهيل  كة  المش�ت الرؤية  وإنجاز  أهدافها  تحقيق  من  ولتمكينها 
بفروعه  ف  التأم�ي أعمال  �ف  ومتخصصة  مؤهلة  فنية  كوادر  وتدريب 

والتطوير. التأمينية  البحوث  مجاالت  �ف  وكذلك  المختلفة، 
المصدر: المـــال
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48e conférence de l’OAA : Youssef FASSI FIHRI appelle les assureurs 
à être plus innovants
Morocco:Morocco: La SCR  a participé à la 48e conférence et 
Assemblée Générale de l’OAA qui se tient du 25 au 
30 juin à Nairobi sous le thème : « L’Assurance et le 
changement climatique : exploiter les opportunités de 
croissance en Afrique ».
Intervenant à cette occasion, le Directeur Général de 
la Société Centrale de Réassurance (SCR), Youssef 
FASSI FIHRI a présenté certains indicateurs de la SCR.
En quelques chiffres, la SCR, filiale du groupe CDG, 
affiche un résultat net de 33,46 M$ M Euros, présente 
1.125,30 M$ d’investissements bruts et un ROE de 
11,7% en 2021.
Malgré un contexte perturbé par la crise sanitaire liée au 
Covid, la SCR a pu accomplir de nombreuses réalisations. 
Nous pouvons citer à cet effet l’augmentation du capital 
de 150 à 220 M$, l’ouverture d’un quatrième bureau à 
Johannesburg. De plus, elle s’est vue décerner en 2021 
le prix du meilleur réassureur de l’année en Afrique et 
a reçu la notation (B++ AM Best  & AAA Fitch).
« Le marché de l’assurance africain est estimé à près 
de 68 Mds de $ en termes de primes émises brutes. Il 
occupe ainsi le 8e rang mondial. Toutefois, on observe 
des disparités au sein même du continent africain 
puisque 91% des primes émises sont concentrées dans 
10 pays », annonce Youssef FASSI FIHRI.
Bien que les chiffres soient encourageants, il ressort que 
la pénétration de l’assurance reste relativement faible 
dans le continent par rapport à ce que l’on observe en 
Europe ou en Asie.
Le DG de la SCR appelle ainsi les assureurs à être plus 
innovants en mettant à la disposition des assurés des 

produits et services adaptés aux réalités locales et à 
leurs besoins spécifiques.
Il est utile de rappeler que les compagnies d’assurance 
africaines œuvrent pour le développement de 
l’économie en protégeant les industries locales, en 
économisant davantage d’actifs financiers en interne et 
en apportant une expertise technique.
Les risques qui guettent le continent
L’Afrique manque d’expertise pour faire face à ces 
risques qui planent sur le contient. Ces risques vont des 
épidémies aux catastrophes naturelles en passant par 
l’instabilité politique et les problèmes de cybersécurité. 
A cet égard, on peut citer les émeutes en Afrique du 
Sud qui ont nécessité la mobilisation de 1,7 Md de $ ou 
les inondations qui ont touché 6 millions de personnes 
en Afrique de l’Est.
« Malgré cela, le continent africain reste un espace 
propice pour le développement du marché de l’assurance 
et ce grâce à l’évolution de la classe moyenne et à 

محفظة االستثمار تصل إىل 2.3 مليار

»المرصية تكافل« تحقق 888 مليون جنيه أقساطا بنهاية الربــع الثالث
التكافىل  ف  للتأم�ي المرصية  كة  �ش حققت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
التسعة  بنهاية  أقساطها  �ف  نموا   %10.3 ومسئوليات-  ممتلكات   –
مليون   888 لتبلغ   2021/2022 الماىل  العام  من  األوىل  شهور 
الماىل  العام  من  المقابلة  ة  الف�ت خالل  ف  مالي�ي  805 مقابل  جنيه 

.2020/2021
 413 سددت  أنها  كة،  لل�ش المنتدب  العضو  علما،  حسام  وكشف 
الماىل  العام  من  الثالث  الربــع  بنهاية  تعويضات  جنيه  مليون 
العام  نفسها من  ة  الف�ت 400 مليون خالل  2021/2022 مقارنة مع 

.%3.25 ارتفاع  الما�ف بمعدل  الماىل 
مليار   2.3 إىل   

ً
أيضا ارتفعت  كته  �ش استثمارات  محفظة  أن  وأضاف 

نمو  وبنسبة  الما�ف  يونيو  بنهاية  مليار   2.16 مقابل   )2021( جنيه 
.%6.5

كة كال من بنك فيصل اإلسالم  الحاىل لل�ش ف  المساهم�ي ويضم هيكل 

9.5% ومجموعة الخليج  بحصة 32.75% والمرصف العر�ب الدوىل 
كة  ال�ش وبنك   %8.25 للتنمية  إيران  مرص  وبنك   %8.75 ف  للتأم�ي
 %8.25 كة كامكو  الدولية »BIAS«  52.8% و�ش العربية  المرصفية 
المتوسطة  وعات  الم�ش تنمية  وجهاز   %8.25 مرص  كة-  ال�ب وبنك 
وإعادة  ف  للتأم�ي الخليج  كة  و�ش  %8 الصغر  ومتناهية  ة  والصغ�ي

.%8 ف  التأم�ي
تسىع  ما  لتحقيق  ثابتة  خطوات  قطعت  كته  �ش أن  »علما«  وقال 
من  الرغم  عىل  وخدماتها،  أعمالها  جميع  �ف  جودة  من  دائما  إليه 
بيئة  �ف  المستمر  والتغي�ي  السوق،  �ف  تواجهها  ال�ت  التحديات 
بالنهج  مدعومة  النمو  من  جديدة  مرحلة  دخولها  إىل  الفتا  العمل، 
والخدمة  االكتتاب  جودة  عىل  ف  ك�ي وال�ت التوجه  ووضوح  اتيحب  اإلس�ت

كيها. لمش�ت المقدمة 
المصدر: المـــال
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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

davantage d’urbanisation », rappelle Youssef FASSI 
FIHRI.
Les accords de libre-échange signés facilitent 
l’allocation des ressources pour faire face à une 
demande croissante provoquée par la crise du Covid.
Quelles perspectives pour le continent ?
A l’heure actuelle, l’économie africaine envisage de se 
tourner vers des thématiques en accord avec les enjeux 
du 21e siècle. Le continent prépare ainsi la transition 
vers une agriculture soutenable, une économie 
circulaire, une digitalisation de l’économie…
Encadré : Une convention signée entre la SCR et 
Association of Kenya Insurers AKI
L’AKI et de la SCR ont signé en marge de la 48e 
conférence de l’OAA une convention souhaitant 
donner une nouvelle dynamique à leurs relations, en 
renforçant leurs liens de collaboration et en élargissant 

les domaines d’activités qu’elles couvrent.
La SCR et l’AKI servent  les marchés nationaux/
régionaux de l’assurance avec des développements 
qui peuvent être sources d’enrichissement mutuel. Les 
deux parties ont ainsi exprimé leur volonté de coopérer 
dans le cadre d’un Accord de Partenariat
L’AKI et la SCR via sa Fondation « SCR Academy 
Re », peuvent établir conjointement des programmes 
d’échanges de stratégies dans le domaine de la 
formation spécifique.
La SCR mettra sa Fondation SCR Academy Re au 
service d’AKI. Les sujets et la planification annuelle 
de la formation seront partagés avec AKI pour une 
éventuelle participation.
AKI travaillera également avec SCR pour créer un 
pool de formateurs traitant des sujets de réassurance et 
d’assurance technique.

 Source: Eco Actu


