
وممثل  ن  للتأم�ي المرصي  االتحاد  رئيس   – ي  الزه�ي عالء  السيد/  من  بدعوة كريمة 
استضاف   ، ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  إدارة  بمجلس  المرصية  ن  التأم�ي سوق 
العربية  والمكاتب  السيارات  تأمينات  لجنة  اجتماع  أعمال  ن  للتأم�ي المرصي  االتحاد 
فعاليات  03-10-2022 وذلك عىل هامش  الموافق  ي 

الما�ن ن  االثن�ي يوم  الموحدة 
إىل   02 من  ة  الف�ت خالل  ُعقد  الذي  ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي الشيخ  م  �ش ملت�ت 

.2022-10-04
البطاقة  التفاقية  المشابه  االتفاقيات  أنظمة  لمستجدات  اللجنة  متابعة  أطار  ي 

و�ن
التونسي  الموحد  المكتب  عام  مدير   – هدروق  أحمد  السيد/  قام  قد  تقالية،  ال�ب

اء. الخرصن البطاقة  آلية عمل  ح  بتقديم عرض خاص ل�ش
اللجنة  أعضاء  السادة  من  متابعة  لجنة  تشكيل  تم  قد  أنه  بالذكر،  الجدير  ومن 
واختيار  تقالية  ال�ب للبطاقة  مجمعة  انشاء  امكانية  دراسة  وع  م�ش تنفيذ  لمتابعة 
الوقوف  بغرض  وقانونية  فنية  جدوى  دراسة  بإعداد  المع�ن  االكتواري  المكتب 

المرصية  للمجمعة  التنفيذي  المدير  لبيب  ابراهيم  السيد/  اللجنة كل من  تقالية، هذا وتضم هذه  ال�ب للبطاقة  انشاء مجمعة  امكانية  عىل مدى 
 ) ي

االرد�ن الموحد  المكتب  )مدير  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 
االرد�ن االتحاد  مدير  مؤيد كلوب  والدكتور/  المرصي(  الموحد  المكتب  )مديرة  للمركبات 

الموحد  للمكتب  العام  المدير  سعود  وليد  والسيد/  تقالية  ال�ب للبطاقة  الموحد  ي 
العما�ن للمكتب  العام  المدير  ي  العم�ي عبدهللا  والسيد/ 

. ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  األمانة  للسيارات فضال عن  الجزائري 
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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

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

اجتماع لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية 
الموحدة

اجتماع اللجنة التنفيذية لإلتحاد العام 
ن ي للتأم�ي العر�ب

ي الموافق 06-10-2022 اجتماع 
ي تونس يوم الخميس الما�ن

ُعقد �ن
. ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  التنفيذية  اللجنة 

عىل  المدرجه  الهامة  المواضيع  من  العديد  مناقشة  تم  وقد  هذا 
اللجنة أعمال  جدول 

https://iciec.isdb.org/
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World Insurance

La MAE jette la lumière sur les mutuelles d’assurance sociale et 
solidaire (Vidéo)

Regional Events

A l’occasion de le soixantième anniversaire de la 
Mutuelle assurance de l’enseignement (MAE) , un 
symposium autour du thème ” les mutuelles d’assurance 
pour un monde qui change”.
Lors de son intervention, Lassad Zarrouk, directeur 
général de La MAE a assuré que “le secteur financier 
a besoin, plus que jamais de mutuelles d’assurance 
performantes innovantes et agiles.En effet, un modèle 
mutualiste performant pourrait contribuer à une 
croissance économique responsable, inclusive et 
durable. La MAE assurances , première  institution 
financière sociale et solidaire en Tunisie, a prouvé par 
ses performances qu’il y a une troisième voie qui peut 
donner une valeur ajoutée économique et sociale…Si 
le modèle mutualiste a réussi ailleurs, alors il réussira 
en Tunisie “a-t-il dit.
Et d’assurer que Nous sommes convaincus que 
les changements que vit le monde représente 
une opportunité…Nous avons décidé de saisir 

cette opportunité et avons entamé un chantier de 
transformation globale de l’entreprise afin de mieux 
servir notre communauté et la société dans son 
ensemble”.
A noter que le symposium a été marqué par la participation 
internationale de grands acteurs mutualistes français 
et de l’union générale arabe des assurances, était une 
occasion d’échange de bonne pratiques responsable et 
apporte une réponse aux attentes économiques, sociales 
et écologiques grandissantes.

 Source: Tunisien Unmerique

FCA raises concerns over COVID BI claims handling
UK regulator the Financial Conduct Authority (FCA) has undertaken a review of the claims handling process for 
business interruption claims related to COVID-19, and has raised concerns in some areas.
Overall, the FCA concluded that insurers paid out 
interim payments and reallocated resources quickly, 
while proactively communicating with policyholders to 
help them with claims following the test case judgment 
handed down by the Supreme Court last year.
However, it also felt there were shortfalls in how firms 

handled claims from vulnerable customers, record-
keeping of policy wordings, and identifying where 
customers experienced unnecessary delays.
In response, the FCA has set out examples of good 
practice and where insurance firms have fallen short 
of expectations to assist firms in their approach to 

https://youtu.be/hVUfTQxZeqA
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IAIS highlights role of insurance supervisors in addressing 
pandemic protection gaps
As part of a broader set of lessons learnt from Covid-19, 
the International Association of Insurance Supervisors 
(IAIS) and Access to Insurance Initiative (A2ii) have 
jointly published a note examining the role insurance 
supervisors could play in the design, development and 
implementation of insurance-based programmes for 
pandemic risk. The note considers key characteristics 
of proposals – including public-private partnerships 
and risk pools – and outlines the role(s) that supervisors 
can play as future initiatives are developed.
The note focuses on gaps in coverage for types of 

risk where diversification is more difficult to achieve, 
in particular coverage for non-damage business 
interruption (BI) losses in the context of pandemics. In 
this regard, the note draws parallels with supervisory 
approaches to address other types of risk that challenge 
the principle of diversification. Concepts presented in 
the note will inform future work undertaken by the 
IAIS on pandemic protection gaps, as well as on the 
role of supervisors in addressing protection gaps more 
broadly.
Click here to read the note

 Source: IAIS

handling all claims to ensure customers are treated 
fairly throughout the insurance claims process.
The review comes as the latest business interruption 
insurance claims data shows that £1.5 billion has 
now been paid out by insurers to over 36,000 small 
businesses as a direct result of the test case.
“We have been working alongside insurers to ensure that 
claims are settled quickly, but we are not complacent, 
and today’s report is clear that, while we have observed 
good practice, there are lessons to be learned for the 
handling of all claims,” said Sheldon Mills, Executive 
Director of Consumers and Competition.
“As consumers and businesses across the country are 
affected by inflationary pressures and the rising cost 
of living, it is crucial that insurers are handling claims 
promptly and treating customer fairly.”

Among the key areas were insurers were identified as 
not meeting FCA standards, the regulator said firms and 
their partners did not produce clear and robust conduct 
management information, which affected their ability 
to identify and address delays in the claims process.
Some firms also did not have records of policy wordings 
that were easily accessible for claims handlers, which 
resulted in delays for customers, and vulnerable 
customers were not adequately identified.
The FCA also noted that quality assurance reviews 
were too focused on the financial outcome of the claim 
rather than the full customer experience and failed to 
identify where customer experienced unreasonable 
delays, while customer communications were not 
always tailored to the recipient.

Munich Re to cease investing in or insuring new oil and gas fields 
from April 2023
Global reinsurer Munich Re has committed that as of 1 April 2023 it will no longer invest in or insure contracts 
/ projects exclusively covering the planning, financing, construction or operation of new oil and gas fields, new 
midstream oil infrastructure and new oil fired power plants.
The large, European reinsurer has stressed that it “aims 
to play its part in meeting the targets of the Paris Climate 
Agreement” by setting ambitious decarbonisation 
targets for its investments, re/insurance transactions, 
and its own business operations.
This goal has resulted in Munich Re announcing a 
set of new guidelines for oil and gas investments and 
underwriting, effective April 1st, 2023.
Specifically, the carrier has committed to no longer 
invest in or insure contracts / projects exclusively 
covering the planning, financing, construction, or 
operation of the following:
• New oil and gas fields, whereas at the end of December 

2022 no prior production has occurred
• New midstream infrastructure related to oil, which 
have not yet been under construction or operation as of 
December 31st, 2022
• New oil fired power plants, which have not yet been 
under construction or operation as of December 31st, 
2022
“This applies to direct illiquid investments, our primary, 
facultative and direct (re)insurance business. The same 
applies where such risks are contained or bundled in 
one cover together with other risks (e.g., existing oil or 
gas fields), when the cover is mainly designed to protect 
one or more of such new risks,” explains Munich Re.

33
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zero greenhouse gas emissions by 2050, including 
corresponding short and mid-term milestones from 
listed integrated oil and gas firms with the highest 
relative and absolute emissions.

44

 Source: Reinsurance News

Arab Insurance EgyptEgypt

اكة مع الحكومة  ن �ش ن يصدر 6 توصيات أبرزها تدش�ي م الشيخ للتأم�ي ملت�ق �ش
لتغطية األخطار الطبيعية

 6 الرابعة  دورته  ي 
�ن ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي الشيخ  م  ملت�ت �ش أصدر 

العامة  والهيئة  المرصية  الحكومة  مع  اكة  �ش عقد  أبرزها  توصيات 
خلق  وكذلك  الطبيعة  االخطار  ن  لتأم�ي مجمعة  إلنشاء  المالية  للرقابة 
ة والمتوسطة  وعات الصغ�ي ن الم�ش نوع من التكامل مع خدمات تأم�ي
مجتمعاتنا  تؤهل  ي  ال�ت القدرات  لبناء  الصغرة  متناىه  ن  والتأم�ي

االخطار. تلك  أمام  للصمود 
ن وجميع األطراف المعنية  ن وإعادة التأم�ي كات التأم�ي 1. يجب عىل �ش
ن  التأم�ي قانون  ضوء  ي 

�ن ي  التأمي�ن اق  االخ�ت معدل  لزيادة   
ً
معا العمل 

والتنظيمية  الرقابية  واإلصالحات   
ً
قريبا صدوره  المتوقع  الموحد 

لية. لمتتا ا
التحديات  لمواجهة  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  �ش ن  ب�ي التعاون   .2

الناشئة. لألخطار  نتيجة  ن  التأم�ي تواجه صناعة  ي  ال�ت
3. تطبيق منهج شامل لخلق وتدعيم قيمة العميل من خالل الفرص 

. ن التأم�ي تكنولوجيا  تقدمها  ي  ال�ت
تغ�ي  مقاومة  بدعم  امها  ن ال�ت تؤكد  أن  ن  التأم�ي كات  �ش عىل  يجب   .4
واألنشطة  المطالبات  وإدارة  االكتتاب  عمليات  خالل  من  المناخ 

االستثمارية.
ن  التأم�ي العمل عىل جعل صناعة  ن  التأم�ي كات  قادة �ش ن عىل  يتع�ي  .5
المهارات  ذوي  من  الشابة  للكفاءات  جاذبية  األك�ث  الصناعات  من 

المستقبل. قادة  باعتبارهم   ، ة  ن المم�ي
المالية  للرقابة  العامة  والهيئة  المرصية  الحكومة  مع  اكة  �ش عقد   .6
ن االخطار الطبيعة وكذلك خلق نوع من التكامل  إلنشاء مجمعة لتأم�ي
ن متناىه  ة والمتوسطة والتأم�ي وعات الصغ�ي ن الم�ش مع خدمات تأم�ي
تلك  أمام  للصمود  مجتمعاتنا  تؤهل  ي  ال�ت القدرات  لبناء  الصغرة 

االخطار.

Within its own listed equities and corporates portfolio, 
Munich Re will, from April 1st, 2023, cease to conduct 
new direct investments in pure-play oil and gas firms.
Further, from January 1st, 2025, the reinsurance 
giant will require a credible commitment to net-

المصدر: أموال الغد

Cyber insurance will become more ubiquitous, vital – report
Cyber insurance will likely eventually become as ubiquitous as public liability or professional liability coverage, 
according to a new report by Global Insurance Law Connect (GILC), an alliance of insurance law firms.
GILC’s first-ever Cyber Insurance Report included 
insights from 19 countries on their domestic cyber 
insurance markets. The report discussed key changes 
to the global cyber insurance market and provided an 
outlook for the coming years. It found that the range 
of security vulnerabilities exploited by cyber criminals 
continues to grow, as does the level of threat across all 
geographies and industries.
While the increased demand for cyber coverage has 
spurred growth in capacity, the severity of cyber attacks 
has caused insurers to become wary about what risks 
they’re willing to insure, the report found.
“The cyber market is incredibly dynamic at the 
moment, and what jumps out from this report is that 
while individual markets face similar challenges, 
the international response has been very diverse,” 
said Giorgio Grasso, leader of GILC’s Cyber Special 
Interest group and a partner at BTG Legal. “Globally 
there is much higher demand for cover, at the same time 
as more sophisticated, expensive attacks are becoming 

more common.
“Rules on data protection are changing all the time, vary 
from country to country, and have inevitably impacted 
insurers’ assessment of the risk of providing cover. In 
less mature markets, we also found that there is work 
to be done on educating companies about the risks they 
face and the steps they can take to mitigate that.”
Grasso said that as the world continues to digitalize, 
cyber insurance will become both more prevalent and 
more vital.
“As we conclude in the report, it has the potential to 
become as ubiquitous as public liability or professional 
indemnity insurance,” he said. “That’s why it is so 
important for our clients that we as a network do all 
we can to share knowledge with each other and build 
a holistic, global view of this vital market. We believe 
that this report shows our ever-growing expertise and 
the continued value of our network to our clients.”

 Source: Insurance Business mag.

https://www.globalinsurancelaw.com/wp-content/uploads/2022/10/Global-Insurance-Law-Connect-cyber-report-October-2022.pdf
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ات المناخية ًرا بالتغ�ي الدول النامية ىه األك�ث ت�ن

ن لتغطية منشآتها ضد األخطار الطبيعية ح التعاون مع قطاع التأم�ي الحكومة تق�ق
أكد اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة األزمات والكوارث 
الجهات  ن  ب�ي التعاون  أهمية  الوزراء،  بمجلس  المخاطر  من  والحد 
للدولة، خاصة  التابعة  المنشآت  ن �ن تغطية  التأم�ي الحكومية وقطاع 

الطبيعية. المخاطر  ضد 
أن   - ن للتأم�ي الشيخ  م  �ش لملت�ت  الختامية  الجلسة  -خالل  وأضاف 
الطبيعية، مع  األخطار  تأمينية ضد  تأسيس مجمعة  إىل  هناك حاجة 
ورة وضع أسعار للتغطية وفًقا لدرجة الخطر بكل منطقة، وتأث�ي  �ن

الكوارث. تلك 
الخطط  وضع  �ن  والحكومات  الدول  تكاتف  أهمية  إىل  ولفت 

الطبيعية. الكوارث  لمواجهة 
الطبيعية  األخطار  ضد  ن  تأم�ي منتجات  طرح  �ن  أمله  عن  وأعرب 

لها. وعرضة  هشاشة  األك�ث  الفئات  تناسب  منخفضة  بتكلفة 
المناخ  قمة  �ن  للمشاركة  ن  التأم�ي قطاع  المقصود«  »عبد  ودعا 
برئاسة  الوزراء  مجلس  أن  وأكد  المقبل،  الشهر  خالل   COP27
الشيخ  م  �ش ملت�ت  توصيات  سيأخذ  مدبوىل  مصط�ن  المهندس 

واالهتمام. االعتبار  ن  بع�ي ن  للتأم�ي

المناخية،  ات  بالتغ�ي ًرا  ترصن األك�ث  ىه  النامية  الدول  أن  إىل  ولفت 
 100 بدفع  اماتها  ن بال�ت بالوفاء  ى  الك�ب الدول  قيام  أهمية  إىل  ا  ً مش�ي
باريس  قمة  توصيات  لتنفيذ  المناخ  تغ�ي  مع  للتكيف  دوالر  مليار 
ملياًرا فقط ح�ت   79 أنها دفعت  COP26.، موضًحا  للمناخ  السابقة 

اآلن.
المصدر: المـــال

Arab Insurance BahrainBahrain

.. ً
نمو القطاع %9 سنويا

ن   وتوظف بحريني�ي
ً
ن تفتح فروعا كات تأم�ي الباكر: �ش

البحرين  بمرصف  المالية  المؤسسات  الرقابة عىل  تنفيذي  مدير  أكد 
وخلق   جديدة 

ً
فروعا ن  تأم�ي كات  فتح �ش الباكر،  عبدالرحمن  المركزي 

. ن للمواطن�ي جديدة  عمل  فرص 
عىل  سلماباد،  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  �ش أحد  فروع  افتتاح  خالل  وأكد 
مبادرة  مع  وتجاوبــها  للتكنولوجيا  ن  التأم�ي كات  �ش استخدام  مستوى 
ذكية  تطبيقات  بإطالق   ، الرقمي للتحول  المركزي  البحرين  مرصف 
الخدمات،  عىل  الحصول  العمالء  عىل  تسهل  ونية  إلك�ت ومواقع 

تقديم مطالبات. أو  ن  تأم�ي بواليص  اء  ك�ش
التحول  عملية  ن  التأم�ي كات  �ش مع  يتابع  »المركزي«  أن  إىل  وأشار 
السيارات  عىل  ن  التأم�ي ي 

�ن وباألخص  ن  التأم�ي خدمات  ي 
�ن الرقمي 

بالتحول  البحرين والمرصف   مع رؤية 
ً
تماشيا الصحي وذلك  ن  والتأم�ي

 منه لتقديم أفضل الخدمات التأمينية والمالية لجمهور 
ً
الرقمي حرصا

لضمان حماية  الممارسات  أفضل  ولتطبيق  بسهولة وي�  ن  المواطن�ي
البحرين. مملكة  ي 

�ن العاملة  ن  التأم�ي كات  ن و�ش المواطن�ي جمهور 
القطاعات  من  ن  التأم�ي »إن  قال:   ، ن التأم�ي سوق  لنمو  توقعاته  وعن 
وهذا   ،

ً
سنويا و9%   8 ن  ب�ي اوح  ت�ت معدالت  بمتوسط  وتنمو  الواعدة 

عىل  ن  التأم�ي أو  الصحي  ن  كالتأم�ي  ، ن التأم�ي قطاعات  حيوية  إىل  راجع 
البحرين  ي 

�ن ن  التأم�ي قطاع  أن  وأضاف  أخرى«.  ن  تأم�ي وأنواع  الحياة، 
األداء  من  ن  يتب�ي كما  الواعدة  النمو  فرص  من  العديد  عىل  يحتوي 
بسبب  البحرين  ي 

�ن ن  التأم�ي قطاع  حققه  الذي  ال�يــــع  والنمو  القوي 
. واستطرد:  ن الصحي  فيما يخص التأم�ي

ً
ي وخصوصا زيادة الوعي التأمي�ن

ي السنوات القادمة، 
ن نسبة نمو أك�ب �ن »نتوقع أن يحقق قطاع التأم�ي

عام،  بشكل  ن  التأم�ي منتجات  بأهمية  ي  التأمي�ن الوعي  زيادة  بفضل 
ي 

�ن ن  التأم�ي لقطاع  والرقابية  يعية  الت�ش البيئة  سالمة  إىل  باإلضافة 
ة بسيطة  ات النمو االقتصادي، قال: »منذ ف�ت البحرين«. وعن مؤ�ش

العام  من  األول  للنصف  اإلجماىلي  المحىلي  الناتج  عن  اإلعالن  تم 
.» ي إيجا�ب اقتصادي  نمو  ة، وهناك  الجاري، واألرقام مب�ش

ن  التأم�ي ي سوق 
�ن المرخصة  كات  ال�ش عدد  فإن  إحصائية،  آخر  ووفق 

أجنبية  ن  تأم�ي كات  ل�ش فروع  و10  وطنية  كة  �ش  21 بلغ  البحرين  ي 
�ن

التكافل  وإعادة  والتكافل،   ، ن التأم�ي وإعادة   ، ن التأم�ي أعمال  تزاول 
ن التابعة الخاصة داخل البحرين، حيث تتكون  كات التأم�ي وأعمال �ش
تكافل،  كات  �ش و5  تقليدية،  ن  تأم�ي كة  �ش  12 من  الوطنية  كات  ال�ش
ن تابعة خاصة. كة تأم�ي كة إعادة تكافل، و�ش ، و�ش ن ي إعادة تأم�ي ك�ت و�ش

ن  تأم�ي كات  �ش  9 من  األجنبية  ن  التأم�ي كات  �ش فروع  تتكون  ن  ح�ي ي 
�ن

العديد  عىل  ن  التأم�ي سوق  يشتمل  كما   ، ن تأم�ي إعادة  كة  و�ش تقليدية 
المساندة. ن  التأم�ي كات خدمات  الوساطة و�ش كات  من �ش

المصدر: الوطن
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ن السيارات العام الجاري  : أك�ث من 76 مليون دينار حجم سوق تأم�ي ي الكوه�ب

تجارة وصناعة  بغرفة  ائب  والرصن ن  والتأم�ي المالية  لجنة  أكدت عضو 
بحسب  السيارات  ن  تأم�ي أن حجم سوق   ، ي الكوهحب ميساء  البحرين، 
فيما   ،2021 المالية  للسنة  دينار  مليون   74.6 نحو  بلغ  التقديرات 
76.21 مليون دينار. 2022 نحو  للعام  السيارات  ن  تأم�ي يقدر حجم 

ي نتيجة ازدياد الطلب عىل سلع أو خدمات 
وأردفت بأن التضخم يأ�ت

يحدث  ما  وعادة  األسعار،  رفع  إىل  يؤدي  أن  الممكن  من  لذلك  ما، 
ي 

�ن بالثقة  الناس  ويشعر  تعاٍف،  بمرحلة  االقتصاد  يمر  عندما  ذلك 
بداًل  األموال  من  مزيد  إنفاق  إىل  يدفعهم  ما  االقتصادية،  األوضاع 
ن   أن ترتفع أسعار التأم�ي

ً
من ادخارها، منوهة إىل أنه من المرجح جدا

الجديدة بسبب  السيارات  اء   إىل زيادة أسعار �ش
ً
السيارات نظرا عىل 

مثل  المدخالت  تكاليف  ي 
�ن التضخم  وبسبب  لوجستية،  مشاكل 

عام. بشكل  والتضخم  الموصالت،  أشباه  ونقص  األلمنيوم،  أسعار 
عالية،  بتنافسية  يتمتع  البحرين  مملكة  ي 

�ن االقتصاد  بأن  وبينت 
ناحية  من  التأمينات  افضل  من  السيارات  ن  تأم�ي تغطية  فأن  وعليه 
مما  كورونا،  جائحة  ة  ف�ت خالل  خاصة  التأمينية،  والمزايا  الفوائد 
ي  وال�ت الفائدة،  أسعار  ارتفاع  زيادة  مع   ، ن التأم�ي كات  �ش انتباه  جذب 
السيارات  عىل  ن  التأم�ي بقطاع  لالنتباه  الماىلي  التدفق  ستجلب صورة 

القطاع. ي هذا 
المنافسة �ن مزيًدا من 

 ، ن كات التأم�ي ي تقدمها �ش وذكرت أنه إىل جانب الخدمات التقليدية ال�ت
حيث  نت،  اإلن�ت ع�ب  ن  التأم�ي عملية  من  أك�ب  كجزء  الرقمنة  تقود 
onboard-و  KYC بنظام العميل  معرفة   

ً
أيضا الخدمات   تتضمن 

إن  حيث  والتسويات،  المطالبات،  ومعالجة  الوثيقة،  إلصدار   ing
المبتكرة  والعمليات  المنتجات  تتضمن  ي  ال�ت المنتجات مثل  ابتكارات 
مثل الدفع الفوري، وخطط األقساط، ونقاط الوالء، ومتابعة سلوك 

الناشئة. المجاالت  المعلومات ىهي  تقنية  ع�ب  السائق 
 
ً
مؤخرا تحسنت  السيارات  ن  تأم�ي سوق  ي 

�ن الربحية  أن  إىل  ولفتت 
حيث  الجائحة،  ة  ف�ت خالل  المرور  حركة  انخفاض  إىل   

ً
نظرا

لكن  التصليح،  “كراجات”  مع  المساومة  عىل  القدرة  انخفضت 
المتعلقة  األخرى  والتكاليف  والمنافسة  اإلضافية،  الرقمنة  إضافة 
ة  الربحية، مش�ي تأث�ي كب�ي عىل  لها  واألنظمة  المعلومات،  بتكنولوجيا 
زيادة ضغط  إىل   

ً
أيضا  IFRS 17 معاي�ي  اعتماد  يؤدي  أنه سوف  إىل 

مجموعة  مستوى  عىل  الربحية  ن  لتحس�ي ن  المساهم�ي أو  المستثمرين 
الشفافية  من   

ً
مزيدا القياس  معاي�ي  تجلب  حيث  دقة،  األك�ث  ن  التأم�ي

للمخاطر. وقابليتها  كة،  ال�ش تسع�ي  اتيجية  إس�ت حول 

Arab Insurance JordanJordan

ي 
ي االتحاد تطلع مدير االتحاد عىل آلية العمل �ن

اللجنة التنفيذية للجنة القانونية �ن
ن  وع قانون عقد التأم�ي مناقشة م�ش

كات  ل�ش ي 
األرد�ن االتحاد  ي 

�ن القانونية  للجنة  التنفيذية  اللجنة  عقدت 
الثالث  اجتماعها   2022-10-05 الموافق  األربعاء  اليوم  ن  التأم�ي
كة  ال�ش عام  مدير  جودة  ابو  عودة  الدكتور  برئاسة  االتحاد  مقر  ي 

�ن
ادارة االتحاد  الذي تم تسميته من مجلس  ن  للتأم�ي الفرنسية  األردنية 
ات  للخ�ب وتعزيزا  لجهودها  دعما  اللجنة  هذه  ألعمال  منسقا  مؤخرا 
وع  م�ش دراسة  عىل  تعكف  ي  وال�ت فيها  الموجودة  والقانونية  الفنية 
ضوء  ي 

�ن ي 
األرد�ن المركزي  البنك  من  المطروح  ن  التأم�ي عقد  قانون 

وع. ن عىل هذا الم�ش كة تأم�ي 12 �ش المقدمة من  المالحظات 
األستاذ  برئاسة  الثالث  اجتماعها  انتهاء  بعد  اليوم  اللجنة  وقامت 
واالستاذ  المدادحة  حازم  دكتور  الزمالء  وعضوية  الفاعوري  سعد 
بزيارة  واالستاذة مي خطاب  واالستاذة جمانا صبيح  الصفدي  عيس 
اآللية  عىل  واطالعه  مكتبه  ي 

�ن الكلوب  مؤيد  الدكتور  االتحاد  مدير 
ي وضعتها  وع القانون والخطة ال�ت ي دراسة م�ش

ي انتهجتها اللجنة �ن ال�ت
ات  خ�ب يعكس  وبما  القطاع  نظر  وجهة  تمثل  شاملة  دراسة  لتقديم 
متطلبات  ي  تل�ب قانون  مسودة  ويقدم  والتأمينية  القانونية  اللجنة 

القادمة. المرحلة 
اللجنة  بذلتها  ي  ال�ت ة  الكب�ي الجهود  مؤيد  الدكتور  ثمن  جانبه  ومن 

واحد  اسبوع  خالل  اجتماعات  ثالثة  وعقدها  مؤخرا  انتخابها  منذ 
اتهم  خ�ب ومشاركة  القطاع  خدمة  عىل  اللجنة  حرص  عىل  يؤ�ش  مما 
قانون  وتقديم  األطراف  جميع  مصلحة  فيه  لما  والفنية  القانونية 
البنك  ينفذها  ي  ال�ت يعية  الت�ش االصالحات  مع  يتما�ش  عرصي  ن  تأم�ي
وزيادة حجم  التوسع  من  وتمكينه  بالقطاع  للنهوض  ي 

األرد�ن المركزي 
وثائق  اء  �ش عىل  اإلقبال  لزيادة  معه  ن  المتعامل�ي ثقة  وتعزيز  األعمال 

التأمينية. احتياجتهم  لتلبية  المختلفة  ن  التأم�ي
المصدر: صفحة االتحاد األردني على الفيس بوك

المصدر: الوطن
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الملف ووقف  لهذا  إىل معالجة عادلة  للوصول  ي يجري دراستها  وال�ت
تقديم  استمرارية  يضمن  وبما  المركبات  ن  تأم�ي لفرع  الخسائر  نزيف 

. ن للمواطن�ي التأمينية  الخدمات 

77

ي 
ي �ن

ن االلزامي للمركبات تعقد اجتماعها الثا�ن اللجنة المشكلة لمناقشة ملف التأم�ي
البنك المركزي

ن  التأم�ي ملف  لمناقشة  المشكلة  اللجنة  إلجتماعات  استكمااًل 
ي 

الثا�ن االجتماع   5/10/2022 اليوم  صباح  عقد  للمركبات،  االلزامي 
بنظام  المتعلقة  والتحديات  المشاكل  لمناقشة  المشكلة  للجنة 
المدير  طهبوب  رنا  السيدة  بحضور  المركبات  عىل  اإللزامي  ن  التأم�ي
رأفت  السيد  وبحضور  ن  التأم�ي أعمال  عىل  الرقابة  الدارة  التنفيذي 
الرقابة  إدارة  من  الزمالء  من  وعدد  الجزازي  رويدا  والسيدة  حماد 
ات رئيس مجلس  المهندس ماجد سم�ي ن وبحضور  التأم�ي عىل اعمال 
االتحاد والسيد عالء  نائب رئيس  الحجة  االتحاد والسيد عماد  إدارة 
عبد الجواد والدكتورة النا بدر أعضاء مجلس إدارة االتحاد والدكتور 
ن  تأم�ي للجنة  التنفيذية  اللجنة  وممثىلي  االتحاد  مدير  الكلوب  مؤيد 
والسيد  اللجنة  رئيس  رائد جودة  السيد  االتحاد كل من  ي 

�ن السيارات 
عصام بركات نائب رئيس اللجنة إضافة إىل حضور السيد ماهر عواد 

والتدريب. الدراسات  لشؤون  االتحاد  مدير  مساعد 
اهم  عىل  النقاشات  تمحورت  ي 

الثا�ن ك  المش�ت اإلجتماع  وخالل 
حات  المق�ت وطرح  القطاع  تواجه  ي  ال�ت والصعوبات  المشاكل 
ن  التأم�ي وقطاع  ي 

االرد�ن المركزي  البنك  ممثىلي  قبل  من  المصدر: صفحة االتحاد األردني على الفيس بوكوالحلول 

ن ن تطلق مسابقة إقليمية لتعزيز تكنولوجيا التأم�ي فلسط�ي

Arab Insurance PalestinePalestine

عىل  الرقابية  الجهة  الفلسطينية،  المال  رأس  سوق  هيئة  أعلنت 
مسابقة  إطالق  عن   ، ن فلسط�ي ي 

�ن المرصفية  غ�ي  المالية  القطاعات 
للتعاون  األلمانية  الوكالة  مع  بالتعاون  ن  التأم�ي تكنولوجيا  ي 

�ن إقليمية 
وتنفذ   . ن التأم�ي كات  ل�ش ي  الفلسطي�ن االتحاد  وبرعاية   GIZ الدوىلي 
وهاكاثون  ن  التأم�ي تكنولوجيا  تحدي  بمساريــها  المسابقة  هذه  الهيئة 
 ،” جالكسي “فنتك  كة  �ش مع  ي  اتيحب اس�ت بتعاون  ن  التأم�ي تكنولوجيا 

المجال. ي هذا 
إقليمية متخصصة �ن كة  وىهي �ش

ابتكار  بيئة  تعزيز  اىل  ن  التأم�ي تكنولوجيا  مسابقة  تنفيذ  ويــهدف 
ي 

�ن ن  التأم�ي تكنولوجيا  مجال  ي 
�ن الحاصلة  التطورات  تحاكي  حديثة 

منها  ن  تأم�ي كات  �ش ع�ش  به  يعمل  الذي  ي  الفلسطي�ن ن  التأم�ي قطاع 
. التكافىلي ن  التأم�ي خدمات  تقدمان  اثنتان 

منصة  عىل  استضافته  المقرر  والهاكاثون  التحدي  من  كل  ويــهدف 
لدفع  ومتقدمة  جديدة  رقمية  حلول  ابتكار  تسهيل  إىل  “ابتكر” 
 ، ن الشموىلي التأم�ي ي األسواق وتعزيز منتجات وخدمات 

النمو �ن عجلة 
قبل  من  وفهمها  والخدمات  المنتجات  هذه  إىل  الوصول  ن  وتحس�ي
ومتناهية  والمتوسطة  ة  الصغ�ي المشاريــــع   

ً
تحديدا المستهدفة  الفئات 

ي 
�ن المحدود  الدخل  وذوي  النساء  مثل  المهمشة  والفئات  الصغر، 

. ن فلسط�ي
المسابقة حول طرح ثالث تحديات رئيسية تواجه قطاع  وستتمحور 
وضعف   ، ي التأمي�ن الوعي  نسبة  انخفاض  مثل   ، ن فلسط�ي ي 

�ن ن  التأم�ي
عىل  ن  ك�ي ال�ت وعدم  الخدمات  ومزودي  المستهلك  ن  ب�ي ما  الثقة 
. وهنا يكمن الدور  ن ي حاجة المستهلك�ي ي تل�ب المنتجات والخدمات ال�ت
خالل  من  التحديات  هذه  مواجهة  ي 

�ن ن  التأم�ي لتكنولوجيا  المحتمل 
ن  التأم�ي استخدام  بأهمية  الوعي  وزيادة  واالستخدام  الوصول  تسهيل 

المختلفة. والمشاريــــع  الفئات  تواجهها  ي قد  ال�ت المخاطر  كأداة إلدارة 
يختص  بحيث  مسارين،  خالل  من  المسابقة  هذه  طرح  تم  وقد 
Insurtech hack-  ” ن التأم�ي تكنولوجيا  هاكثون   ” األول  “المسار 

ي “مرحلة تطوير الفكرة 
ي ىهي �ن athon “   بالتعامل مع االبتكارات ال�ت

تكنولوجيا  “تحدي  ي 
الثا�ن المسار  يركز  بينما   ،“  Ideation Phase

قيد  والتطبيقات  الحلول  عىل   ”Innovation Challenge” ن التأم�ي
للتطبيق. الجاهزة  أو  التنفيذ 

تتضمن  ونية  الك�ت صفحة  أطلقت  المسابقة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
المشاركة  واليات  بالمسابقة  المتعلقة  والمتطلبات  وط  ال�ش كافة 

الرابط: ع�ب  لها  الوصول  ن  للمهتم�ي ويمكن  بها، 
https://www.fintech-galaxy.com/events-and-pro-
grams/pcma-insurtech-wizard-competitions
المصدر: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

https://www.fintech-galaxy.com/events-and-programs/pcma-insurtech-wizard-competitions 
https://www.fintech-galaxy.com/events-and-programs/pcma-insurtech-wizard-competitions 
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Arab Insurance QatarQatar

Qatar issues Executive Regulations to the new mandatory health 
insurance scheme
Qatar continues to forge ahead with the rollout of its 
mandatory healthcare insurance scheme by issuing the 
long-awaited Executive Regulations, which add to, and 
form, an integral part of the Law that came into effect in 
May 2022. The much-anticipated mandatory healthcare 
scheme will replace an earlier scheme (SEHA) which 
was launched in 2013 and then withdrawn in 2015. 
The mandatory healthcare scheme will apply to all 
expatriates and visitors to Qatar for the duration of 
their visit. At a time when Qatar is preparing to host 
the World Cup and see an influx of visitors, we look at 
the implications for the insurance sector and employers 
in Qatar.
The Law and the Executive Regulations
The new mandatory healthcare system was created 

under Law No. 22 of 2021 regulating the health services 
in Qatar (Law), which came into effect on 4 May 2022.
The eagerly awaited Resolution of Minister of Public 
Health No. (8) of 2022 Concerning the Issuance 
of Executive Regulations of Law No. (22) of 2021 
Regulating Healthcare Services in the State (Executive 
Regulations) put flesh on the bones of the Law, 
providing the details on how the scheme will work. The 
Executive Regulations were published in the Official 
Gazette on 1 September 2022 and came into effect on 
2 September 2022.
To read full article, please click here

 Source: Clyde&CO

ي »المرفوضة« خالل 7 أشهر
ي »المعلقة« و22 % انخفاضا �ن

50 % تراجعا �ن

ن  كات التأم�ي 16.3 مليار ريال حجم مطالبات القطاع الص�ي من �ش
القطاع  مطالبات  حجم  ارتفاع  عن  الصحي  الضمان  مجلس  كشف 
ن إىل 16.3 مليار ريال خالل 7 أشهر، مبيًنا  كات التأم�ي الصحي من �ش
، فيما وصل  ي

يناير الما�ن ي 
1 مليار ريال �ن المطالبات بلغ  أن إجماىلي 

مليار   15.3 بزيادة  ي 
الما�ن أغسطس  خالل  ريال  مليار   16.3 إىل 

ريال.
الغامدي،  شباب  الدكتور  الصحي  الضمان  مجلس  عام  ن  أم�ي وأرجع 
نظمتها  نفيس«  بعنوان »منصة  ، خالل ورشة عمل  ي

الما�ن األربعاء 
أشهر   7 خالل   15.3 بنحو  المطالبات  حجم  ارتفاع  قية،  ال�ش غرفة 
»نفيس«،  فريق  قبل  من  ن  التأم�ي كات  مع �ش األسبوعية  المتابعة  إىل 
وكذلك   50% بنسبة  المعلقة  المطالبات  انخفاض  إىل  أدى  مما 
المطالبات  عدد  اجع  ل�ت أدى  مما  »نفيس«؛  منصة  رموز  تحديث 

.22% المرفوضة إىل 
 1 لـ ن  كات التأم�ي كما أرجع بلوغ إجماىلي مطالبات المستشفيات من �ش
ي الرد عىل المطالبات 

، إىل نسبة التأخ�ي �ن ي
ي يناير الما�ن

مليار ريال �ن
كات  �ش أنظمة  ي 

�ن تحديات  وجود  إىل  وكذلك   ،83% والبالغة 
لعدم  المطالبات  رفض  وأيًضا  المطالبات  حجم  لقبول  ن  التأم�ي
إلرسال  الالزمة  البيانات  استكمال  إىل  باإلضافة  المعلومات،  دقة 

.33% إىل  ن  التأم�ي كات  المطالبات ل�ش
 90 مقابل  يوًما   30 إىل  انخفض  المطالبات  زمن  إن  الغامدي  وقال 
ن  كات التأم�ي يوًما، مرجًعا ذلك إىل المتابعة والتواصل المستمر مع �ش
يبة  الرصن آلية حساب  وإيضاح  يوًما   30 الدفع خالل  عمليات  إلتمام 
أن  وأوضح  والجمارك.  يبة  والرصن الزكاة  هيئة  ن  قوان�ي مع  ومواءمتها 
جودة،  ذات  صحية  خدمات  تقديم  ي 

�ن تتمثل  المجلس  اتيجية  إس�ت
الوصول  سهولة  ي 

�ن ساهم  الطبية  الرموز  توحيد  أن  إىل  باإلضافة 
الموافقات  أن  مبيًنا  الصحية،  المنشآت  ي 

�ن المقدمة  الخدمات  إىل 

 ، ي
الما�ن أغسطس  خالل  دقيقة   30 إىل  وصلت  أوقاتا  اخترصت 

المنرصم.  يناير  ي 
�ن الموافقات  للحصول عىل  6 ساعات  مقابل 

ي تأخ�ي الموافقات وتتمثل التحديثات 
وأضاف: إن التحديات تسهم �ن

عدم  وكذلك  الوالدة  ي  بحدي�ث الخاصة  الموافقات  بإرسال  المتعلقة 
أن  موضًحا  المسبقة،  الموافقات  عىل  ن  التأم�ي كات  �ش ردود  وضوح 
توعية  ي 

�ن تتمثل  الموافقات  عىل  الحصول  ل�عة  اإليجابية  اآلثار 
القطاع عىل إرسال الموافقات بدقة، فضال عن إضافة خاصية إرسال 
الصحي  الضمان  مجلس  عام  ن  أم�ي وذكر  الوالدة.  ي  لحدي�ث الموافقات 
والتأمينية  الصحية  المعلومات  تبادل  منصة  عمليات  إجماىلي  أن 
ا  ً مش�ي اآلن،  ح�ت  صحية  تأمينية  عملية  مليون   61.3 بلغ  »نفيس« 
و6  عالج«،  »أهلية  عملية  مليون   37 عىل  تتوزع  العمليات  أن  إىل 
مالية.  مطالبات  عملية  مليون  و18.3  الطلبات  عىل  موافقة  ن  مالي�ي
مقابل  مؤمن،  مليون   11.5 بلغ  ن  المؤمن�ي إجماىلي عدد  أن  إىل  وأشار 
المستفيدين  عدد  ارتفاع  مرجًعا   ،2021 خالل  مستفيد  مليون   9.5
إن  الغامدي:  الحكومية.وأضاف  الجهات  مع  ي 

و�ن اإللك�ت للربط 
1.8 مليون  ن خالل األشهر التسعة الماضية بلغ  ن�ي إجماىلي عدد المؤمِّ
مستفيد  مليون   12 أك�ث  ن  المؤمن�ي عدد  يصل  ألن  متطلًعا  مؤمن، 
عدد  لوصول  يتطلع  المجلس  أن  إىل  ا  ً مش�ي المقبل،  العام  خالل 
برنامج  من  ا 

ً
انطالق  ،2030 بنهاية  مستفيد  مليون   25 إىل  ن  المؤمن�ي

مؤخًرا. أطلق  الذي  السكانية  السياسة 
وكشف عن حصول مجلس الضمان الصحي عىل المركز األول لألمن 
من  البيانات  حفظ  ي 

�ن الحكومية  القطاعات  مستوى  عىل  ي 
ا�ن السي�ب

عىل  المجلس  حرص  عىل  مؤكًدا  بالمملكة،  ي 
ا�ن السي�ب األمن  هيئة 

حماية البيانات الشخصية، وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.
وأشار الغامدي إىل أن النظام الصحي بالمملكة خالل جائحة كورونا 

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

https://www.clydeco.com/en/insights/2022/09/qatar-issues-executive-regulations-to-the-new
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ن مركباتهم  لتأم�ي
ً
»ساما«: المستهلكون يدفعون 27.22 مليون ريال يوميا

إجماىلي  أن  )ساما(  السعودي  المركزي  للبنك  حديث  تقرير  كشف 
من  ي 

الثا�ن الربــع  ي 
�ن بلغت  المركبات  ن  لتأم�ي بها  المكتتب  األقساط 

ي النصف 
2.2 مليار ريال )4.9 مليار ريال �ن 2022 نحو  العام الحاىلي 

ي  ال�ت ن  التأم�ي أقساط مركبات  ليبلغ متوسط   ،) الحاىلي العام  األول من 
27.22 مليون ريال.  نحو 

ً
تدفع يوميا

العام  من  األول  النصف  خالل  المدفوعة  ن  التأم�ي أقساط  وارتفعت 
ي 

الما�ن العام  من  المماثلة  ة  بالف�ت مقارنة   13.95% بنسبة  الحاىلي 
600 مليون ريال. ن بما يعادل  التأم�ي 2021، وبزيادة قيمة 

كافة  ي 
�ن بها  المكتتب  ن  التأم�ي أقساط  إجماىلي  ارتفاع  »ساما«  ن  وب�يّ

العام  األول من  النصف  ي 
�ن ريال  مليار   27.15 إىل  لتصل  القطاعات 

 4.9 ن بما يعادل  التأم�ي %22.02 بزيادة قيمة  ، بزيادة نسبتها  الحاىلي
ي 

ي النصف األول من العام الما�ن
مليار ريال، بعد أن بلغت قيمتها �ن

22.25 مليار ريال. نحو 
المركبات،  ن  تأم�ي 1.28 مليار ريال من إجماىلي  واستحوذ األفراد عىل 
وجاءت  المركبات،  ن  تأم�ي إجماىلي  من   58.7% نسبتهم  وبلغت 
من   24.2% عىل  واستحوذت  الثانية  المرتبة  ي 

�ن ة  الكب�ي المنشآت 

للمنشآت  بالمركبات  الخاص  ن  التأم�ي قيمة  بلغت  إذ  المركبات،  ن  تأم�ي
الصغر  متناهية  المنشآت  وكانت  ريال،  مليون   526.8 نحو  ى  الك�ب
ريال،  مليون   77.5 بقيمة  المركبات  ن  تأم�ي عىل   

ً
استحواذا األقل 

.3.6% نسبتها  وتعادل 
 1.28 عىل  األفراد  استحوذ   ، الحاىلي العام  من  ي 

الثا�ن الربــع  وخالل 
 58.7% نسبتهم  وبلغت  المركبات،  ن  تأم�ي إجماىلي  من  ريال  مليار 
المرتبة  ي 

�ن ة  الكب�ي المنشآت  وجاءت  المركبات،  ن  تأم�ي إجماىلي  من 
ن المركبات، إذ بلغت قيمة  %24.2 من تأم�ي الثانية واستحوذت عىل 
مليون   526.8 نحو  ى  الك�ب للمنشآت  بالمركبات  الخاص  ن  التأم�ي
ن  تأم�ي عىل   

ً
استحواذا األقل  الصغر  متناهية  المنشآت  وكانت  ريال، 

.3.6% نسبتها  وتعادل  ريال،  مليون   77.5 بقيمة  المركبات 
الصحي  ن  التأم�ي عىل  إقبااًل  الفئات  أقل  األفراد  كان  النقيض،  وعىل 
 ،3.1% نسبتها  تعادل  ريال  مليون   207.6 مدفوعاتهم  قيمة  وبلغت 
 3.9 ن الصحي بقيمة  ى األعىل إقبااًل عىل التأم�ي وكانت المنشآت الك�ب
بلغ  الذي  الصحي  ن  التأم�ي من   57.4% نسبتها  تعادل  ريال،  مليار 

مليار ريال.  6.8 الصحي  ن  التأم�ي إجماىلي قيمة 
المصدر: ُعكاظ

الكث�ي  تنفيذ  تم  حيث  العالم،  مستوى  عىل  األنظمة  أفضل  من  كان 
من المبادرات ع�ب 5 محاور أساسية انبثق منها 21 مبادرة، باإلضافة 

عالية. إنجاز  نسبة  ي حققت  وال�ت المشاريــــع  ات  إىل ع�ش
، بالقول إن المجلس أطلق  ن عام مجلس الضمان الصحي واختتم أم�ي
ن عىل  ك�ي ي الخدمات وال�ت

ي أكتوبر الجاري حزمة منافع تشمل زيادة �ن
�ن

مقابل  ريال  مليون  إىل  ن  التأم�ي بوليصة  تغطية  بحيث رفعت  الوقاية، 
بعض  إضافة  عن   

ً
فضل ة،  الكب�ي للمنشآت  سابًقا  ريال  ألف   500

الجائحة. مع  افية  است�ش إجراء دراسات  بعد  الخدمات 
المصدر: اليوم

Arab Insurance SyriaSyria

ي وجود دراسة 
ن تن�ن اف عىل التام�ي اال�ش

ن االلزامي عىل  لتعديل تعرفة التام�ي
السيارات

ا  االجتماعي خ�ب التواصل  “تداولت صفحات  بيان:  ي 
�ن الهيئة  وقالت 

الشفافية  عىل   
ً
وحفاظا للسيارات،  اإللزامي  ن  التأم�ي تعرفة  زيادة  عن 

فإن  التأمينية،  بالخدمة  المواطن  ثقة  عىل  وحرصنا  والمصداقية، 
 
ً
حاليا دراسة  أي  وجود  عدم  التأكيد  تود  ن  التأم�ي عىل  اف  اإل�ش هيئة 

قامت  الهيئة  أن  بل  ال  الشأن،  بهذا  ين�ش  ما  دقة  وعدم  األمر،  لهذا 
 ،

ً
تقريبا سنة  منذ  السيارات  حوادث  عن  الناتجة  التعويضات  بزيادة 

المواطن، أي دون زيادة عىل  الضعف، و دون أي كلفة عىل  بمقدار 
السنوي(. )البدل  التعرفة 

خاىطء  تداول  هو  جرى،  ما  “إن  الهيئة:  تابعت  االيضاح  ي 
�ن وزيادة 

العامة السورية  ن )المؤسسة  التأم�ي كات  لترصيــــح صادر عن إحدى �ش
المؤسسة  بأن  مصدره(،  )حسب   

ً
أساسا الترصيــــح  ويتعلق   ) ن  للتأم�ي

وهذا  لديها،  للسيارات  الشامل  ن  التأم�ي عقود  تعديل  بدراسة  تقوم 
للمركبات  اإللزامي  ن  التأم�ي تعرفة  أما  واختصاصها،  عملها  صلب  من 

. ً
الهيئة حرصا واختصاص  المصدر: المشهدفإنها من صالحيات 

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/QuarterlyForms/Quarterly_Insurance_Sector_Report_Q2_2022.pdf
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Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

The President Of The State Issues A Federal Decree On 
Unemployment Insurance
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
President of the State, may God protect him, issued 
Decree Federal Law No. (13) of 2022 regarding 
unemployment insurance, which aims to provide 
income for a limited period to the insured during 
his period of unemployment until alternative job 
opportunities are available. In accordance with the 
provisions of this Decree-Law.
It also aims to enhance the competitiveness of Emirati 
cadres in the labor market and provide them with a 
social protection umbrella to ensure the sustainability 
of a decent life for them and their families until an 
alternative job opportunity is available, and to attract 
and maintain the best international talents from 
skilled labor in the country’s labor market to reach a 
competitive knowledge economy.

The third article of the Federal Decree-Law, which was 
published in the latest issue of the Official Gazette, 
stipulates that the provisions of this Decree-Law shall 
apply to all workers in the private sector and the federal 
government sector in the country, with the exception of 
the following categories:
The investor (the owner of the facility in which 
he works), the domestic worker, the worker with a 
temporary contract, juveniles under the age of (18) 
years, and retirees who receive a retirement pension 
and have joined a new job. The Council of Ministers 
may, upon a proposal from the Minister of Human 
Resources and Emiratisation, amend the scope of 
application This decree-law.
To read more details, please click here

Companies News

Leading regional insurance group produces favourable underwriting 
results
Regional:Regional: Gulf Insurance Group (GIG) group has 
a record of strong operating performance, returning 
a five-year (2017-2021) average return on equity of 
16.3%, notes AM Best.
This is supported by a track record of positive 
underwriting performance, with an average combined 
ratio of 96.0% for the five-year period ended 31 
December 2021. GIG’s return on equity increased in 
2021 to 23.6% (2020: 14.3%), largely driven by a one-
off accounting gain from the acquisition of GIG Gulf.
Ratings affirmed
AM Best has affirmed the Financial Strength Ratings 
of A (Excellent) and Long-Term Issuer Credit Ratings 
of “a” (Excellent) of GIG and Gulf Insurance and 
Reinsurance (GIG-Kuwait), both domiciled in Kuwait. 
The outlook of these credit ratings is ‘Stable’.
The ratings reflect GIG’s consolidated balance sheet 
strength, which AM Best assesses as very strong, as well 
as its strong operating performance, neutral business 
profile and appropriate enterprise risk management.
GIG’s balance sheet is underpinned by consolidated 
risk-adjusted capitalisation at the strongest level, as 
measured by Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), 

and benefits from a comprehensive reinsurance 
programme and a relatively conservative investment 
strategy. 
Whilst the balance sheet is leveraged moderately 
following GIG’s acquisition of AXA Insurance (Gulf) 
and AXA Cooperative Insurance Company (since 
rebranded known as Gulf Insurance Group (Gulf) [GIG 
Gulf] and Gulf Insurance Group [a Saudi joint stock 
company], the group has plans to reduce its borrowing 
over the medium term. AM Best expects that GIG 
will maintain risk-adjusted capitalisation comfortably 
above the threshold for the strongest assessment.
AM Best has also affirmed the credit ratings of other 
companies in the group. The following is a summary of 
the credit ratings of GIG and related insurers:

Company Domicile

Finan-
cial 

Strength 
Rating

Long-
Term 
Issuer 
Credit 
Rating

Outlook

Gulf Insur-
ance Group 
[GIG]

Kuwait A a Stable

https://globeecho.com/news/the-president-of-the-state-issues-a-federal-decree-on-unemployment-insurance/
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Gulf Insur-
ance Group 
– Jordan 
[GIG Jor-
dan]

Jordan B++ bbb+ Stable

GIG Insur-
ance - Egypt 
[GIG-
Egypt]

Egypt B++ bbb+ Stable
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كات تقفز بعد إعالن مفاوضات االندماج أسهم الثالث �ش

” و”تكافل اإلمارات” وحصة من المحفظة التأمينية  ن ن “سالمة للتأم�ي اندماج مرتقب ب�ي
لـ”أمان”

العربية  اإلسالمية  كة  ال�ش كشفت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
استالمها  عن   ، الماىلي ي  د�ب سوق  ي 

�ن المدرجة  “سالمة”  ن  للتأم�ي
تكافل  كة  �ش مع  لالندماج  التنظيمية  الجهات  من  المبدئية  الموافقة 

اإلمارات.
 ، ن ”، اليوم االثن�ي ي الماىلي ي بيان عىل “سوق د�ب

كة “سالمة” �ن وقالت �ش
إلتمام  والتنظيمية  القانونية  المتطلبات  كافة  استيفاء  تعمل عىل  إنها 
المالية  األوراق  إىل موافقة هيئة  االندماج  كما يخضع  االندماج.  هذا 

والسلع.
تكافل  كة  �ش ن  وب�ي بينها  االندماج  صفقة  أن  “سالمة”،  وأضافت 
كة  �ش إصدار  طريق  عن  تتم  نقدية  غ�ي  صفقة  ستكون  اإلمارات 
بغرض  اإلمارات  تكافل  كة  �ش مساهمي  إىل  إضافية  ألسهم  “سالمة” 

االندماج. عملية  إتمام 
ي 

�ن وتزايدي  تراكمي  أثر  ذات  االندماج  عملية  تكون  أن  المتوقع  ومن 
. ن للمساهم�ي القيمة 

قدرات  تعاظم  عن  ستسفر  االندماج  عملية  أن  “سالمة”  وذكرت 
الدمج. تنفيذ صفقة  من  االنتهاء  بعد  كة  ال�ش

ي مفاوضات 
كة “سالمة” عن الدخول �ن ومن ناحية أخرى، اعلنت �ش

لالستحواذ  “أمان”  ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي اإلسالمية  ي  د�ب كة  �ش مع 
التكافلية  التأمينات  مجاالت  ي 

�ن التأمينية  محفظتها  من  حصة  عىل 
عىل  ن  للتأم�ي التكافىلي  “البديل  العائىلي  والتكافل  والصحية  العامة 
ن  ب�ي والمفاوضات  الالزم  للتمحيص  الصفقة  وتخضع  الحياة”، 

التنظيمية. والموافقات  ن  الطرف�ي
ي اإلمارات وبعد تنفيذ 

ن تكافىلي �ن كة تأم�ي كة “سالمة” ىهي أك�ب �ش و�ش
ي 

�ن تكافىلي  ن  تأم�ي كات  �ش خمس  أك�ب  من  واحدة  ستصبح  ن  الصفقت�ي
العالم.

درهم،   0.56 إىل   14.99% بنسبة  “سالمة”  كة  �ش أسهم  وارتفعت 
وبالمثل  درهم،   0.93 عند سعر   14.67% “أمان”  ارتفع سهم  فيما 

0.918 درهم. %14.89 عند سعر  ارتفع سهم تكافل اإلمارات 

Gulf Insur-
ance and 
Reinsurance 
[GIG-Ku-
wait]

Kuwait A a Stable

Gulf Insur-
ance Group 
[GIG Gulf]

Bahrain A a Stable

Bahrain Ku-
wait Insur-
ance [GIG 
Bahrain]

Bahrain A- a- Stable

Takaful In-
ternational 
[(GIG Bah-
rain Takaf-
ul]

Bahrain A- a- Stable

المصدر: العربية

 Source: Middle East Insurance Review

غ�يَّ عالمتها التجارية إىل “سكون”
ُ
ن ت كة ُعمان للتأم�ي �ش

الرائدة  كة  ال�ش  ، ن للتأم�ي ُعمان  أعلنت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
ومنطقة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 

�ن ن  التأم�ي خدمات  تقديم  مجال  ي 
�ن

“سكون”،  إىل  التجارية  عالمتها  تغي�ي  عن  ي  الخليحب التعاون  مجلس 
خليفة  برج  عىل  الجديد  المؤسسي  شعارها  عن  كة  ال�ش وقد كشفت 
اإلعالن  فعالية هذا  قيمت 

ُ
أ 2022؛ حيث  أكتوبر   6 يوم  ي 

ي �ن
األيقو�ن

اإلدارة  مجلس  وأعضاء  اإلدارة،  مجلس  رئيس  بحضور  المهم 
والصحافة. اإلعالم  ووسائل  كاء،  وال�ش

كة  إدارة �ش الغرير، رئيس مجلس  العزيز عبد هللا  وأعرب معاىلي عبد 
الفريد  التحول  بهذا  سعادته  عن  حالًيا(  )“سكون”  ن  للتأم�ي عمان 
ي عام 

ن �ن كة ُعمان للتأم�ي قائاًل: “لقد أسس والدي عبد هللا الغرير �ش
ات  الخ�ب تعزيز  بهدف  قرن،  نصف  من  يقرب  ما  منذ  أي   ،1975
المحلية، وتوف�ي حلول تأمينية تكفل حماية األشخاص، وقد حققت 

وأحرزت  اإلنجازات،  من  العديد  السنوات  تلك  مدار  عىل  كة  ال�ش
المستقبل،  فيها  ف  تست�ش طويلة  عمل  ة  مس�ي خالل  ضخًما  تقدًما 
ي 

�ن اليوم  تقف  كة  ال�ش جعل  ما  التأمينية،  للتحديات  فيها  وتتأهب 
ا  نً ترك�ي ها  وأك�ث المنطقة،  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  �ش وأقوى  أفضل  مصاف 
هذه  كل  لتجسيد  الوقت  حان  وقد  العمالء؛  متطلبات  تلبية  عىل 

تجارية جديدة …” ي عالمة 
�ن الراسخة  ات وقيمنا  التغي�ي

كة  مش�ت وىهي كلمة  البال”  و”راحة  “الطمأنينة”  ي  تع�ن كلمة  “سكون” 
ن ثالث لغات: العربية واألردو والهندية، وىهي اللغات الثالثة األك�ث  ب�ي
ن  يت�ي ب�ش يدين  صورة  ي 

�ن التجارية  العالمة  ي 
تأ�ت المنطقة.  ي 

�ن انتشاًرا 
للعمالء وهو  والحماية  األمان  بإحساس  تتالقيان؛ مما يوحي بوضوح 

البال. الطمأنينة وراحة  أخرى  يعكس مرة  ما 
ُعمان  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس   ، جو�ي لوران  لوي  جان  ويوضح 
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المصدر: الوطن

Alliance Assurances: H1 2022 results
Algeria:Algeria: Alliance Assurances, a private company listed 
on the Algiers stock exchange, has recorded a 20% 
increase in its turnover in the first half of 2022.
The premium volume has reached 2.875 billion DZD 
(19.6 million USD) as at 30 June 2022 against 2.392 
billion DZD (17.78 million USD) during the same 

period in 2021.
The net result went up by 26.9% from 122.85 million 
DZD (913 150 USD) in the first half of 2021 to reach 
155.93 million DZD (1.06 million USD) one year later.

 Source: Atlas Magazine

كة ارتفع إىل 339.1 مليون جنيه بنهاية العام الماىل 2022/2021 إجماىل محفظة استثمارات ال�ش

أصول »م� للتكافل« ترتفع إىل 441 مليون جنيه نهاية يونيو
ن  للتأم�ي »مرص  كة  �ش أصول  إجماىل  ارتفع  العربية:  م�  العربية:جمهورية  م�  جمهورية 
بنهاية  جنيه  مليون   441 إىل  ومسئوليات-  ممتلكات   – التكافىل« 
ة المقارنة  العام الماىل 2022/2021 مقابل 314.9 مليون خالل ف�ت

.%40 نمو  126.1 مليون، وبمعدل  بزيادة قدرها  السابق  بالعام 
صا�ن  حققت  أنها  كة،  لل�ش المنتدب  العضو  مر�،  أحمد  كشف 
المالية  السنة  عن  ن  المساهم�ي دخل  بقائمة  ائب  الرصن بعد  أرباح 
مقارنة  جنيه  مليون   13.6 مبلغ  بنحو   2022 يونيو   30 �ن  المنتهية 
بزيادة  السابق  بالعام  المقارنة  ة  ف�ت خالل  جنيه  مليون   9.1 بمبلغ 

.%50.1 4.5 مليون بمعدل نمو 
إىل  ارتفع  كة  ال�ش استثمارات  محفظة  إجماىل  أن  مر�  وأضاف 
339.1 مليون جنيه بنهاية العام الماىل 2022/2021 بزيادة قدرها 
المالية  السنة  بداية  �ن  االستثمار  محفظة  رصيد  عن  مليون   93.8
قدره  نمو  بمعدل  مليون   245.3 نحو  والبالغ   2021 يوليو  �ن مطلع 

.%38.2
وأوضح أنه تم تحقيق صا�ن دخل من االستثمارات عن السنة المالية 
مقابل  جنيه  مليون   31.9 مبلغ  نحو   2022 يونيو   30 �ن  المنتهية 

قدرها  بزيادة  السابق  بالعام  المقارنة  ة  ف�ت خالل  مليون   27.7 مبلغ 
.%15.2 4.2 مليون بمعدل نمو 

 9.9 قدره  تأمي�ن  نشاط  فائض  تحقيق  �ن  كته  �ش نجاح  عن  وكشف 
قيمته  عجز  مقابل   2022/2021 الماىل  العام  بنهاية  جنيه  مليون 
نمو  وبمعدل   2021/2020 عام  من  ة  الف�ت نفس  مليون خالل   1.9

.%630.5
كته  �ش أن  إىل  التكافىل«  ن  للتأم�ي لـ»مرص  المنتدب  العضو  وأشار 
الما�ن  يونيو  بنهاية  ة  مبا�ش أقساطا  جنيه  ن  مالي�ي  305 حققت 
وبزيادة  السابق،  العام  من  ة  الف�ت نفس  خالل  مليون   219.6 مقابل 

.%38.9 85.4 مليون، ونسبة نمو  قدرها 
عن  تعويضات  جنيه  مليون   83.6 سددت  كته  �ش أن  مر�  وأكد 
 ،2022 يونيو   30 �ن  المنتهية  المالية  للسنة  ة  المبا�ش العمليات 
السابق  بالعام  المقارنة  ة  ف�ت خالل  جنيه  مليون   113.7 مع  مقارنة 
نسبته  انخفاض  بمعدل  مرصى  جنيه  مليون   30.1 قدره  بانخفاض 

.%26.4

AtlantaSanad engrange de bons résultats semestriels
Morocco:Morocco: Le conseil d’administration d’AtlantaSanad 
Assurance s’est réuni le jeudi 22 septembre 2022, sous 
la présidence de M Mohamed Hassan Bensalah, en vue 
d’examiner l’activité de la compagnie et d’arrêter les 
comptes semestriels.
Au cours du premier semestre, AtlantaSanad a réalisé 
un chiffre d’affaires de 3 082 MDH en progression de 
+2.0% par rapport à fin juin 2021.
Le chiffre d’affaires non-vie ressort à 2 392 MDH 
avec une progression de +3,4% par rapport à la même 
période de 2021.
Cette augmentation concerne la quasi-totalité des 
branches non-vie grâce à la proximité et au soutien 
apportés au réseau de distribution à travers notamment, 

la mise en place de solutions innovantes.
Le chiffre d’affaires vie s’établit à 690 MDH marquant 
une quasi-stagnation en raison du repli de la collecte 
sur l’épargne qui est atténué par le bon comportement 
de la prévoyance.

المصدر: المـــال

” إىل “سكون”  ن كة لتغي�ي اسمها من “ُعمان للتأم�ي ، رحلة ال�ش ن للتأم�ي
مستفيضة  ا 

ً
بحوث ة  األخ�ي الثالثة  السنوات  خالل  أجرينا  “لقد  قائاًل: 

تجديد  مجال  ي 
�ن اء  الخ�ب من  نخبة  مع  وتعاونا  الّسوق،  عىل مستوى 

توجيهاتهم  من  واستفدنا  العالم،  مستوى  عىل  التجارية  العالمات 

المجموعات  مع  اللقاءات  من  العديد  عقدنا  كما  وإرشاداتهم، 
استقصائية. ودراسات  مقابالت  عدة  وأجرينا  المتخصصة، 
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 Source: Finance Inclusive

Réassurance : la SCR signe un partenariat stratégique avec AIG
Morocco:Morocco: La Société Centrale de Réassurance, filiale 
du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion, a conclu 
un partenariat stratégique avec le Groupe Américain 
« American International Group » (AIG) en la 
présence du CEO, Saïd Ibrahimi, et des membres de 
la communauté CFC. La SCR et AIG sont tous deux 
membres de la communauté CFC respectivement 
depuis 2018 et 2014. 
Le partenariat vise à rendre plus agile l’Offre en 
Réassurance au niveau du continent en proposant des 
solutions communes basées sur la synergie et la qualité 
des services. 
Ce partenariat a vu le jour suite à une série d’ateliers 
animés par CFC visant à stimuler l’émergence d’une 
synergie communautaire entre les membres de la place 
financière. 
« Nous sommes fiers que ce partenariat ait émergé 
dans le cadre des différents ateliers animés par CFC. 

Ce partenariat est l’exemple parfait de ce que nous 
souhaitons voir éclore et promouvoir à CFC, à savoir 
une synergie communautaire et une mutualisation des 
capacités, expertises et savoir-faire entre membres 
CFC », a déclaré Saïd Ibrahimi, CEO de Casablanca 
Finance City.

 Source: Eco Actu

La marge technique nette enregistre une amélioration 
significative de +7.5% qui reflète la performance de la 
politique de sélection des risques et de surveillance du 
portefeuille déployée par la compagnie.
Le résultat net d’AtlantaSanad ressort à 237 MDH en 
amélioration de +5,8% par rapport au premier semestre 
2021, en ligne avec les objectifs post fusion de la 

compagnie malgré un marché financier marqué par une 
augmentation des taux et une contre-performance du 
marché actions.
Le chiffre d’affaires consolidé ressort à 3 143 MDH en 
progression de + 2.4% par rapport au premier semestre 
2021. Le résultat consolidé affiche une hausse de +4,2% 
pour s’établir à 229 MDH.

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


