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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

ي 01 أبريل 2022
تقالية �ف ي للبطاقة ال�ب

و�ف بدء العمل باإلصدار اإللك�ت
لجنة  اجتماع   2021-12-15 الموافق  ي 

الما�ض االربعاء  يوم  ُعقد 
زووم،  تطبيق  ع�ب  الموحده  العربية  والمكاتب  السيارات  تأمينات 
السابق  اللجنة  اجتماع  توصيات  متابعة  االجتماع  هذا  خالل  وتم 

م الشيخ. ي �ش
والذي ُعقد �ض

الفعلي  البدء  موعد  تمديد  هو  االجتماع  توصيات  ابرز  ومن 
 2022-04-01 ليكون  تقالية  ال�ب للبطاقة  ي 

و�ض اإللك�ت لإلصدار 
2022 ي األول من يناير 

 أن يكون �ض
ً
والذي كان مقررا

https://iciec.isdb.org/
mailto:gaif%40gaif.org?subject=Registration
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World Insurance & COVID-19

Global insured catastrophe losses rise to USD 112 billion in 2021, 
the fourth highest on record, Swiss Re Institute estimates
Extreme weather events in 2021, including a deep 
winter freeze, floods, severe thunderstorms, heatwaves 
and a major hurricane, resulted in annual insured 
losses from natural catastrophes estimated at USD 
105 billion, the fourth highest since 1970, according 
to Swiss Re Institute’s preliminary sigma estimates. 
While Hurricane Ida was the costliest natural disaster 
in 2021, winter storm Uri and other secondary peril 
events caused more than half of total losses as wealth 
accumulation and climate change effects in disaster-
prone areas drive claims. Man-made disasters triggered 
another USD 7 billion of insured losses, resulting in 
estimated global insured losses of USD 112 billion in 
2021.
To read more details, please click here

 Source: Swiss Re

https://aqabaconf.com/
https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20211214-sigma-full-year-2021-preliminary-natcat-loss-estimates.html
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Life insurers to see return pressure, manageable losses in 2022: 
Fitch
Analysts at Fitch Ratings have warned that sustained low interest rates, the increased role of alternative investment 
managers and accounting changes will have long-term credit implications for the life insurance industry.
The rating agency says pressure on financial 
performance of legacy in-force business from low 
interest rates is not expected to abate in the near term.
Analysts also have a negative view on the way life 
insurers overreach for yield in various ways due to low 
interest rates and increase their vulnerability.
Exposure to commercial real estate-related assets also 
remains a downside risk amid relatively benign credit 
trends that are expected to continue into 2022, although 
Fitch believes potential losses will be manageable in 
relation to earnings and capital.
Overall however, the neutral sector outlook for US life 
insurers reflects improvement in the macroeconomic 
environment over the past year and strong industry 
balance sheet fundamentals, which are expected to 
persist in 2022.
Lower interest rates, which are expected to increase 

modestly in 2022, have resulted in significant changes 
in product strategies and the competitive landscape, 
including increased M&A activity and tie-ups with 
alternative investment managers.
Credit implications of PE tie-ups have been mixed, with 
potential for higher risk due to changes in life insurers’ 
investment strategies that may result in increased 
exposure to higher risk asset classes.
Fitch further notes that new, more punitive 
GAAP accounting rules, Long-Duration Targeted 
Improvements (LDTI), are expected to result in 
volatility to reported earnings, with large increases in 
GAAP liabilities.
Effective in 2023, LDTI will affect the management 
strategies on in-force businesses in 2022, with actuarial 
assumptions to be updated at least annually and discount 
rate assumptions to be updated quarterly.

 Source: Reinsurance News

Political Risk Winter Update 2021
Technology increasingly driving political risk in emerging 
markets – report

controversial social issues.”
“Since the 2011 Arab Spring uprising specifically, social 
media have come to play a very important political role 
across developing and developed economies,” said Dr. 
Megha Kumar, Deputy Director of Analysis at Oxford 
Analytica. “That role ranges from at one extreme, 
efforts to incite political violence, to the use for which 
they were intended, namely communication.”
The report found that “flash mob” protests, organized 
in part using mobile devices, have played a role in the 
toppling of governments in the Philippines in 2001; 
Georgia in 2003; Ukraine in 2004-5; Kyrgyzstan in 
2005; and Thailand in 2006, along with more recent 
examples including the 2019 ouster of Algeria’s long-
serving President Abdelaziz Bouteflika.
The report also found that online pressure campaigns 
had in 2021 contributed to government policy shifts in 
countries ranging from Nepal and Bangladesh to Israel 
and Nigeria.
Samuel Wilkin, Director of Political Risk Analytics, 

For more than a decade, the Willis Towers Watson 
Political Risk Index has been monitoring patterns of 
political instability in the world’s most vulnerable 
countries. In the latest edition, the Index assesses the 
impact of new technologies, particularly social media, 
on emerging market politics.
The report highlights how social media has made 
activist politics more effective as well as empowering 
social groups that may have traditionally avoided 
political activism because of social discrimination or 
geographical dispersion.
The report was launched at a client webinar, where 
presenters contrasted the impacts of new technologies 
in different world regions.
“There is an important myth to dispel, that China 
doesn’t have politics,” said Rana Mitter, professor of 
Chinese politics at the University of Oxford. “In fact, 
social media is the major interaction point for popular 
opinion in China, and hundreds of thousands or even 
millions of people will participate in conversations on 

From hashtag campaigns to government internet shutdowns, technology is now a key political risk focus according 
to the Willis Towers Watson Political Risk Index Winter Update

https://willistowerswatson.turtl.co/story/political-risk-index-winter-2021-gated/page/1
https://willistowerswatson.turtl.co/story/political-risk-index-winter-2021-gated/page/1
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 Source: WTW

Arab Insurance JordanJordan

ف والمتقاعدين العام المقبل ف الصحي الزاميا للعامل�ي الضمان: بدء التأم�ي
الصحي  ض  بالتأم�ي العمل  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  تبدأ 
ض  ي القطاع الخاص من غ�ي المشمول�ي

ض والمتقاعدين �ض لشمول العامل�ي
مساعد  بحسب  المقبل  العام  من  االول  الربــع  ي 

�ض صحي  ض  تأم�ي بأي 
واالدارية محمد عودة. المالية  للشؤون  العام  المدير 

ض  للعامل�ي الزاميا  سيكون  ض  التأم�ي إن  لـالرأي  ترصيــــح  ي 
�ض عودة  وقال 

ض  بالتأم�ي المغىط  غ�ي  الخاص  القطاع  من  وعائالتهم  والمتقاعدين 
كاتهم . من خالل �ش

بشكل  ستكون  ض  التأم�ي ي 
�ض المشمولة  الخدمات  ان  عودة  وبحسب 

حيث  الخاص  القطاع  مستشفيات  داخل  للمعالجات  أساسي 
الوالدة. عمليات  اىل  باالضافة  مغطاه  العمليات  ستكون كافة 

الخدمات  ضمن  سيكون  الرسطان  امراض  عالج  أن  واضاف 
وأي جهات  للرسطان  ض  الحس�ي مركز  من خالل  ض  التأم�ي ي 

�ض المسمولة 
الطبية  للجهات  المعتمدة  والخدماتية  الفنية  المعاي�ي  ي 

تستو�ض طبية 
ض  المشمول�ي لكافة  المقدمة  الطبية  الخدمات  ان  وقال  العالجية 
بالمستش�ض  باالقامة  سيكون  الفرق  لكن  نفسها  الصحي هي  ض  بالتام�ي
من  االقتطاع  نسبة  حسب  درجات  اىل  االقامة  تقسيم  يتم  بحيث 

عليه. مؤمن  كل 
ولفت اىل انه سيكون هنالك تنسيق وتعاون مع وزارة الصحة وذلك 
الدورية،  الطبية  المراجعات  ستخضع  كما  االولية  الصحية  بالرعاية 
ض  المنتفع�ي ض  لتمك�ي الصحة  وزارة  مع  عليها  التوافق  سيتم  تيبات  ل�ت
لوزارة  التابعة  الطبية  الرعاية  ومراكز  العيادات  بمراجعة  ض  التأم�ي من 
ض  ة خاصة للمنتفع�ي الصحة. وقال ستعمل المؤسسة عل توف�ي تسع�ي
والمراكز  العيادات  ي 

�ض والمراجعات  للمعالجات  ض  التأم�ي هذا  من 
اكات شهرية  ي سيتحمل اش�ت

الصحية الخاصة. وقال أن العامل االرد�ض
ي الضمان االجتماعي وبغض النظر 

نسبتها )%3( من أجره المسجل �ض
العامل  سيتحمل  ض  ح�ي ي 

ا�ت?.�ض أفراد  وعدد  االجتماعية  حالته  عن 
النسب  المتقاعد  سيتحمل  كما  الشهري.  أجره  من   )5%( ي  االجن�ب

. ض بالتأم�ي لقاء شموله  التقاعدي  راتبه  من  ذاتها 
إضافة  ض  التأم�ي كلفة  تمويل  من  جزءا  الحكومة  »ستتحمل  وقال: 
صندوق  طريق  عن  العمل،  أصحاب  مبا�ش  غ�ي  وبشكل  للعامل 

.» الصحي ض  التأم�ي لتمويل   25% منه  الذي سيقتطع  العمل  إصابات 

Financial Solutions, Willis Towers Watson, said that the 
insurance industry had been caught off guard by some 
political impacts of new communication technologies: 
“Hashtag-enabled protest movements have evolved 
with extraordinary speed and scale, leading to property 
damage at a level that we don’t usually associate with 
social unrest.”

أْي المصدر: الرَّ

Arab Insurance KuwaitKuwait

حة لوزير »التجارة« »الراي« تن�ش وثيقة »االتحاد« المق�ت

« تغّطي خدمات صحية ح�ت 10 آالف ف ف »وافدي الست�ي 500 دينار تأم�ي
الدكتور  والصناعة  التجارة  وزير  إىل  ض  للتأم�ي ي  الكوي�ت االتحاد  رفع 
ض  للمقيم�ي المطلوبة  الصحي  ض  التأم�ي بوثيقة   

ً
حا مق�ت السلمان  عبدهللا 

60 سنة فما فوق. تبلغ أعمارهم  الذين 
تحديد  تم  ه،  بنرسش »الراي«  تنفرد  الذي  »االتحاد«  ح  لمق�ت  

ً
ووفقا

500 دينار، تشمل مجموعة  ض سنوي للفرد الواحد بـ قيمة قسط تأم�ي
آالف   10 بقيمة  الكاملة  التأمينية  السنة  طوال  صحية  تغطيات 

الذكور واإلناث. العمالء من  القيمة  فيما تغىطي هذه  دينار، 
آالف   8 بواقع  الواحد  للشخص  المحددة  التغطية  قيمة  وتتوزع 
اإلقامة  بمنفعة  الخاصة  والعالجات  للخدمات  موجهة  دينار 
الخارجية  العيادات  ي 

�ض العالج  تغطية  تصل  فيما   ، المستش�ض داخل 
دينار   500  

ً
ا وأخ�ي ألف،   1.5 لـ المزمنة  األمراض  شاملة  والشخصية 

لألسنان. العادي  العالج  لمنفعة 

أقىص  وبحد  اإلقامة  بمدة  مرتبطة  ض  التأم�ي مدة  أن  »االتحاد«  ض  وب�يّ
بعد مرور سنة  ض  التأم�ي ض مراجعة قسط  التأم�ي كات  ، ويحق لرسش ض سنت�ي
 
ً
ا من التطبيق، وذلك عل ضوء نتائج نسب الخسارة المحققة، مش�ي

الوثيقة تغطيها  استثناًء ال   39 إىل 
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

المصدر: الراي

https://www.alraimedia.com/article/1567277/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/500-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81
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Arab Insurance KuwaitKuwait

ف من  كات المؤهلة إلصدار وثيقة التأم�ي ا لل�ش
ً
صدر تحديث

ُ
ف ت وحدة تنظيم التأم�ي

ف اإلجباري للمركبات( المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور )التأم�ي
ض  كات المؤهلة إلصدار وثيقة التأم�ي ض قائمة محدثة بالرسش أصدرت وحدة تنظيم التأم�ي
للمركبات(  اإلجباري  ض  )التأم�ي المرور  حوادث  عن  الناشئة  المدنية  المسؤولية  من 

.2021-12-09 بتاريــــخ 
حال  ي 

�ض المركبة  دف�ت  تجديد  أو  بإصدار  ُيسمح  لن  أنه  الوحدة  أوضحت  وقد  هذا 
المعتمدة كات  الرسش ض من غ�ي  تأم�ي وثيقة  تقديم 

هنا الضغط  الرجاء  القائمة،  لإلطالع عل 

المصدر: وحدة تنظيم التأمين

Arab Insurance BahrainBahrain

بدء تطبيق برنامج الضمان الصحي مطلع العام القادم
كشف   رئيس   المجلس   األعل   للصحة   الشيخ   محمد   بن   عبدهللا  
ي   ي   تطبيق   برنامج   الضمان   الصحي   الوط�ض

 آل   خليفة   عن   البدء   �ض
ي   ي    « بداية   العام   القادم   ،2022   الفتا   إىل   أن   الجدول   الزم�ض  »  صح�ت
ي   للمراكز  

ي   للتسي�ي   الذا�ت نامج   يتكون   من   بدء   التطبيق   التجري�ب  لل�ب
 الصحية   والمستشفيات   الحكومية   بداية   ،2022   ثم   يتم   تطبيق  
ا   ي   من   العام   القادم،   وأخ�ي

ي   الربــع   الثا�ض
ض   الصحي   عل   األجانب   �ض  التأم�ي

ض   بداية . 2023     يطبق   نظام   الضمان   الصحي   عل   البحريني�ي
وأوضح   رئيس   المجلس   األعل   للصحة   خالل   عرض   قدمه   لمجلس  
 النواب   حصلت »    أخبار   الخليج    « عل   نسخة   منه   أن   المحاور  

ي : 
ي   اآل�ت

نامج   الضمان   الصحي   تتمثل   �ض  الرئيسية   ل�ب
ض   المستشفيات   والمراكز   الصحية   من   أخذ   القرارات   إلدارة   تمك�ي  .1

 شؤونها   التشغيلية   من   قبل   مجالس   أمنائها   وإداراتها   المعنية . 
يع�ض   صندوق   الضمان   الصحي »    شفاء    « بضمان   نظام   تمويل    .2
 رعاية   صحية   مستدامة   ويتضمن   محورا   رئيسيا   يتعلق   بنظام  

 المطالبات   المالية . 
توف�ي   بيانات   دقيقة   لمقدمي   الخدمة   ومتخذي   القرار   وتوليد    .3

ي   مجال   التخطيط   والتدريب  . 
 المعرفة   والمشاركة   �ض

اكة   مع   القطاع   الخاص .  ض   بالرسش ض   عل   المقيم�ي 4. تنظيم   برنامج   التأم�ي
ي  

وأوضح   رئيس   المجلس   األعل   للصحة   أن   رزم   الخدمات   الصحية   �ض
ض   ويكون   مصدر   ي    « تنقسم   إىل   رزم   إلزامية   للمواطن�ي  برنامج »    صح�ت
 تمويلها   الحكومة   وال   يتحمل   المواطن   أي   تكاليف   عل   تلك   الرزمة،  
ي   المرافق   الصحية   الحكومية   ويكون   مزود   الخدمة  

 وتكون   الخدمة   �ض
،   ورزمة   صحية   اختيارية   للمواطن    التأمينية   صندوق   الضمان   الصحي
ي   من   الحكومة   لتلك   الرزمة   ال   يقل   عن 60%    

 ويكون   هناك   دعم   جز�ئ

ي   المرافق   الصحية   الحكومية  
ي   بمشاركة   المواطن   وتكون   �ض

 والبا�ت
  ،  والخاصة   ويكون   مزود   الخدمة   التأمينية   صندوق   الضمان   الصحي
ض   يكون   تمويلها   خاصا   بالمواطن،    ورزمة   أخرى   خاصة   للمواطن�ي

ض .  كات   التأم�ي  ويكون   مزود   الخدمة   التأمينية   �ش
ض   تكون   إلزامية   مصدر   تمويلها   وأضاف   أن   الرزم   الصحية   للمقيم�ي
ض   كات   التأم�ي  صاحب   العمل   ومزود   الخدمة   التأمينية   تكون   �ش
،   وأخرى   اختيارية   يكون   فيها    الخاصة   أو   صندوق   الضمان   الصحي

ض   الخاصة .  كات   التأم�ي  مزود   الخدمة   التأمينية   هي   �ش
اك   عل   ا   رزم   إلزامية   لزوار   البحرين   يكون   فيها   مصدر   االش�ت وأخ�ي
،   وتكون   ة   ومزود   الخدمة   التأمينية   صندوق   الضمان   الصحي  التأش�ي

 المرافق   الصحية   هي   الحكومية . 
ض   الهدف   منه   هو   تمهيد   ض   عل   المقيم�ي وع   التأم�ي ولفت   إىل   أن   مرسش
ض   األجانب   لتحويل   ثقافة   ض   مستدامة   للمقيم�ي  الطريق   لخطة   تأم�ي
ض   صحي    االعتماد   عل   الخدمات   الصحية   الحكومية   إىل   نظام   تأم�ي
ض   صحي   خاضع   للرقابة   ويربط   ،   وبناء   برنامج   تأم�ي

ً
 شامل   وممول   ذاتيا

ي   الخدمات    جميع   المر�ض   الوافدين   بمقدمي   الرعاية   الصحية   ومش�ت
ي   القطاع   الخاص   من   خالل   قاعدة   بيانات   مركزية   مبتكرة   ضمن  

 �ض
 خدمات   رعاية   صحية   فعالة   وذات   جودة   عالية . 

ي   وجود   720   ألف   مقيم   غ�ي  
وأضاف   أن   الوضع   الحاىلي   يتمثل   �ض

ي   نظام   التغطية   األساسي   بوزارة   الصحي  
ي  ) %80 (  مسجلون   �ض  بحري�ض

 بمبلغ   72   دينارا   سنويا . 
ض   غ�ي   والنظام   المستقبلي   سيتم   من   خالله   تغطية   جميع   المقيم�ي
ي   ستوفر   ض   ال�ت ض   من   خالل   الرزمة   الصحية   اإللزامية   للمقيم�ي  البحريني�ي
 مستوى   ثابتا   وشامال   من   الرعاية   الصحية   وإمكانية   الوصول   إىل  

ض .   الخدمات   الصحية   لجميع   المقيم�ي

55

https://iru.gov.kw/api/assets/res/2021_47.pdf
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انتعاشا  ستعرف  التأمينات  “سوق  الخارج  من  المركبات  اد  باست�ي
بروتوكول  ام  اح�ت وكذا  السيارات  اد  است�ي عودة  عند  القادمة  السنة 
الماىلي  التوازن  ي 

�ض اختالال  سبب  الذي  األسعار  تخفيضات  تسقيف 
اف من أعضاء االتحاد”. باع�ت ض  التأم�ي كات  ي عل �ش والتق�ض

التسعة  األشهر  خالل  تطورات  عدة  ض  التأم�ي كات  �ش اتحاد  وسجل 
ض عل المصانع بنسبة تراوحت  األوىل من السنة الجارية، حول التأم�ي
 ، ي

الما�ض بالعام  مقارنة  المئة  من  ين  وعرسش وخمسة  ين  عرسش ض  ب�ي
بسبب  دينار  مليار  ض  ست�ي إىل  التعويضات  قيمة  فيه  وصلت  الذي 
طالت  ي  ال�ت الحرائق  عدد  ي 

�ض ا  ارتفاعا كب�ي “سجلنا  التعويضات  ة  ك�ث
ارتفاعا”. ستعرف  عليها  ض  التأم�ي ونسبة  المصانع، 

“أليانس”  ي 
�ض ممثلة  يمثلها  ي  ال�ت كة  الرسش وبالحديث عن حصة سيطرة 

ي 
خليفا�ت حسان  رد  المنافسة،  عل  وقدرتها  التأمينات  سوق  ي 

�ض
ض  التمي�ي ي 

�ض تكمن  العقالنية  غ�ي  الممارسات  بعض  من  ي 
قائال:”نعا�ض

بالمناقصات  الظفر  حيث  من  خاصة  والخاص،  العام  القطاع  ض  ب�ي
من  إقصائنا  إىل  النهاية  ي 

�ض تؤدي  ية  ض تعج�ي وطا  �ش تفرض  ي  ال�ت
ض  التأم�ي ة  تسع�ي عل  التخفيض  سقف  ام  اح�ت عدم  وكذا  المشاركة، 
هذا  وحّل  بالتدخل  المالية  وزارة  من  طلبنا  لذلك  السيارات،  عل 

المشاكل”. من  النوع 
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المصدر: أخبار الخليج

Arab Insurance AlgeriaAlgeria

ف السيارات ة تأم�ي ام “بروتوكول” تسقيف تسع�ي ف باح�ت كات التأم�ي وزارة المالية تأمر �ش
تعليق  حد  إىل  تصل  قاسية  عقوبات  بفرض  المالية  وزارة  توعدت 
“بروتوكول”  لبنود  ض  المخالف�ي ض  التأم�ي كات  أصحاب �ش االعتماد عل 
حال  ي 

�ض السيارات  عل  التأمينات  ة  تسع�ي بتسقيف  الخاص  االتفاق 
الزبائن. لفائدة  المئة كتخفيض  من  ض  لخمس�ي تعديهم 

عن   ، ض التأم�ي كات  �ش اتحاد  رئيس  نائب  ي 
خليفا�ت حسان  كشف 

هذه  أصحاب  خاللها  من  تطالب  المالية،  وزارة  من  مراسلة  ي 
تل�ت

العام  ع 
ّ
الموق االتفاق  “بروتوكول”  ض  مضام�ي ام  باح�ت المؤسسات 

السيارة  عل  ض  التأم�ي ة  تسع�ي تخفيضات  بتسقيف  الخاص   ، ي
الما�ض

رت 
ّ

ض من المئة أو 2.5 من إجماىلي قيمة المركبة، وحذ ي عتبة خمس�ي
�ض

ع عليها، 
ّ
ام ما تضمنته الوثيقة الموق ي عدم اح�ت

من مغبة االستمرار �ض
بداية  التعليمات  ي 

مخال�ض عل  عقوبات  فرض  عنه  تب  ي�ت ذلك  ألن 
االعتماد  سحب  إىل   – قوله  حد  عل   – تصل  الداخل،  العام  من 

السيارات. عل  ض  للتأم�ي المخصص 
تراجع  تسجيل  عن  “النهار”،  به  خص  ترصيــــح  ي 

�ض ي 
خليفا�ت وكشف 

بحواىلي  المئة  من   3.8 بنسبة  يمثلها  ي  ال�ت كات  الرسش أعمال  رقم  ي 
�ض

العام  بداية  منذ  مليار سنتيم  أربعمائة  يعادل  بما  دينار،  أربعة مالي�ي 
، مقابل تسجيل ارتفاع  ي

الجاري، وإىل غاية نهاية شهر سبتم�ب الما�ض
أسعار  ارتفاع  نتيجة  المئة  من  ض  ست�ي بلغت  التعويضات  قيمة  ي 

�ض
ي انتعاش السوق مستقبال بعد السماح 

المصدر: النهارقطع الغيار، معربا عن أمله �ض

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

ف ائكم االكتواري�ي : لحمايتكم سندرس قائمة خ�ب ف كات التأم�ي »ساما« ل�ش
ورة  �ض ض  التأم�ي كات  �ش عل  )ساما(  السعودي  المركزي  البنك  شدد 
ي 

�ض المحدد  الموعد  وفق  السنوية،  ة  الخ�ب دراسات  تقرير  تقديم 
البنك،  عن  الصادرة  االكتوارية  التقارير  لتسليم  ي  الزم�ض الجدول 
ي  ال�ت  ، ض بالتأم�ي المتعلقة  االكتوارية  األعمال  ضوابط  مع  انسجاما 
ض أو إعادة  كة التأم�ي ض لدى �ش تنص عل إلزام الخب�ي االكتواري المع�ي

السنوية. ات  الخ�ب دراسة  تقرير  بإعداد  ض  التأم�ي
)اطلعت »عكاظ« عل  ا  أخ�ي تعميم أصدره  ي 

�ض المركزي  البنك  ض  وب�ي
كة من اإللمام بنطاق  ض إدارة الرسش مضمونه(، الهدف من التقرير تمك�ي
إدارة  ض  وتمك�ي  ، ض التأم�ي فروع  من  فرع  لكل  المصاريف  ومسببات 

لفرعي  والمرض  الوفاة  معدالت  وتوجه  بمسار  اإللمام  من  كة  الرسش
كة من  الرسش إدارة  ض  تمك�ي مع  والمجموعات،  لألفراد  واالدخار  الحماية 
ض الحماية واالدخار  اإللمام بمستوى وبمسببات استمرارية وثائق تأم�ي
الوفاة  لألفراد، إضافة إىل استخالص فرضيات المصاريف ومعدالت 
الفنية. المخصصات  احتساب  لغرض  الوثائق  واستمرارية  والمرض، 

بحيث  التقرير،  تقديم  بإعداد  ام  ض االل�ت ورة  �ض عل  »ساما«  وشدد 
يتضمن األقسام التالية: »دراسة المصاريف، باإلضافة إىل استمرارية 
معدل  وسجل  الوفيات  معدل  سجل  دراسة  أيضا   ، ض التأم�ي وثائق 

المصدر: عكاظالمرض«.

ي   توف�ي   منظومة  
وتتلخص   أهداف   قانون   الضمان   الصحي   �ض

 صحية   تتسم   بالمرونة   والقدرة   عل   التطور   واالستجابة   لتطلعات  
 المستفيدين   جاذبة   لالستثمار   تعزز   قدرات   المملكة   عل   المنافسة  
ي   االختيار  

 شعارها   المريض   أواًل،   إىل   جانب   تعزيز   حق   المستفيد   �ض
يــها   لخلق   نظام   صحي   ض   مقدمي   الخدمة   ومش�ت  لخلق   فرص   تنافسية   ب�ي
 يتسم   بالكفاءة   واالستدامة   يسهم   فيه   القطاع   الخاص   بشكل   فعال  
ض « ،   مع   يــها »    التأم�ي  بشقيه   مقدمي   الخدمة »    المستشفيات    « ومش�ت

 توف�ي   خدمات   صحية   عالية   الجودة   وعادلة   وتنافسية   توفر   سهولة  
 الحصول   عل   الخدمة   ضمن   إطار   يحمي   جميع   األطراف   المشاركة  
ض   من   ض   والمقيم�ي    ذوي   الدخل   المحدود   من   المواطن�ي

ً
 فيها   وخصوصا

 خالل   الرزم   األساسية،   باإلضافة   اىل   االستدامة   المالية   بالتضامن   مع  
ض   الدولة   وأصحاب   العمل   والمقتدرين    تمويل   الخدمات   الصحية   ب�ي

ض   باختيار   الرزم   االختيارية .  ض   والمقيم�ي  من   البحريني�ي
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1276047
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Arab Insurance OmanOman

ف خاصة وتراخيص منفصلة توقعات بصدور قوان�ي

ي المرحلة المقبلة
ف الصحي يدفع بالقطاع نحو النمو �ف التطبيق اإللزامي للتأم�ي

اإللزامي  التطبيق  إن  عمان:  سلطنة  ي 
�ض العاملة  ض  التأم�ي كات  قالت �ش

ي المرحلة 
ي سلطنة عمان يدفع بالقطاع نحو النمو �ض

ض الصحي �ض للتأم�ي
بينما  األخرى،  األنواع  ي 

�ض ض  التأم�ي أسعار  ارتفاع  عل  مؤكدة  المقبلة 
أك�ث مرونة. السيارات  ض عل  التأم�ي سيظل 

ض  للتأم�ي اإللزامي  للتطبيق  المناسبة  البيئة  عمان  سلطنة  وهيأت 
ض الذي ينص عل فصل  كات التأم�ي الصحي من خالل تعديل قانون �ش
ض العام.  ض عل الحياة والتأم�ي التأم�ي ض الصحي عن قطاعي  التأم�ي قطاع 
ض  التأم�ي وهي  أقسام  ثالثة  إىل  ينقسم  الصحي  ض  التأم�ي أن  أوضح  كما 
والمستلزمات  الخدمات  وجميع  واألدوية  الطبية  التكاليف  عل 
ضد  ض  التأم�ي إىل  إضافة  الطبية،  امج  ال�ب وإدارة  والعالجية،  الطبية 

الشخصية. الحوادث  ض عل  والتأم�ي العمل،  إصابات 
الصحي  ض  التأم�ي بتطبيق  الخاصة  ض  القوان�ي صدور  المتوقع  من  كما 
القائمة  المالءة  ولوائح  الصحي  ض  للتأم�ي منفصل  ترخيص  مع  اإللزامي 

المقبلة. ة  الف�ت ي 
�ض المخاطر  عل 

الماضية،  السنوات  ي 
الثما�ض ي 

�ض القطاع بصورة ملحوظة  نما هذا  وقد 
عل  مستحوذا   19% القطاع  لهذا  السنوي  النمو  متوسط  بلغ  إذ 

يعادل  ما  أي   2020 عام  ي 
�ض التأمينية  األقساط  إجماىلي  من   34%

466 مليون ريال.
جيدا  نموا  عام  بشكل  ض  التأم�ي قطاع  بتحقيق  كات  الرسش هذه  وتوقعت 
والعودة  النفط  أسعار  ارتفاع  نتيجة  العام  من  األخ�ي  الربــع  خالل 
وبالرغم  التطعيم.  حملة  من  االنتهاء  بعد  الطبيعية  للحياة  التدريجية 
تبعات  من  العام  من  األوىل  األشهر  ي 

�ض ض  التأم�ي كات  �ش معاناة  من 
ي 

�ض عمان  سلطنة  ب  �ض الذي  ض  شاه�ي إعصار  وآثار  جائحة كورونا، 
 389 إىل   4% نمت  المكتتبة  األقساط  إجماىلي  أن  إال  ي 

الما�ض أكتوبر 
ة  الف�ت ي 

�ض ريال  مليون   374 من  ي 
الما�ض سبتم�ب  بنهاية  ريال  مليون 

.2020 نفسها من 
استثمارية  سياسة  انتهاج  عل  القادمة  ة  الف�ت ي 

�ض كات  الرسش هذه  وتركز 
واالستثمارات  الثابتة  األصول  ي 

�ض االستثمار  خالل  من  حكيمة 
ي  تب�ض إىل  إضافة  النقد،  إىل  التحول  وسهلة  بالسيولة  تتمتع  ي  ال�ت
التكنولوجيا  ي  تب�ض إىل  تسىع  كما  المخاطر،  إدارة  ي 

�ض متحفظة  آلية 
الزبائن. مع  بناء عالقة جيدة  ي 

�ض الحديثة  الرقمية  والتحوالت 
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  ن  المزيد  المصدر: ُعمانلقراءة 

Arab Insurance EgyptEgypt

كات لمنع الممارسات الخاطئة امات عىل ال�ش ف الهيئة تضع 4 إل�ت

ف بمنع إصدار مالحق مرتدة لجميع الوثائق كات التأم�ي هيئة الرقابة المالية تخاطب �ش
، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة  خاطب المستشار رضا عبدالمعىطي
الواجب  امات  ض اإلل�ت ببعض  ض  التأم�ي كات  �ش المالية،  للرقابة  العامة 

المختلفة. ض  التأم�ي بفروع  مرتدة  إصدار مالحق  بشأن  إتباعها 
عل  الغد«  »أموال  حصل  الذي    – خطابه  ي 

�ض عبدالمغىطي  وأوضح 
ض  التأم�ي كة  �ش قيام  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  ال  أنه   – منه  نسخة 
الحقة  أو  سابقة  )سواء  الوثائق  أنواع  لجميع  مرتدة  مالحق  بإصدار 
أو  أي طرف  منح  يكون من شأنها   ) ض التأم�ي وثائق  إصدار  تاريــــخ  عل 
ض  التأم�ي فروع  بكافة  مسم  أي  تحت  الوثيقة  سعر  عل  خصم  جهة 

لمختلفة. ا
النهائية  باألسعار  باإلصدار  ام  ض اإلل�ت كات  الرسش عل  يجب  أنه  وأضاف 
الوثائق  عل  الخصومات  كافة  وإظهار  العمالء  مع  عليها  المتفق 
التحمالت  �يــــح  بشكل  الوثائق  ي 

�ض يوضح  أن  وعل  الصادرة، 
القسط  أن  عل  التأكيد  مع  العمالء،  من  طلبها  حالة  ي 

�ض اإلختيارية 
يطابق  المستفيد  أو   / و  للعميل  المسلمة  الوثيقة  بجدول  اإلجماىلي 
حساب  من  المسدد  القسط  ذاته  وهو  المطالبة،  بإيصال  الوارد 
 )

ً
أو نقدا المستفيد )سواء عن طريق تحويل بنكي أو شيك  أو  العميل 

مع مراعاة األحكام والضوابط الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل 
النقدي. غ�ي  الدفع 

يفيد  بما   – مسئوليتها  وعل   – كة  الرسش احتفاظ  وجوب  عل  وأكد 
مسئولية  مع  )وجدولها(  الوثيقة  ألصل  المستفيد  أو  العميل  استالم 

ي هذا الشأن.
ض �ض كة التأم�ي ي به �ش

الوسيط )إن وجد( عما يوا�ض

التأمينية  العالقة  ي 
�ض أخرى  أطراف  تداخل  حالة  ي 

�ض أنه  إىل  وأشار 
هم(،  كات الشحن ومعارض السيارات والوكالء وغ�ي البنوك و�ش )مثل 
تحدد  األطراف  وهذه  كة  الرسش ض  ب�ي ما  )إتفاق(  عقد  إبرام  يتعيت  فإنه 
المقابل  تحديد  مع  بموجبه،  الناشئة  امات  ض واإلل�ت الحقوق  كافة  به 
خدمة  مصاريف  مقابل  األطراف  لهذه  كة  الرسش تمنحه  الذي  المادي 
وذلك  ي 

الصا�ض الوثيقة  قسط  من  المقدمة  النسبة  التأمينية  العملية 
يرتبط  أو   / و  يتعلق  األطراف  لتلك  دور  هناك  يكون  أال  يطة  �ش كله 
مصلحة  أو  صفة  لها  يكن  لم  طالما  التعويضات  أو  اإلصدار  بعملية 

. ض التأم�ي وثيقة  ي 
�ض

وإقرار  لدراسته  اإلتفاق  عقد  وع  بمرسش الهيئة  موافاة  ورة  �ض وأوضح 
خدمة  مصاريف  مقابل  ح  المق�ت المادي  للمقابل  العادلة  النسبة 
من  أطرافه  يقدمه  وما  عقد  ظروف كل  ضوء  عل  التأمينية  العملية 
رات ومن ثم إصدار الموافقة بشأن العقد وما يتضمنه من نسبة،  م�ب

الهيئة عليه. إال بعد موافقة  به  العمل  وال يجوز 
ام بالضوابط المشار إليها أعاله  ض ونوه عبدالمعىطي إىل أن متابعة اإلل�ت
العضو  رأسهم  وعل  ض  التأم�ي كة  برسش ض  المسئول�ي عاتق جميع  تقع عل 
تم  أنه   

ً
منوها كة،  للرسش الفعلية  باإلدارة  القائم  بحسبانه  بها  المنتدب 

. ض للتأم�ي المرصي  اإلتحاد  التنسيق مع  بعد  امات  ض اإلل�ت تلك  إصدار 
الهيئة  الحظته  ما  ضوء  ي 

�ض جاء  امات  ض اإلل�ت هذه  إصدار  أن  وأوضح 
من  ي  وال�ت الخاطئة  الممارسات  بعض  وجود  من  ة  األخ�ي األونة  ي 

�ض
األخص  وعل  منها،  والمستفيدين  الوثائق  بحملة  ار  األ�ض شأنها 

https://www.omandaily.om/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/na/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
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المصدر: أموال الغد

هيئة الرقابة المالية توافق عىل زيادة 
ف الوثائق متناهية الصغر إىل  مبالغ تأم�ي

200 ألف جنيه
 2021 2143 لسنة  أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراًرا رقم 
متناهي  ض  التأم�ي تعريف  بشأن   2016 لسنة   902 رقم  القرار  بتعديل 
من  ونًيا  إلك�ت وثائقه  وتوزيــــع  إلصدار  التنفيذية  والضوابط  الصغر 

المعلومات. نظم  شبكة  خالل 

ض  تأم�ي مبلغ  زيادة  عل  الهيئة  إدارة  مجلس  موافقة  القرار  وتضمن 
وثائق متناهي الصغر من 100 ألف جنيه إىل 200 ألف جنيه، وذلك 
بعض  بتعديل   2020 لسنة   201 رقم  القانون  تعديالت  ضوء  ي 

�ض
الحد  مع  التوافق  بهدف   2014 لسنة   141 رقم  القانون  أحكام 

الصغر. متناهي  للتمويل  األقىص 
اتيجيتها عل  المالية ترتكز ضمن اس�ت للرقابة  العامة  الهيئة  ويذكر أن 
ض  التأم�ي كات  �ش أعمال  حجم  لتدعيم  الصغر  متناهي  ض  التأم�ي نشاط 
 ،2022 بنهاية  جنيه  مليار   50 إىل  القطاع  أقساط  محفظة  لزيادة 
المحلي  الناتج  ي 

�ض القطاع  زيادة حصة مساهمة  ي 
�ض المساهمة  بجانب 

. اإلجماىلي
قرار  إصدار  عقب  ض  التأم�ي من  النوعية  هذا  لتدعيم  الهيئة  وتسىع 
متناهي  تمويل  عل  ض  والحاصل�ي الصغر  متناهي  ض  التأم�ي عقود  بإعفاء 
ض  التأم�ي ووثائق  نماذج  واعتماد  مراجعة  خدمات  مقابل  من  الصغر 
.2018 152 لسنة  الجديدة والمحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

تأمينية  خدمة  بأنه كل  يعرف  الصغر  متناهي  ض  التأم�ي أن  إىل  ويشار 
الممتلكات  ض  تأم�ي مجاالت  �ض  المنخفضة  الدخول  ذوى  تستهدف 
سداد  مقابل  لها  يتعرضون  قد  أخطار  من  لحمايتهم  واألشخاص 

عليه. المؤمن  الخطر  طبيعة  مع  تتناسب  أقساط 

المصدر: أموال الغد

ف اإلجباري وصندوق الحوادث المجهلة ف مجمعة التأم�ي ك ب�ي بروتوكول تعاون مش�ت

ف اإلجبارى وصندوق الحوادث المجهلة يسددان 400 مليون جنيه  مجمعة التأم�ي
ف تعويضات خالل عام�ي

رئيس  عمران،  محمد  الدكتور  شهد 
توقيع  مراسم  المالية،  الرقابة  هيئة 
المجمعة  ض  ب�ي تعاون  بروتوكول 
عل  اإلجباري  ض  للتأم�ي المرصية 
الحكومي  والصندوق  المركبات 
بعض  عن  الناتجة  ار  األ�ض لتغطية 
الرسيــــع- النقل  مركبات  حوادث 

شبكة  الُمجهلة-لتعزيز  الحوادث 
من  ض  للمواطن�ي االجتماعي  األمان 
حصول  وضمان  الطريق  عابري 
السيارات  حوادث  ي 

�ض المصاب 
المتسبب  خطأ  إثبات  عن  النظر  بغض  التعويض  عل  ورثته  أو 
الموكل  ض  الجهت�ي ض  ب�ي التام  التنسيق  عل  واالتفاق  الحادث،  ي 

�ض
لحماية  مرص  ي 

�ض المركبات  حوادث  عن  ورين  المرصض تعويض  إليهما 
ومنع  المستحقة  التعويضات  لسداد  إجراءاتهما  ولتوءمة  حقوقهم 

عل  تنطوي  سلبية  ممارسات  أية 
وذلك  التعويضات،  �ف  ي 

�ض غش 
عبد  رضا  المستشار  من  بحضور كل 
وهشام  الهيئة،  رئيس  نائب  المعىط 
رمضان مساعد رئيس الهيئة، و عالء 
المرصي  االتحاد  رئيس  ي  الزه�ي
رئيس  مهران  ومحمد   ، ض للتأم�ي
وعضو  للمجمعة  اإلدارية  اللجنة 

. الحكومي الصندوق  إدارة  مجلس 
بروتوكول  عل  بالتوقيع  وقام 
مجلس  رئيس  صادق  سماء  التعاون 
إبراهيم  اإلجباري  ض  التأم�ي مجمعة  وعن   ، الحكومي الصندوق  إدارة 

للمجمعة. التنفيذي  المدير  لبيب 
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

المصدر: المـــال

تاريــــخ  ذات  ي 
�ض إما  المختلفة  ض  التأم�ي بفروع  مرتدة  مالحق  إصدار 

بمنح خصومات عل  عليه، وذلك  تاريــــخ الحق  ي 
�ض أو  الوثائق  إصدار 

بتلك  أصحابها  علم  دون  للعمالء  الصادرة  ض  التأم�ي الوثائق  أسعار 
لهذه  العمالء  تسلم  كة  الرسش لدى  يثبت  ما  وجود  أو  الخصومات 

لهم. الممنوحة  الخصومات  من  االستفادة  أو  المالحق 
 –  1981 لسنة   10 رقم  القانون  أحكام  يخالف  ذلك  أن  إىل  وأشار 
التنفيذية،  والئحته   – ض  التأم�ي قطاع  عل  والرقابة  اف  باإل�ش الخاص 
وكذا األسس والمبادئ القانونية والفنية السليمة لإلكتتاب واإلصدار 
األوضاع،  تلك  ض  تقن�ي منطلق  ومن  بها،  والمعمول  عليها  المتعارف 
كات  الرسش ض  ب�ي ما  القائمة  المنافسة  حالة  وعية  مرسش عل  يحافظ  وبما 

المستفيدين منها. أو   / الوثائق و  دون ثمة إخالل بحقوق حملة 
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Arab Insurance MoroccoMorocco

Farid Bensaid élu président de la FNACAM
La Fédération Nationale des Agents et Courtiers du 
Maroc (FNACAM) a élu, jeudi à Casablanca, lors d’une 
assemblée générale ordinaire élective, un nouveau 
bureau du conseil fédéral pour le mandat 2022/2024 
qui sera présidé par Farid Bensaid, candidat unique lors 
des élections. Pour ce nouveau mandat, Bensaid, qui a 
également présidé le précédent mandat, s’attachera à 
poursuivre la dynamique préalablement engagée afin 
de faire bénéficier les membres de toutes les avancées 
sur les questions représentant de véritables enjeux pour 
le secteur, indique un communiqué de la FNACAM. 
A cet effet, la même source précise que Bensaid 
souhaite poursuivre le chantier de la TVA, relancer les 
commissions paritaires avec la Fédération marocaine 
des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR) 
et aborder le projet du Livre IV relu par la FNACAM, 
ainsi que celui du traité de nomination.
En outre, 6 commissions de travail ont été créées qui 
auront pour mission de gérer les relations avec l’Autorité 
de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale 
(ACAPS), FMSAR et la Confédération générale 
des entreprises du Maroc (CGEM) et se chargeront 
également du recrutement de la fiscalité, de la 
réglementation et relations avec le Parlement, du Livre 
IV, des litiges et médiation, de l’événementiel ainsi que 
du sponsoring et de la communication.
D’autres actions sont prévues afin de se rapprocher 
davantage des intermédiaires et d’être à leur écoute par 

le biais des différentes sections 
régionales de la fédération, 
ajoute la FNACAM.
Lors de cette assemblée, Bensaid 
a passé en revue des trois 
précédentes années, lesquelles 
ont notamment été marquées 
par une nouvelle organisation de la FNACAM selon 
deux groupements – métiers et sections, le traitement 
des questions relatives à la fiscalité ainsi que la 
signature d’une convention avec la Direction Générale 
des Impôts (DGI) portant sur la régularisation de la 
situation fiscale des intermédiaires d’assurances.
Par ailleurs, lors du précédent mandat, la FNACAM a 
tenu plusieurs réunions avec l’ACAPS et la FMSAR pour 
discuter des problématiques du secteur des assurances 
imposées par la pandémie. Ces réunions ont abouti à 
des décisions en faveur du secteur, comme l’octroi, 
par la FMSAR, d’une subvention de 12.000 dirhams 
pour venir en aide à 700 intermédiaires fragilisés par 
la crise accompagnée d’un plan de financement des 
frais généraux au taux de 2%, ainsi que le report par 
l’ACAPS des délais de déclarations des états annuels 
et de l’envoi des fiches anthropométriques.
Le nouveau président sera assisté pendant son triennat 
par deux vice-présidents, Noura Cherif Belkhayat et 
Ali Boughaleb, des présidents de sections régionales et 
des membres du bureau.

 Source: Info Mediaire

Companies News

AM Best Affirms Credit Ratings of Dubai National Insurance & 
Reinsurance PSC (DNI)
United Arab Emirates:United Arab Emirates: Dubai National Insurance & 
Reinsurance (DNI), one of the best insurance companies 
in Dubai, is likely to maintain its robust operating 
performance metrics through stringent underwriting 
controls and prudent risk selection, despite intense 
competition in the UAE insurance market, affirmed by 
AM Best.
AM Best has affirmed the Financial Strength Rating of 
B++ (Good) and the Long-Term Issuer Credit Rating 
(Long-Term ICR) of “bbb+” (Good) of Dubai National 
Insurance & Reinsurance P.S.C. (DNI) (United Arab 

Emirates). The outlook of these Credit Ratings (ratings) 
is positive. 
The ratings reflect DNI’s balance sheet strength, which 
AM Best assesses as very strong, as well as its strong 
operating performance, limited business profile and 
appropriate enterprise risk management. 
The positive outlooks reflect AM Best’s expectation 
that DNI’s balance sheet will continue to strengthen 
over the medium term, supported by the normalisation 
of dividend payments, allowing surplus growth 
through earnings retention, and further de-risking of 
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the investment portfolio. 
DNI’s balance sheet strength 
assessment is underpinned by 
risk-adjusted capitalisation at 
the strongest level. Although 
DNI has taken actions to 
reduce investment risk, 
decreasing the weight of 

equity holdings in favour of fixed-income securities, 
the company’s balance sheet remains exposed to 
potential volatility from fluctuations in the value of its 
equity investments. 
The assessment of balance sheet strength also reflects 
the company’s low net underwriting leverage, 

sufficient liquidity and 
history of prudent reserving 
practices, which incorporate a 
buffer over the actuarial best 
estimate. The counterparty 
credit risk associated with the 
company’s high dependence 
on reinsurance is mitigated 
partially by the use of a panel 
of financially sound reinsurers.
Although high levels of competition persist in the UAE 
insurance market, AM Best expects DNI to maintain its 
strong operating performance metrics through stringent 
underwriting controls and prudent risk selection.
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Mr. Khalaf Ahmad Al Habtoor, 
Chairman, DNI

Mr. Abdulla Al Nuaimi, CEO, 
DNI

ف نظامهما  ” و”التكافل الدولية” تعلنان توقيع إتفاقية تدش�ي ف “البحرينية الكويتية للتأم�ي
اآلىلي الجديد

ض  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  الرسش أعلنت  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
كة التكافل الدولية ش.م.ب. عن توقيع  كتها التابعة �ش ش.م.ب. و�ش
النظام  ض  لتدش�ي االستشارية  للخدمات  تاتا  كة  �ش مع  تعاون  اتفاقية 

الجديد. اآلىلي 
البحرينية  من جهود  الجديد كجزء  اآلىلي  النظام  ض  تدش�ي مبادرة  ي 

وتأ�ت
وحلول  الوسائل  أحدث  العتماد  الدولية  والتكافل  ض  للتأم�ي الكويتية 
ض  كت�ي الرسش ومساعي  أهداف  لتحقيق  والتأمينية  المالية  التكنولوجيا 
ض  التأم�ي ي ريادة سوق 

الرقمي وتعزيز مكانتهما �ض اإلبتكار والتحول  نحو 
من  ض  التأم�ي كات  �ش لعمل  نوعية  نقلة  الجديد  النظام  يمثل  المحلية. 
الجوانب  من  مراعاة كث�ي  فيه  تمت  الذي  واالبتكار  التصميم  حيث 
فريدة  تجربة  الجديد  النظام  يوفر   . ض التأم�ي ي 

�ض المتقدمة  التشغيلية 
شأنه  من  الذي  األمر   ، ض المستخدم�ي لمجموعة 
البيئة  ويعزز  التشغيلية  الكفاءة  من  يرفع  أن 
الموحدة  اتيجيات  االس�ت إطار  ي 

�ض اإلبتكارية 
لعمليات  الممنهج  الرقمي  للتحول  ض  كت�ي للرسش

. ض التأم�ي
سلطان،  عبدهللا  الدكتور  قال  جانبه،  ومن 
 : ض للتأم�ي الكويتية  للبحرينية  التنفيذي  الرئيس 
كة  �ش مع  التعامل  الرسور  دواعي  لمن  “إنه 
المعلومات  تكنولوجيا  خدمات  ي 

�ض رائدة 
ض  كت�ي الرسش لمساعدة  لالستشارات  تاتا  كة  كرسش
نهدف  والذي  الجديد  اآلىلي  نظامهما  ض  لتدش�ي

تلبية  ي 
�ض تسهم  ي  وال�ت والمبتكرة  ة  ض ّ الُمتم�ي الحلول  أفضل  لتوف�ي  ه  ع�ب
تامة”. واٍف وراحة  بشكل  األعزاء  العمالء  متطلبات  مختلف 

الرئيس  األنصاري،  عصام  السيد  �ح  فيما 
كة التكافل الدولية قائاًل: “لطالما  التنفيذي لرسش
الخدمات  تسهيل  عل  كة  الرسش ي 

�ض حرصنا 
 
ً
اما ض وال�ت المنطلق  هذا  ومن  المقدمة،  التأمينية 

السوق،  ومتطلبات  إحتياجات  لمواكبة  منا 
الجديد  اآلىلي  النظام  ض  تدش�ي لنا  يتيح  سوف 
بأحدث  وُمعززة  متكاملة  تأمينية  تجربة  تقديم 
تضمن  ي  ال�ت التكنولوجية  والحلول  التقنيات 

راحة ورضا جميع االطراف ذات الصلة”.
اتيجية،  اكة اإلس�ت ي ترصيــــح له حول هذه الرسش

و�ض
قال السيد فينكاتيشواران �ينيفاسان، المدير 

ض الرائدة  التأم�ي كات  كة تاتا للخدمات االستشارية “أن �ش اإلقليمي لرسش
البحرين يتخذون خطوات مهمة نحو  ي مملكة 

المنطقة وخاصة �ض ي 
�ض

 TCS نظام  برز  حيث   ، ي التكنولو�ب التطور  لمواكبة  الرقمي  التحول 
 . ض التأم�ي كات  �ش ألغلب  مفضلة  أساسية  كمنصة  ض  للتأم�ي  BaNCS
كة  و�ش ض  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  الرسش مع  التعاون  يسعدنا  كما 
الرقمي  التحول  رحلة  رسم  أجل  من  المجال  هذا  ي 

�ض الدولية  التكافل 
ي 

ات وتعزيز المرونة �ض الخاصة بهما نحو المزيد من التكيف مع التغ�ي
للعمالء”. فريدة  تجربة  وتقديم  األعمال 

السيد/ عصام األنصاري
الرئيس التنفيذي

كة التكافل الدولية ل�ش

الدكتور/ عبدهللا سطان
الرئيس التنفيذي

ف للبحرينية الكويتية للتأم�ي

المصدر: الوطن

“اإلعادة السعودية” تحصل عىل تصنيف “A3” من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة
إلعادة  السعودية  كة  الرسش أعلنت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
ض “إعادة”، عن محافظتها عل تصنيف القوة المالية من الفئة  التأم�ي
مستقبلية  بنظرة  موديز  الدولية  ي 

االئتما�ض التصنيف  وكالة  من   A3
مستقرة.

األحد،  اليوم  السعودية”،  “تداول  عل  بيان  ي 
�ض “اإلعادة”  وذكرت 

يعكس  “إعادة”  كة  لرسش  A3 الفئة  من  المالية  القوة  تصنيف  أن 
ي 

�ض التجارية  وعالمتها  السوقية  مكانتها  قوة  شملت،  عوامل  عدة 
بإعادة  المختصة  الوحيدة  السعودية  كة  الرسش باعتبارها  السعودية 

ي آسيا 
ي أسواقها المستهدفة �ض

، فضاًل عن حضورها المتنامي �ض ض التأم�ي
ولويدز. وأفريقيا 

ي السوق السعودي بسبب 
وأضافت أنه يعكس كذلك مركز تفضيلي �ض

ض  التأم�ي إعادة  أقساط  من  جزء  عل  الحصول  عل  األولوية  حق 
استثماراتها  محفظة  ي 

�ض تتضح  ي  ال�ت األصول  جودة  وقوة  المحلية، 
ض  تعرُّ المال مع  لكفاية رأس  إىل مستوى جيد  باإلضافة  المحافظة، 

الطبيعية. الكوارث  لمخاطر   
ً
نسبيا بسيط 
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المصدر: العربية

ي »bbb« من »AM Best« مع نظرة مستقبلية 
ف تحصل عىل تصنيف ائتما�ف مرص للتأم�ي

مستقرة
المالية  القوة  تصنيف   AM Best أكدت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
Long-( للمصدر  األجل  طويل  ي 

االئتما�ض والتصنيف  )جيد(   B++
كات  إحدى �ش  ، ض  للتأم�ي كة مرص  لرسش )جيد(   ”bbb“ لـ   )Term ICR
العام  األعمال  قطاع  لوزارة  التابعة  ض  للتأم�ي القابضة  مرص  مجموعة 

االئتمانية. التصنيفات  لهذه  مستقرة  مستقبلية  نظرة  مع 
انية العمومية  ض AM Best أن التصنيفات تعكس قوة الم�ي وأوضحت 
ي تقدرها عل أنها قوية جًدا ، وتعتمد قوة  ض ، وال�ت كة مرص للتأم�ي لرسش
المخاطر  حسب  المعدلة  الرسملة  عل  كة  للرسش العمومية  انية  ض الم�ي

أقوى مستوى. عند 
األداء  من  حافل  بسجل  والممتلكات  العامة  للتأمينات  مرص  وتتمتع 
2017-( من خالل خمس سنوات  يتضح  والذي  المالئم،  التشغيلي 

ض ونسبة مجمعة  2021( بمتوسط عائد مرجح عل حقوق المساهم�ي
.AM Best لـ %12.6 و%93.9، عل التواىلي وفقا  تبلغ 

ي 
�ض الرئيسي  المساهم  هي  االستثمار  نتائج  تزال  ال  أنه  وأوضحت 

وشكلت  مرص،  ي 
�ض المرتفعة  الفائدة  أسعار  ببيئة  مدعومة  األرباح، 

ائب عل مدى السنوات الخمس  أك�ث من %90 من األرباح قبل الرصض
ي 

�ض ما  حد  إىل  متقلبة  االكتتاب كانت  أرباح  أن  إىل  الفتة  الماضية. 
ة. األخ�ي السنوات 

كة  الرسش 2021، حققت  يونيو   30 ي 
�ض المنتهية  المالية  للسنة  بالنسبة 

مدعومة   ،AM Best لـ وفقا   80.8% بنسبة  عة  ُمجمَّ نة  ُمحسَّ نسبة 
للمطالبات  أقل  وتواتر  السابق  العام  ي 

�ض ي كب�ي  إيجا�ب احتياطي  بتطور 
.19- خالل جائحة كوفيد 

تتوقع AM Best أن يظل األداء التشغيلي المرتقب مناسًبا عل مدار 
الدورة ، عل الرغم من أنه من المتوقع أن تؤدي الضغوط التنافسية 

الهوامش. ي مرص إىل الضغط عل 
الفائدة �ض وانخفاض أسعار 

AA+ إىل » ف للتأم�ي لـ »مرص  المالية  القوة  فيتش ترفع تصنيف 
 )IFS( المالية  القوة  تصنيف  ي 

االئتما�ض للتصنيف  فيتش  وكالة  رفعت 
ض  للتأم�ي القابضة  مرص  مجموعة  كات  �ش إحدى   ، ض للتأم�ي مرص  كة  لرسش
 AA من   ”)AA + )egy“ إىل  العام،   األعمال  قطاع  لوزارة  التابعة 

.“ ))egy
يعكس  ض  للتأم�ي مرص  كة  لرسش المالية  القوة  رفع  أن  الوكالة  وأوضحت 
مدفوعة  وهي  مرص  ي 

�ض األخرى  المصنفة  بالكيانات  مقارنة  قوتها 
األجل.  طويل  السيادي  التصنيف  مستوى  عل  االئتمانية  بالجدارة 
كة  �ش كأك�ب  وريادتها  كة  الرسش مكانة  االعتبار  ي 

�ض التصنيف  ويأخذ 
 ، الماىلي القوي واألداء  المال  ، ورأس  المرصية  ض  التأم�ي ي سوق 

ض �ض تأم�ي
المحلية. للمعاي�ي  وفًقا  الحكيمة  االستثمار  اتيجية  واس�ت

ي 
�ض  ” للغاية  “قوي  إىل  تحسنت  ض  للتأم�ي مرص  رسملة  أن  وأضافت 

بموجب   2020 يونيو  نهاية  ي 
�ض  ” 2021 من “قوي جًدا  يونيو  نهاية 

مكاسب  عل  للوكالة  المنشور  عامل  إىل  المستند  المال  رأس  نموذج 
ة غ�ي محققة عل االستثمارات. موضحة أن وجهة نظرها بشأن  كب�ي
 1.540% بنسبة  للغاية  القوية  التنظيمية  بمالءتها  مدعومة  الرسملة 
ي هيكل رأس 

كة ليس لديها نفوذ ماىلي �ض التاريــــخ. كما أن الرسش ي نفس 
�ض

مالها.
ض الماىلي وأرباحها قويان، حيث  وترى وكالة فيتش أن أداء مرص للتأم�ي
%13. وترى وكالة  يبلغ متوسط عائد حقوق الملكية لخمس سنوات 
مرتبطة  كانت  وإن  حكيمة،  لالستثمار  مرص  اتيجية  اس�ت أن  فيتش 
وبلغت  األسهم.  ي 

�ض ايد  ض م�ت ض  ك�ي وب�ت المرصي  باالقتصاد  وثيًقا  ارتباًطا 
ي 

المرصية، و%26 �ض بالبنوك  يعادله  النقد وما  ي 
%42 �ض أصول مرص 

.2021 بنهاية يونيو  ي األسهم 
الثابت، و%31 �ض الدخل 

ي ظل عدم وجود ديون، والوصول 
ويعكس كذلك مرونة مالية عالية �ض

قاعدة  وجود  إىل  باإلضافة  السعودية،  ي 
�ض المال  رأس  الجيد ألسواق 
النطاق. واسعة  مستثمرين 

الوكالة  توقعات  للتصنيف  المستقرة  المستقبلية  النظرة  تعكس  كما 
قوة  الحفاظ عل  مع  ربحيتها  ي 

�ض ن  التحسُّ عل  “إعادة”  تحافظ  بأن 
احتياطيات مالئم. المال ومستوى  رأس  أصولها وكفاية  جودة 

المركز  ي دعم 
�ض التصنيف  الحفاظ عل هذا  يساهم  أن  المتوقع  ومن 

العالمية. األسواق  ي 
�ض أعمالها  نمو  وتعزيز فرص  كة  للرسش التنافسي 

عن  ض  التأم�ي إلعادة  السعودية  كة  الرسش كشفت  منفصل،  بيان  ي 
و�ض

كابيتال”،  كوربرت  “بروبيتاز  كة  �ش مع  ض  تأم�ي إعادة  عقود  توقيع 
مدة  وتبلغ  ريال،  مليون   217.7 بمبلغ  مكتتبة  أقساط  إجماىلي  بقيمة 

.2022 يناير  تبدأ من مطلع  العقد سنة ميالدية 
زيادة  عل  ي  إيجا�ب أثر  لها  سيكون  العقود  هذه  أن  “إعادة”  وذكرت 
من  ابتداء  كة  للرسش المالية  القوائم  مبا�ش عل  وأثر  المكتتبة  األقساط 

.2022 الماىلي  العام 

المصدر: أموال الغد

bbb ي لـ»مرص لتأمينات الحياة« عند
وكالة AM best تؤكد التصنيف االئتما�ف

المالية  القوة  تصنيف   AM Best أكدت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
Long-( للمصدر  األجل  طويل  ي 

االئتما�ض والتصنيف  )جيد(   B++
 ،)MLIC( كة مرص للتأميات الحياة Term ICR( لـ “bbb” )جيد( لرسش
قطاع  لوزارة  التابعة  ض  للتأم�ي القابضة  مرص  كة  �ش كات  �ش إحدى 
االئتمانية  التصنيفات  لهذه  المستقبلية  النظرة  مع  العام،  األعمال 

مستقرة.
انية  ض الم�ي قوة  تعكس  التصنيفات  أن   AM Best كة  �ش وأوضحت 
 AM Best تقدرها  ي  وال�ت الحياة،  لتأمينات  مرص  كة  لرسش العمومية 
وملفها  القوي،  التشغيلي  أدائها  إىل  باإلضافة  جًدا،  قوية  أنها  عل 

المناسبة. المؤسسة  مخاطر  وإدارة  المحايد،  التجاري 
اتيجية  اإلس�ت النمو  لخطة  الناجح  التنفيذ  أن   AM Best وتتوقع 

المستدام. التشغيلي  األداء  دعم  ي 
�ض كة سيستمر  للرسش

الحياة  لتأمينات  مرص  كة  لرسش المكتتبة  ض  التأم�ي أقساط  إجماىلي  ارتفع 
بما  جنيه  مليار   7.8 إىل   2021 المالية  السنة  %53.8 خالل  بنسبة 
ي 

المرص�ض ض  التأم�ي اتفاقية  ببدء  496.4 مليون دوالر، مدفوعة  يعادل 
مكانتها  هذا  عزز  وقد   .2020 عام  ي 

�ض المرصي  األهلي  البنك  مع 
ض عل الحياة بحصة سوقية  ي مرص. وقطاع التأم�ي

ي السوق �ض
الريادية �ض

اتيجية  تقارب %33. تواصل اإلدارة متابعة عدد من المبادرات اإلس�ت
قاعدة  توسيع  ذلك  ي 

�ض بما  أعمالها،  ملف  لتعزيز  ي 
استبا�ت بشكل 

ي مرص وزيادة تطوير 
البنوك األخرى �ض ي مع 

المرص�ض ض  التأم�ي اتفاقيات 
جميع  ي 

�ض التوزيــــع  قدرات  ض  لتحس�ي لديها  المبا�ش  المبيعات  فريق 
البالد. المصدر: أموال الغدأنحاء 
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كة حياة جديدة برأسمال 100 مليون جنيه ف �ش ف التكافىلي تقرر تدش�ي وثاق للتأم�ي
كة  جمهورية مرص العربية:جمهورية مرص العربية: كشف عن�ت جاد، رئيس مجلس إدارة �ش
كة خالل  ض التكافلي – مرص، عن موافقة مجلس إدارة الرسش وثاق للتأم�ي
برأسمال  الحياة  لتأمينات  وثاق  كة  �ش تأسيس  عل  األخ�ي  اجتماعه 

جنيه. مليون   100
المقرر  من  أنه  الغد”،  لـ”أموال  خاصة  ترصيحات  ي 

�ض جاد  وأضاف 
كة الجديدة  ض بالرسش ي قطاع التأم�ي

ة �ض ي لديه الخ�ب يك أجن�ب مساهمة �ش
البنوك. %25، بجانب مساهمة بعض  أد�ض  بحد 

دراسة  إعداد  عل  المقبلة  ة  الف�ت خالل  ستعمل  كة  الرسش أنه  وأوضح 
التأسيس  إجراءات  ي 

�ض للبدء  تمهيدا  الحياة،  تأمينات  كة  لرسش الجدوى 
المبدئية. الموافقة  عل  للحصول  الهيئة  ومخاطبة 

نموا  يشهد  المرصي  بالسوق  الحياة  تأمينات  نشاط  أن  عل  وأكد 
السوق، مؤكدا  %45 من  ليمثل حواىلي  الراهنة  ة  الف�ت ملحوظا خالل 

النشاط. كة للحصول عل حصة من هذا  عل سىعي الرسش
الضخمة  استثماراتها  كة وحجم محفظة  للرسش المالية  المالءة  أن  ونوه 
جديدة  كة  �ش ض  لتدش�ي وتوجهاتها  استثماراتها  تنويــــع  ي 

�ض كة  الرسش دعما 
الحياة. تأمينات  بنشاط 

المختلفة  القنوات  ض  ب�ي كة  الرسش استثمارات  محفظة  تنوع  إىل  وأشار 
بجانب  والسندات،  الخزانة  أذون  ي 

�ض ممثلة  العام  الدين  أدوات  من 
األوراق  والعقارات وبعض  بالبنوك،  االستثمارية  والشهادات  األوعية 

المالية.
رأسمال  زيادة  تم  حيث  مرتفعة  مالية  مالءة  تمتلك  كة  “الرسش وتابع 
ة  األخ�ي العمومية  الجمعية  خالل  جنيه  مليون   230 إىل  كة  الرسش

المقبلة”. المرحلة  زيادته خالل  وتهدف  كة،  للرسش

كة قد أطلقت صندوق استثماري تحت مسم صندوق  ونوه أن الرسش
اكمي  ض التكافلي النقدي ذو العائد اليومي ال�ت كة وثاق للتأم�ي استثمار �ش
17 أكتوبر  النقدي(، وتم بدء اإلكتتاب فيه  والتوزيــــع الدوري )وثاق 

.2021
 500 بلوغه  جنيه..وتستهدف  مليون   275 إىل  رأسمالها  وترفع 

3 سنوات  خالل 
ً
مليونا

المالية  للشئون  المنتدب  العضو  نائب  لبيب،  عبدالعزيز  كشف 
ض التكافلي – مرص، إن الجمعية العمومية  كة وثاق للتأم�ي واإلدارية برسش
المدفوع  المال  اليوم عل زيادة رأس  إجتماعها  كة وافقت خالل  للرسش

275 مليون جنيه. كة إىل  للرسش
من  أنه  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ترصيحات  ي 

�ض عبدالعزيز  وأضاف 
من  جنيه  مليون   45 البالغة  كة  الرسش رأسمال  ي 

�ض الزيادة  ضخ  المقرر 
كة  الرسش إدارة  مجلس  موافقة   

ً
موضحا األرباح،  ي 

�ض ض  المساهم�ي نصيب 
. الزيادة خالل إجتماعه األخ�ي عل 

خططها  رأس  عل  المالية  مالءتها  تدعيم  تضع  كة  الرسش أن  وأوضح 
واالستثمارية،  الفنية  توسعاتها  لتدعيم  المستقبلية  اتيجية  االس�ت
500 مليون جنيه  كة الوصول برأسمالها إىل   إىل استهداف الرسش

ً
ا مش�ي

المقبلة. 3 سنوات  الـ خالل 
كة  �ش يضم  مرص  التكافلي  ض  للتأم�ي وثاق  مساهمي  هيكل  أن  ويذكر 
ض األفراد  وات الكويتية وبعض المساهم�ي أديم لالستثمارات وإدارة ال�ث

. ض والكويتي�ي ض  المرصي�ي

المصدر: أموال الغد

ابها وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين واإلحصائيات  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
.على مسؤولية املصادر
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