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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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الراعــي الحصـــري

General Secretariat Activities

ي المغرب: 
ف الشامل” �ف ي عمل “التأم�ي

ورش�ت
ف الشامل؟ ف أداء التأم�ي كيفية تحس�ي

اقتصادية  أزمات  من  المخاطر  حدة  تزايد  ومع  ة  األخ�ي األونة  ي 
�ف

ظهر  ها،  وغ�ي الطبيعية  والكوارث  ي 
المنا�ف التغ�ي  جراء  وخسائر 

لبناء  حيوًيا  أمًرا  الشامل  ف  التأم�ي ويعد  ؛  ف التأم�ي وأهمية  دور  بوضوح 
الشخصية  المرونة  إىل  باإلضافة   )Resilience( المجتمعية  المرونة 
الشامل  ف  التأم�ي يعمل  حيث  بنا.  المحيطة  المخاطر  مع  والتكيف 
المخاطر  يغطي  فهو   : ف بطريقت�ي الصمود  عىل  القدرة  بناء  عىل 
كات  لل�ش ويسمح  إليها،  الوصول  ويسهل  التكلفة  ميسورة  بطريقة 

ايراداتها. ف  وتحس�ي بالنمو 

https://iciec.isdb.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd16orpv0XALhEaOsPH9d5OiUm-umjJznZ_T69WSStew9OoBg/viewform
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السيد/   2023-03-07 الموافق  ي 
الما�ف الثالثاء  يوم  صباح  افتتح 

وإعادة  ف  التأم�ي كات  ل�ش المغربية  للجامعة  العام  المدير  بادو  بش�ي 
العام  االتحاد  ف  ب�ي بالتعاون  المنظمتان  العمل  ي  ورش�ت أعمال  ف  التأم�ي
ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي كات  ل�ش المغربية  والجامعة  ف  للتأم�ي ي  العر�ب
وأدار  الشامل”،  ف  “التأم�ي عنوان  تحت  بالمغرب  البيضاء  الدار  ي 

�ف
لالتحاد  العام  ف  األم�ي أبوزيد  شكيب  السيد/  خاللهما  المناقشات 

والسادة: السيدات  المناقشات  ي 
�ف ، وقد شارك  ف للتأم�ي ي  العر�ب العام 

ف واالتحاد األفرآسيوي  ي - رئيس االتحاد المرصي للتأم�ي - عالء الزه�ي
 - ف للتأم�ي ي  أي �ب ي  كة �ب ل�ش المنتدب  والعضو  ف  التأم�ي وإعادة  ف  للتأم�ي

مرص
Micro Insur- ألفريقيا- اإلقليمي  المدير  سويدجيد،  ي 

ستيفا�ف  - 
ance Network

ف ى جابري، مديرة التسويق واالتصاالت  - وفا للتأم�ي - ب�ش
نائب رئيس مؤسسة ميونيخ ري - ديرك رينهارد، 

مديرة   ، ي
سو�ف برادة  سلم   -

اف  اإل�ش هيئة  للرئيس،  وع  م�ش
واالحتياطي  ف  التأم�ي عىل 
اإلجتماعي )ACAPS( ، المغرب

الجمعية  ، رئيس  - حازم سباطا 
الدفع  لمؤسسات  المهنية 

APEP ، المغرب
مديرة   ، الهاشومي كريمة   -
كة  ب�ش المنتجات  تطوير  تسويق 

RMA Assurance
ف  التأم�ي مفهوم  عن  �يعة  معلومات  أبوزيد  استعرض  وقد  هذا 
التقاعد  ف  وتأم�ي الصحي  ف  التأم�ي وهي  األساسية،  وركائزة  الشامل 

الطبيعية. الكوارث  مخاطر  ضد  ف  والتأم�ي الصغر  المتناهي  ف  والتأم�ي
ف  التأم�ي أن  إىل  ف  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لالتحاد  العام  ف  األم�ي وأشار 
84 مليار دوالر أمريكي عىل مستوى  المتناهي الصغر قد حقق حواىلي 
2028-2023 بنسبة مركبة  المتوقع زيادة نموها خالل  العالم، ومن 
ف  التأم�ي سيشهد  ري  سويس  لتقرير  ووفقا  أنه  كما   ،5.8% إىل  تصل 

.2030 80 مليار دوالر خالل عام  الزراعي نموا ليبلغ حواىلي 
التجارب  إىل  تطرقت  قد  المناقشات  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
 . الماىلي الشمول  مجال  ي 

�ف الحالية  واالتجاهات  والمغربية  المرصية 
ي الوصول إىل أك�ب 

كما تم التطرق إىل دور مؤسسات الدفع ال�يــــع �ف
. ف المواطن�ي من  عدد 

االستعدادات األولية للمؤتمر العام الـ 34 
ف ي للتأم�ي لالتحاد العام العر�ب

ي  العر�ب العام  لالتحاد   34 الـ  العام  للمؤتمر  االستعدادات  إطار  ي 
�ف

 -18 من  ة  الف�ت خالل  عمان  سلطنة  ي 
�ف عقده  والمقرر   ، ف للتأم�ي

 
ً
اضيا إف�ت للمؤتمر  التنظيمية  للجنة  اجتماع  ُعقد   ،2024-02-21

.2023-03-06 الموافق  ي 
الما�ف الثالثاء  يوم 

ي من شأنها الخروج  هذا وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات ال�ت
عمان  سلطنة  بمكانة  يليق  والذي  الالئق  بمظهره  العام  بالمؤتمر 

. ف للتأم�ي ي  العر�ب العام  واالتحاد 
االستعدادات  عىل  للمؤتمر  التنظيمية  اللجنة  أعضاء  وتوقف 

https://aqabaconf.com/index.php/Registration/index
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تنظيم  إمكانية  توف�ي  مع  الفاعلية،  تلك  إلنجاح  اللوجيستية 
. ف المشارك�ي لكل  الراحة  ووسائل  والتنقل،  االجتماعات، 

ي  العر�ب العام  لالتحاد  العام  ف  األم�ي  – أبوزيد  شكيب  السيد/  وأشار 
العام  المؤتمر  أن  للمؤتمر،  العليا  التنظيمية  اللجنة  عضو  ف  للتأم�ي
عىل  عاما   60 مرور  احتفالية  مع  الدورة  هذه  ي 

�ف امن  ف سي�ت  2024
؛ ومن المقرر عقد احتفالية عىل  ف ي للتأم�ي تأسيس االتحاد العام العر�ب

المناسبة. بهذه  المؤتمر  فعاليات  هامش 
ف  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لالتحاد  العام  المؤتمر  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
ي المنطقة، ويحرص عىل حضوره 

ٌيعد من أهم التظاهرات التأمينية �ف
ف  الدولي�ي والوسطاء  ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي كات  �ش من  العديد 
الجزائر   – وهران  ي 

�ف  )33( األخ�ي  بالمؤتمر  شارك  وقد   ، ف واإلقليمي�ي
1200 ُمشارك. 2022 أك�ث من 

World Insurance

Specialist insurance can help protect businesses against rise in 
civil unrest: AGCS
With strikes, riots and civil commotion (SRCC) around the world expected to rise, businesses need to remain 
vigilant about the different threats this heightened risk environment can pose, as this can result in significant loss 
of income, according to an AGCS report.
Specialist insurance can help protect companies against 
damage resulting from political violence, as well as 
any interruption to the business. Policies can cover 
civil war, SRCC, terrorism and war, the insurer added.
Analysts highlighted that anger over growing social 
inequality and the cost-of-living, foundering faith 
in governments and institutions and increasingly 
polarised politics, together with a rise in activism and 
environmental concerns, are the main factors expected 
to fuel ongoing SRCC incidents globally.
According to the Verisk Maplecroft Civil Unrest Index, 
civil unrest risks rose in over 50% of countries between 
Q2 and Q3 2022 alone, out of 198 countries, 101 saw 
an increase in risk.
Since 2017, more than 400 significant anti-government 
protests have erupted worldwide. Analysts commented 
that it is not surprising that ‘political risks and violence’ 
ranks as a top 10 peril in the Allianz Risk Barometer in 
2023.
They also noted that while the Ukraine war is a major 
factor in this ranking, the results also show that the 

impact of SRCC activity ranks as a political violence 
risk of top concern with a combined score of almost 
70%.
Unrest is now spreading more quickly and widely 
thanks in part to the galvanising effect of social media. 
This means multiple locations can be impacted, 
potentially resulting in multiple losses for companies, 
AGCS explained.
Such events are also lasting for longer – almost a 

https://fintechrobos.com/ar/etn/arab-actuarial-conference-2023/
https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/AGCS-strikes-riots-civil-commotion-report-2023.pdf
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Regional Insurance

Best’s Market Segment Outlook: 
AM Best Maintains Stable Outlook on Gulf Cooperation Council 
Insurance Markets
AM Best is maintaining its stable market segment outlook for the insurance markets of the Gulf Cooperation 
Council (GCC) – comprising Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. The 
maintenance of the stable outlook reflects the GCC insurance market’s solid footing entering 2023; however, the 
weight of headwinds facing the market is increasing.
A new Best’s Market Segment Report, “Market Segment 
Outlook: Gulf Cooperation Council Insurance,” notes 
that the positive factors underpinning the stable 
outlook for the GCC include the regional resilience 
to challenging global macroeconomic conditions as 
buoyant oil prices contribute to continued fiscal surplus 
across the region.
In addition, the report highlights opportunities for 
continued insurance sector growth, as economies 
strengthen, new insurable risks enter the market and 
product offerings diversify through the enforcement of 
mandatory insurance covers.
Over the longer term, the report notes that increasing 
merger and acquisition activity in the region has the 
potential to improve market profitability and reduce 

price competition.
Near-term headwinds for the segment include intense 
competition that is driving pricing pressure and 
threatening margins, as well as supply chain disruptions 
and increasing inflationary pressures.
AM Best’s report also notes that hardening reinsurance 
market conditions may impact business models and 
margins for those with high reinsurance utilisation.
Furthermore, increasing incidences of weather-related 
losses, particularly from flood events, continue to test 
insurers’ risk management capabilities. Although AM 
Best recognises exposure is not homogenous across the 
region, the increased frequency and severity of events 
threatens underwriting margins.

 Source: Business wire

quarter of the 400 significant anti-governments protests 
since 2017 were in excess of three months – helping to 
ensure financial costs are mounting.
Reported damages from just six civil unrest events 
around the world between 2018 and 2023 resulted in at 
least $12bn in economic/insured losses.
“Incidents of strikes, riots and civil commotion have not 
only increased in recent years, they are also becoming 
more intense and catastrophic. These types of events 
are making our era one of uncertainty,” said Srdjan 
Todorovic, Head of Political Violence and Hostile 
Environment Solutions at AGCS.

“We have seen multibillion-dollar loss events in the 
US, Chile, and Colombia. The threat is changing, and 
although many of the reasons for it are universal – 
whether economic, political, or environmental – it can 
play out differently in different regions, with various 
levels of violence and disruption.
“Operational and security management within 
organisations should view the current climate as a 
catalyst for evaluating best practices and policies 
around preparing locations and employees for potential 
civil unrest and building resilience.”

 Source: Reinsurance News

DWIC 2023: Middle East facing unique catastrophe challenge
High value infrastructure and a complex tectonic setting means that the Middle East is 
especially susceptible to large losses and major catastrophes.
That was one of the major insights from the breakout 
session, ‘The importance of earthquake catastrophe 
risk assessment in the Middle East’, at Day One of the 
Dubai World Insurance Congress 2023.
Featuring insights from Verisk, including from its 
senior principal engineer Dr Arash Nasseri, delegates 
were provided insights on how the Middle East is 

facing earthquake risk specific 
to the region’s unique make-up.
Using catastrophe modeling on 
earthquakes in the region, it was 
discovered that earthquakes are 
less frequent, but the impacts in 
the region are often larger with 

https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=329388&URatingId=3101297&AltSrc=22&_gl=1*s5y4yt*_ga*NzkzMjI4OTM5LjE2MDA0Njg4MjI.*_ga_VNWYD5N5NL*MTY3ODQ5ODc3MC42Mi4xLjE2Nzg0OTg4MTguMC4wLjA.&_ga=2.71880529.356965962.1678498771-793228939.1600468822
https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=329388&URatingId=3101297&AltSrc=22&_gl=1*s5y4yt*_ga*NzkzMjI4OTM5LjE2MDA0Njg4MjI.*_ga_VNWYD5N5NL*MTY3ODQ5ODc3MC42Mi4xLjE2Nzg0OTg4MTguMC4wLjA.&_ga=2.71880529.356965962.1678498771-793228939.1600468822
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Conferences

Les grandes annonces du 9e Rendez-vous de Casablanca de 
l’assurance
Le secteur des assurances entend bien se rattraper et saisir les opportunités qu’offrent désormais les nouvelles 
technologies. La profession et le régulateur planchent ainsi sur la dématérialisation des attestations de l’assurance 
auto. Le projet, en gestation depuis des mois, devrait être déployé au second semestre de l’année. Autre opération en 
vue, la fluidification de la remontée du cash des intermédiaires aux compagnies d’assurance à travers une solution 
technologique. Mais si la FMSAR fait valoir ces projets, 
le gendarme du marché, lui, soulève d’autres «urgences» 
à l’instar de la révision du barème d’indemnisation des 
victimes des accidents de la circulation, vieux de 40 
ans. Sans oublier la libération des critères tarifaires pour 
l’assurance auto obligatoire qui doit, selon l’ACAPS, être 
enclenchée dans les plus brefs délais.
Le secteur des assurances est déterminé à intégrer 
davantage les nouvelles technologies dans ses process 
et franchir une nouvelle étape de sa transformation 
digitale. Après l’e-constat, la Fédération marocaine 
des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR) 
et l’Autorité de contrôle des assurances et de la 

55

several aftershocks.
Tectonic setting
“The Middle East is in a complex tectonic setting, with 
several Category 7 and higher events, especially in the 
northern part of the region,” delegates were told.
“Due to the tectonic plate boundaries in the region, 
there is heightened activity around the Red Sea and the 
Gulf of Aden, and this has resulted in a lot of activity 
happening in certain parts of Iran.”
This setting also means the region endures widespread 
aftershocks and building shaking. Kuwait, Bahrain, 
Qatar, UAE and Saudi Arabia can feel strong shaking 
from events elsewhere in the region, including from 
incidents at far-away locations.
Capital at risk 
The success and affluence of the region also means 
there is the potential for high value losses, with large 
and expensively constructed infrastructure at risk. 
“There is large exposure accumulation across the 
region, underscoring the need for catastrophe modeling 
in the region,” said Nasseri.
“However, for large magnitude events there is often 
not enough data. As such, when it comes to modeling, 
historical data is supplemented with fault models and 
strain rate data.”

Industrial causes
The region has a highly active gas and oil industry – 
one of the primary sources of the region’s success – but 
this is causing an increased risk of earthquake events.
“There has been increased seismicity observed near oil 
and gas field in Kuwait, with the modeling showing an 
increased risk of hazards in these areas as a result.”
Self-constructed islands, popular across the region, 
have the potential for high-value exposures and are 
prone to liquefaction – which occurs when loosely 
packed sediments lose their strength in response to 
strong ground shaking.
Underinsured
Despite the economic successes of the region, 
underinsurance remains an major issue. Across several 
countries, there is a sizable earthquake protection gap.
“On average, the protection gap for countries in the 
Middle East is around 60%. That is based on insured 
losses, so does not cover the true economic loss, 
meaning that 60% gap would be even higher.
“While this is an issue for those countries currently, it 
also provides an opportunity for the insurance industry 
to expand in this region,” Nasseri added.

 Source: Global Reinsurance
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de fluidifier la remontée du cash aux compagnies et 
le versement, dans la foulée, de la commission aux 
intermédiaires.
Autre sujet qui préoccupe la profession : l’augmentation 
significative du coût des sinistres matériels, sous l’effet 
de l’inflation. Selon Hassan Bensalah, les assureurs 
automobiles n’ont pas répercuté cette hausse sur leurs 
tarifs. «C’est un phénomène qu’il faudra, en revanche, 
surveiller de près, pour ne pas déstabiliser nos résultats 
techniques, à un moment où les marchés financiers 
ne sont pas au meilleur de leur forme», souligne le 
président de la FMSAR.
Un autre clin d’œil à l’ACAPS, l’intégration de la norme 
IFRS 17 dans la publication des comptes des assureurs. 
«Sur le plan réglementaire, le lancement des études de 
convergence pour la migration vers une solvabilité 
basée sur les risques et la préparation de la publication 
de nos comptes, selon cette norme, a mis notre secteur 
à rude épreuve ces dernières années. Nous sommes 
conscients qu’il s’agit d’évolutions incontournables, 
mais il est important de garder en vue la taille de notre 
marché et de ses acteurs», avertit Hassan Bensalah en 
s’adressant au régulateur.
Victimes des accidents de circulation : le barème 
d’indemnisation à réviser !

Othman Khalil El Alamy, président par intérim de 
l’ACAPS, qui a pris la parole lors de l’ouverture de 
l’évènement, a assuré que l’institution qu’il dirige est 
«pleinement engagée» dans le projet de dématérialisation 
des attestations d’assurance automobile et encouragera 
les initiatives de vente en ligne de produits d’assurance. 
Mais ce qui le préoccupe le plus en tant que régulateur, 
c’est surtout le barème d’indemnisation des victimes 
des accidents de la circulation. Othman Khalil El 
Alamy estime, en effet, que le barème actuel, établi 
depuis déjà 40 ans, doit être révisé pour tenir compte 
de l’inflation et permettre aux citoyens de faire face 
à l’augmentation du coût de la vie. Sans mâcher ses 
mots, le patron par intérim de l’ACAPS a lancé aux 
assureurs : «notre marché qui est souvent cité en 

prévoyance sociale (ACAPS) planchent sur la 
dématérialisation de l’attestation de l’assurance auto. 
Le préalable qui consistait en la mise en place d’un 
référentiel national de production est aujourd’hui 
achevé. «Nous attendons, avec impatience, la levée 
des contraintes réglementaires avec l’espoir de voir ce 
projet déployé au Maroc au second semestre de cette 
année», annonce Hassan Bensalah, président de la 
FMSAR, lors de l’ouverture de la neuvième édition du 
Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance, le 8 mars. 
Thème de cette édition : l’assurance automobile entre 
progrès technologique et évolution des mobilités.
Pour Hassan Bensalah, les nouvelles technologies 
sont un levier important pour l’évolution du métier de 
l’assurance et offrent des possibilités «intéressantes» 
dans l’amélioration de l’expérience client. L’évènement 
a constitué l’occasion pour la profession d’alerter le 
régulateur sur certaines problématiques qui minent le 
secteur à l’instar du processus de recouvrement des 
primes d’assurance automobile. «Il n’est pas normal que 
notre secteur reste prisonnier d’un système archaïque, 
qui peut entraîner, dans certains cas, des situations 
dramatiques chez les intermédiaires. Les nouvelles 
technologies monétiques peuvent servir à améliorer 
ce process et le sécuriser», relève Hassan Bensalah 
devant une salle archi-comble. Le patron du groupe 
Holmarcom indique que la FMSAR est actuellement 
accompagnée par l’un des «leaders mondiaux de la 
monétique» pour réfléchir aux solutions en mesure 

66

https://youtu.be/nmnH4X5mQAc
https://youtu.be/pj2oGY-Z1K0
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ف  تأم�ي نشاط  �ف  الصغر  متناه  ف  التأم�ي عمالء  من   80% أن  وأوضح 
والمسئوليات الممتلكات  تأمينات  كات  ب�ش  20% مقابل  الحياة 

ارتفاع  عن  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  فريد  محمد  د  كشف 
ف متناه الصغر إىل 5.8 مليون عميل بنهاية يونيو  عدد عمالء التأم�ي

.2021 30 يونيو  ي مقابل 4.2 مليون عميل �ف 
الما�ف

ف  تأم�ي نشاط  �ف  الصغر  متناه  ف  التأم�ي عمالء  من   80% أن  وأوضح 
والمسئوليات. الممتلكات  تأمينات  كات  ب�ش  20% مقابل  الحياة 

مليون جنيه   398 إىل  ترتفع  الصغر  متناه  ف  التأم�ي اقساط 
 398 إىل  ارتفع  الصغر  ف متناه  التأم�ي أقساط  أن حجم  اضاف فريد 
بنهاية  جنيه  مليون   280 مقابل   2021/2022 بنهاية  جنيه  مليون 

2020/2021 ونسبة نمو 38%. العام الماىل 

économique et de l’Industrie et du commerce vont 
«contribuer à rendre l’assurance accessible à un grand 
nombre de nos concitoyens». De même, recommande 
le président de la FMSAR, les opérateurs Takaful, qui 
ont démarré leurs activités en 2022, en collaboration 
avec les banques participatives, devraient également 
apporter leur contribution à l’effort collectif.
Pour lire plus de détails, veuillez cliquer ici

exemple dans son environnement régional ne doit pas 
occulter cette problématique. On doit s’atteler à trouver 
une solution pour revoir ce barème». Le régulateur a, 
par ailleurs, souligné l’urgence de mener la réflexion 
pour libérer les critères tarifaires et instaurer une «vraie 
concurrence» dans l’assurance auto obligatoire. «Je 
suis confiant dans votre capacité d’adaptation, vous 
l’avez déjà prouvé par l’innovation et la concurrence 
au service du client au titre des garanties annexes à 
l’assurance automobile», a-t-il lancé aux assureurs. 
Sur le plan de la solvabilité des assureurs, Khalil El 
Alamy a annoncé que le projet de solvabilité basé sur 
les risques a été lancé. Ce dernier devra être «stabilisé» 
d’ici la fin de l’année avant sa validation finale et son 
entrée en vigueur.
Plusieurs expériences réussies de micro-assurance 
ont vu le jour, mais il reste encore fort à faire», insiste 
Hassan Bensalah. Selon lui, l’autorisation accordée 
aux établissements de paiement pour la distribution des 
produits de micro-assurance, ainsi que les réflexions que 
la profession mène avec les ministères de l’Inclusion 
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 تعويضات
ً
ف تحقق 56.2 مليار جنيه أقساط وتسدد 27.3 مليارا كات التأم�ي �ش

العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  فريد،  محمد  الدكتور  كشف 
إىل  ف  التأم�ي كات  �ش أقساط  إجماىلي  قيمة  ارتفاع  عن  المالية،  للرقابة 
مليار   47.5 مقابل   ،2022 الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليار   56.2

بنمو 18.5%. السابق عليه،  العام  جنيه خالل 
ف  التأم�ي كات  �ش أن  للهيئة،  ي 

الصح�ف المؤتمر  خالل  فريد  وأوضح 
 ،2022 الماىلي  العام  خالل  تعويضات  جنيه  مليار   27.3 سددت 
بزيادة 16.7%. السابق عليه،  العام  23.4 مليار جنيه خالل  مقابل 

كات ارتفع بمعدل 53.6%  ي لل�ش وأشار إىل أن فائض النشاط التأمي�ف
 5.6 مقابل   ،2022 الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليار   8.6 إىل  ليصل 

عليه. السابق  الماىلي  العام  مليار جنيه خالل 
ف إىل 103.2  كات التأم�ي ونوه أن قيمة إجماىلي حقوق حملة وثائق �ش
جنيه  مليار   88.3 مقابل   ،2022 الماىلي  العام  بنهاية  جنيه  مليار 

بزيادة 16.9%. السابق عليه،  العام  خالل 
 17.1% بنمو  جنيه  مليار   178.4 إىل  ترتفع  ف  التأم�ي كات  �ش أصول 

2021-2022 خالل 
الماىلي  العام  بنهاية  ف  التأم�ي كات  �ش استثمارات  قيمة  إجماىلي  ارتفعت 
خالل  جنيه  مليار   103.9 مقابل  جنيه،  مليار   153.3 إىل   2022

بزيادة قدرها 17.1%. السابق عليه،  الماىلي  العام 
غ�ي  المالية  األنشطة  عن  السنوي  تقريرها  ي 

�ف الهيئة  وأوضحت 
ف بلغت 178.4 مليار جنيه بنهاية  كات التأم�ي المرصفية، أن أصول �ش
بزيادة  السابق،  الماىلي  العام  ي 

�ف جنيه  مليار   151.4 مقابل   ،2022
قدرها 17.8%.

2022 يونيو  بنهاية  الصغر  ف متناه  التأم�ي مليون عميل �ف   5.8

https://lematin.ma/express/2023/grandes-annonces-9e-rendez-casablanca-lassurance/387478.html?utm_medium=Social&utm_source=LinkedIn#Echobox=1678297272-1
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2022/01/FRAharvestweb.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2022/01/FRAharvestweb.pdf
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ف السفر للخارج  “الرقابة المالية” تشكل لجنة تنسيقية للمجمعة المرصية لتأم�ي
لتطوير عملها

للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  الدكتور محمد فريد رئيس مجلس  أصدر 
التنسيقية  اللجنة  تشكيل  بشأن   2023 550لسنة  رقم  قرار  المالية 
عضويتها  ي 

�ف تضم  ي  وال�ت للخارج  السفر  ف  لتأم�ي المرصية  للمجمعة 
الداخلية واالتحاد  المالية ووزارة  للرقابة  العامة  الهيئة  ممثىلي كل من 
وذلك  للخارج،  السفر  ف  لتأم�ي المرصية  والمجمعة  ف  للتأم�ي المرصي 
كافة  مع  والتشاور  بالتنسيق  الهيئة  تتبناه  الذي  للنهج  استكماال 
الحفاظ  مع  المرصفية  غ�ي  المالية  األنشطة  وتنمية  لتطوير  األطراف 
التعامالت مع ضمان كفاءة األسواق  عىل استقرار األسواق وسالمة 
ما  اتخاذ  مع  بالتوازي  خاللها،  من  تمارس  ي  ال�ت األنشطة  وشفافية 

المتعاملة. األطراف  لتوازن حقوق كافة  يلزم 
للمجمعة  العمىلي  التطبيق  آلية  ي 

�ف بالنظر  التنسيقية  اللجنة  وتختص 
ف الجهات واألطراف المعنية  ي تستدعي التنسيق ب�ي والموضوعات ال�ت
بتوصياتها  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  بإخطار  اللجنة  تقوم  أن  عىل 

بشأنها. الالزم  التخاذ 
ي  الزه�ي عالء  من  كل  بعضوية  اللجنة  تشكل  أن  عىل  القرار  نص 
رئيس  فطوري  وعادل   ، ف للتأم�ي المرصي  االتحاد  إدارة  رئيس مجلس 
واللواء  للخارج،  السفر  ف  لتأم�ي المرصية  للمجمعة  اإلدارة  اللجنة 
وزارة  عن  ممثالن  وهبه  حمدي  أحمد  والعقيد  ي  الحسي�ف أكمل 
عن  ممثالن  مناع  العزيز  وعبد  سماحة  محمود  والدكتور  الداخلية، 
أول  ي 

�ف لها   
ً
رئيسا اللجنة  تختار  أن  المالية عىل  للرقابة  العامة  الهيئة 

لها. اجتماع 
إىل  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  فريد  محمد  الدكتور  أشار 
مذكرة  نتائج  أحد  للخارج  السفر  ف  لتأم�ي المرصية  المجمعة  إنشاء  أن 
ووزارة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  من  كل  ف  ب�ي الموقعة  التفاهم 
المعنية  الجهات  مع  وبالتنسيق   ، ف للتأم�ي المرصي  واالتحاد  الهجرة 
لحماية  المرصية  الدولة  جهود  دعم  بهدف  الداخلية  وزارة  مثل 
ف  ف المرصي�ي المواطن�ي بالخارج، واستجابة لطلبات  ف  العامل�ي ف  المرصي�ي

لهم. التأمينية  التغطية  توف�ي  بشأن  بالخارج 
ي جديد  تأمي�ف 2022 قد شهد استحداث منتج  بالذكر أن عام  جدير 
حاالت  أخطار  لتغطية  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  عليه  وافقت 
ف  الجثام�ي وشحن  ف  تجه�ي وتكاليف  بحادث  والوفاة  الطبيعية  الوفاة 
بالفعل  به  العمل  بدأ  وتم  الخارج  ي 

�ف ف  والمقيم�ي ف  العامل�ي ف  للمرصي�ي
ي  100 جنيه مرصي ومبلغ تأمي�ف ف يبلغ  2022 بقسط تأم�ي منذ يناير 
زيادتها ح�ت  الوثيقة سنة واحدة ويمكن  ألف جنيه وتبلغ مدة   100

مكاتب  خالل  من  الوثيقة  عىل  الحصول  ويمكن  سنوات،  ثالث 
الموقع  خالل  من  أو  المرصية  الداخلية  بوزارة  العمل  تصاريــــح 

للخارج. السفر  ف  لتأم�ي المرصية  للمجمعة  ي 
و�ف اإللك�ت

األطراف  كافة  مع  اكة  بال�ش تعمل  الهيئة  أن  فريد  الدكتور  أوضح 
امج  وال�ب السياسات  لصياغة  الدولية  التجارب  عىل  االطالع  وكذلك 
تنمية  ي 

�ف الهيئة  رؤية  تحقيق  جهود  تدعم  ي  ال�ت العمل  وخطط 
وسالمة  استقرارها  عىل  الحفاظ  مع  المرصفية  غ�ي  المالية  األسواق 
وذلك   ، ف المتعامل�ي حقوق  وحماية  خاللها  من  تتم  ي  ال�ت التعامالت 
والمتابعة  للتنفيذ  تنسيقية  لجان  وتشكيل  معهم  حوارات  اجراء  ع�ب 

المرجوة. األهداف  تحقيق  من  والتأكد 
تضم  للخارج  السفر  ف  لتأم�ي المرصية  المجمعة  أن  بالذكر  جدير 
ف  للمرصي�ي التأمينية  الحماية  بتوف�ي  تقوم  ي  ال�ت ف  التأم�ي كات  �ش
الدولة  اتيجية  اس�ت مع  يتوافق  بما  بالخارج،  ف  والمقيم�ي ف  العامل�ي
لتشمل  ف  التأم�ي مظلة  وامتداد  بالسوق  ي  التأمي�ف الشمول  لتحقيق 
العالم  أنحاء  جميع  ي 

�ف ائحهم  �ش بكافة  ف  المرصي�ي ف  المواطن�ي جميع 
ف  الجثام�ي ونقل  الوفاة  حاالت  ي 

�ف التأمينية  التغطية  توف�ي  خالل  من 
تقوية  ي 

�ف يسهم  بما  المناسبة  التعويضات  ورصف  حوادث  ووقوع 
التأمي�ف  الوع  كفاءة  ورفع  تطوير  وكذلك  للوطن،  االنتماء  أوارص 

التأمينية. الثقافة  بمستوى  واالرتقاء 

88

ف  التأم�ي أقساط  من   50% الحياة  ف  تأم�ي كات  �ش نصيب  أن  وأكد 
الممتلكات  عىل  ف  التأم�ي كات  ل�ش النسبة  نفس  مقابل  الصغر  متناه 

والمسئوليات.

المصدر: أموال الغد والمال

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

ي االقتصاد 
ي �ف

4 محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع الماىلي غ�ي المرص�ف
وهم:  القومي 

االسواق  واستقرار  والخدمية  الرقابية  االطر  تطوير 
والمنتجات  االسواق  تطوير 

ف  والتام�ي واالستثماري  الماىلي  الشمول 
ف المهني�ي تطوير 



النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2023/03/132023/03/13 IssueIssue  192192  العددالعدد 99

Arab Insurance JordanJordan

ف المنازل ضد  كلوب يدعو إللزامية تأم�ي
الزالزل

ف الدكتور مؤيد الكلوب،  كات التأم�ي ي ل�ش
دعا مدير عام االتحاد األرد�ف

ف المنازل ضد الزالزل. ورة اتخاذ قرار حكومي بالزامية تأم�ي إىل رصف
مع  تواصل  األزمات  وإدارة  لألمن  ي  الوط�ف المركز  أن   ، الكلوب  وأكد 
قادرة  إن كانت  السؤال حول  ف وجرى  التأم�ي كات  ي ل�ش

األرد�ف االتحاد 
كات قادرة عىل   أن ال�ش

ً
، مؤكدا ف عىل تقديم مثل هذا النوع من التأم�ي

ي حال حدوث 
�ف ف  المواطن�ي وتعويض  والكارثية  المدمرة  اآلثار  تغطية 

ي  الزالزل أو أي نوع من الكوارث ال سمح هللا من خالل مجمع تأمي�ف
عند  ف  التأم�ي من  النوع  هذا  واعادة  األردنية،  ف  التأم�ي كات  �ش لجميع 

مرموقة. عالمية  إعادة  كات  �ش
وفرضت  المجال  هذا  ي 

�ف سبقتنا  الدول  من  عديدا  هناك  أن  ف  وب�ي
ال  قد  الحكومة  إن  حيث  ف  التأم�ي من  النوع  هذا  مثل  المواطن  عىل 
ي حال حدوث 

ف �ف المواطن�ي ة وتعويض  المبا�ش المالية  نتائجه  تحتمل 
الكوارث.

المؤمن  االقتطاع عىل  نسبة  زيادة  يمكنها  ال  ف  التأم�ي كات  أن �ش ف  وب�ي
األنظمة  أن  إىل  ا  مش�ي  ، ي

قانو�ف سند  دون  اإللزامي  ف  التأم�ي ي 
�ف لهم 

 عىل المركبة 
ً
 و40 قرشا

ً
46 دينارا المعمول بها حددت استيفاء مبلغ 

ا إىل أنه نظام معمول به منذ أك�ث من 13  ي حال وقوع حادث، مش�ي
�ف

عدم  بسبب  عنه  يعلمون  ال  ف  المواطن�ي من   85% نحو  أن  إال  عاًما 
قيادتهم. الحوادث خالل  مع  تعاملهم 

عىل   15% نسبته   
ً
خصما تقدم  ف  التأم�ي كات  �ش أن  الكلوب  وأضاف 

أن   
ً
مبينا العام،  مرور خالل  مخالفات  يرتكب  لم  لمن  ف  التأم�ي قسط 
الخصم. دينار بسبب هذا  ف  4 مالي�ي تتحمل نحو  ف  التأم�ي كات  �ش

ف لصالح  المواطن�ي المستوفية من قبل  ف  التأم�ي أقساط  أن قيمة  وأكد 
عىل  سلبا  أثر  ما  وهو   

ً
عاما  20 يقارب  ما  منذ  ثابتة  ف  التأم�ي كات  �ش

منها. عدد 
ف التأم�ي كات  ل�ش الحالية  األوضاع 

القرن  خمسينيات  منذ  األردن  ي 
�ف قائم  ف  التأم�ي إن  الكلوب  قال 

داد وضعه سوءا  ف ي حاليا من ظروف صعبة، وس�ي
ي إال أنه يعا�ف

الما�ف
األردن،  ي 

�ف ف  التأم�ي لمنظومة  حقيقية  إصالح  إجراءات  تقر  لم  إذا 
كات خسائر  ال�ش يكبد  والذي  المركبات  ف  بتأم�ي يتعلق  فيما  خصوصا 

العميل. اختيار  ي 
�ف ة  ليست مخ�ي وأنها  ة خصوصا  كب�ي

العام  خسائر  حققت  ف  التأم�ي كات  �ش من  العديد  أن  الكلوب  وأكد 
ورة  رصف عىل  مشددا   ، ف التأم�ي قطاع  ي 

�ف ى  ك�ب كات  �ش ومنها  الحاىلي 
ف بصورة شاملة. التأم�ي ي عملية إصالح منظومة 

�ف النظر  إعادة 
لغايات  أخرى  كة  �ش وإيقاف  ف  تأم�ي كات  �ش  5 تصفية  إىل  ولفت 
االجتماعية  تبعاته  بسبب  سهاًل  ليس  قرار  وهو  أوضاعها،  تصحيح 
األثار  عن  ناهيك  فيها،  ف  العامل�ي عن  باالستغناء  تتثمل  ي  وال�ت
االتحاد  أن  مبينا   ، ي الوط�ف االقتصاد  عىل  الجسيمة  االقتصادية 
تقريبا  دينار  مليون  ربــع  مبلغ  بدفع  قام  المركزي  البنك  مع  بالتعاون 
تأمينية عاملة خوفا  لها عقود  ي كان  كات وال�ت بعد تصفية إحدى ال�ش

اجتماعية. مشكلة  خلق  من 
ي الرؤية االقتصادية 

ف منصوص عليه �ف مؤكدا إن إصالح قطاع التأم�ي
الحكومة. أقرتها  ي  ال�ت

ف التأم�ي كات  االحتيال عىل �ش
بصور  تتم  ف  التأم�ي كات  �ش عىل  التحايل  عملية  إن  الكلوب  قال 

ف  التأم�ي كات  �ش أنهكت  ي  وال�ت الكروكات  اء  �ش عملية  منها؛  مختلفة، 
يتقا�ف  المواطن حيث  ي 

�ف ر  الرصف تلحق  ي  وال�ت البعض  قبل   من 
ً
ماديا

ف  التأم�ي قيمة  أضعاف  أربــع  ف  التأم�ي كة  �ش تدفع  فيما  التعويض  ربــع 
ي بعض الحاالت، باالضافة إىل التحايل من خالل إصدار 

الحقيقية �ف
استصدار  أو  عال،  تعويض  عىل  الحصول  بهدف  ي  ط�ب لعجز  تقارير 
إحدى  اكتشاف  جرى  وقد  أخرى،  دول  من  مزورة  وفاة  شهادات 

الحاالت داخل األردن.
ف  المحام�ي نقابة  مع  يعمل  ف  التأم�ي كات  �ش اتحاد  أن  الكلوب  وأكد 
ًعا  �ش والمحرمة  الصورة  بهذه  التحايل  عملية  وقف  عىل  كاء  وال�ش

قانونيا. تجريمه  إىل  باالضافة 
مكانها لعبة  وفاتها ودفن  اّدع 

كات  �ش عىل  االحتيال  من  ن 
ّ
تمك األشخاص  أحد  إن  الكلوب  قال 

من  يتم كشفه  أن  قبل  ونصف  مليون  نحو  إىل  يصل  بمبلغ  ف  التأم�ي
المختصة. األجهزة  قبل 

البنته  وفاة  شهادة  استخرج  األشخاص  أحد  أن   ، ف ب�ي التفاصيل  ي 
و�ف

ف  المواطن�ي وأوهم  االعتيادي،  بشكلها  والعزاء  الدفن  مراسم  وتمت 
تح بيت عزاء بعد دفن )لعبة( 

ُ
بمن فيهم من حوله بأن ابنته ماتت وف

باسمها. ي ق�ب حمل شاهًدا 
ٕانسان �ف بحجم 

قضايا  لكشف  العام  األمن  مديرية  مع  مستمرا  تعاونا  هناك  أن  وأكد 
. ف التأم�ي كات  االحتيال عىل �ش

ف التأم�ي كات  ممارسات �ش
تعديل  إىل  بحاجة  ف  التأم�ي كات  �ش اجراءات  بعض  إن  الكلوب  قال 
وان  ونيا  الك�ت ر  للمترصف التعويض  مبلغ  تحويل  يتم  أن  يجب  بحيث 

. الماىلي الشمول  لتحقيق  تأخ�ي وبأ�ع وقت،  يودع بحسابه دون 
ف  العامل�ي من  أي  قبل  من  استغالله  دون  ذلك سيحول  أن  إىل  وِأشار 
اء الكروكات بمبالغ زهيدة ومن ثم التفاوض  ي االحتيال من خالل �ش

�ف
عالية. بأرقام  عليها 

ي األردن
ف �ف أنواع التأم�ي

 ، ف التأم�ي عملية  ي 
�ف للتوسع  مستعدة  ف  التأم�ي كات  �ش إنَّ  الكلوب  قال 

. المركبات والصحي التأمينة لصالح  المحفظة  أّن %75 من  إىل  الفتا 
دينار سنوًيا   100 نحو  إىل  تكلفته تصل  أن  ف  ب�ي المنازل  ف  تأم�ي وحول 
حكوميا  قرارا  هناك  يكون  أن  أهمية  إىل  الفتا  ل،  ف م�ف عىل كل  تقريبا 

الزالزل. المنازل ضد  ف  تأم�ي بإلزامية 
ف  التأم�ي يتم  ي األردن بحيث 

ف مصاعد �ف تأم�ي الكلوب إىل وجود  وأشار 
عىل المصعد بعد أن يتم فحصه، والتأكد من سالمته وإجراء صيانة 
ها. الحرائق وغ�ي ي حال 

ف �ف التأم�ي ء مشابه لعملية  ي
دورية له، وهو �ش
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ي األردن
أبرز أسباب الحوادث �ف

قال الكلوب إن الدراسات تش�ي إىل أن أهم أسباب حوادث المركبات 
ي تغي�ي الم�ب، واستخدام الهاتف النقال، وال�عة، إضافة 

تتمثل �ف
تشديد  ورة  رصف إىل  الفتا  الحاالت،  بعض  ي 

�ف الطرق  بعض  سوء  إىل 
المخالفات. هذه  مثل  العقوبات عىل 

وكشف الكلوب أن نسبة الحوادث للمركبات الحديثة أعىل من نسبة 

القديمة. للمركبات  الحوادث 

ي الوط�ف االقتصاد  ي 
�ف القطاع  مساهمة 

 2% إىل  تصل  ي  الوط�ف االقتصاد  ي 
�ف القطاع  إن مساهمة  الكلوب  قال 

ف تصل النسبة العالمية إىل 12%. ي ح�ي
، �ف من الناتج المحىلي األجماىلي

آالف   5 من  اك�ث  نحو  ُيشّغل  ف  التأم�ي قطاع  أن  إىل  الكلوب  ولفت 
ة. ة وغ�ي مبا�ش المصدر: وكالة الناس اإلخباريةشخص بصورة مبا�ش

ي
ف العام الما�ف كات التأم�ي 8.2% نسبة ارتفاع أقساط �ش

كات  ، ارتفاع إجماىلي أقساط �ش ي
أظهرت بيانات البنك المركزي األرد�ف

ي 
الما�ف العام  خالل   8.2% وبنسبة  دينار،  مليون   699 إىل  ف  التأم�ي

.2021 بالعام  مقارنة 
مليون   245 إىل  المركبات  ف  تأم�ي أقساط  ارتفعت  للبيانات  ووفقا 

.2021 بالعام  ي مقارنة 
الما�ف العام  دينار، وبنسبة %8.4 خالل 

 204 إىل  ارتفعت  ي  الط�ب ف  التأم�ي أقساط  أن  إىل  البيانات  وأشارت 
بالعام  مقارنة  ي 

الما�ف العام  خالل   5.5% وبنسبة  دينار،  ف  مالي�ي
.2021

كات  �ش دفعتها  ي  ال�ت التعويضات  إجماىلي  ارتفع  آخر،  جانب  ومن 
، بارتفاع وصل إىل  ي

478 مليون دينار خالل العام الما�ف ف إىل  التأم�ي
.2021 بالعام  %0.08 مقارنة 

 223 ي إىل 
ف المركبات خالل العام الما�ف كما ارتفعت تعويضات تأم�ي
الذي سبقه. بالعام  مقارنة   5.2% دينار، ونسبته  مليون 

 181 ي 
الما�ف العام  خالل  ي  الط�ب ف  التأم�ي تعويضات  وارتفعت  هذا 

.2021 العام  بنسبة %13.6 عن  مليون دينار، مرتفعا 

المصدر: الوكيل األخباري

. ي الوط�ف اقتصادنا 

Arab Insurance LibyaLibya

ي ف اللي�ب ف وقيادات سوق التأم�ي اف عىل التأم�ي بمشاركة هيئة األ�ش

ي للتطوير االقتصادي واالجتماعي يستعرض المالمح األولية 
المجلس الوط�ف

ف �ف ليبيا اتيجية الشاملة لتطوير سوق التأم�ي لالس�ت
اجتماع   2023 مارس   7 الموافق  الثالثاء  االمس  يوم  صباح  عقد 
لعرض  واالجتماعي  االقتصادي  للتطوير  ي  الوط�ف المجلس  بمقر 
ليبيا. �ف  ف  التأم�ي لتطوير سوق  الشاملة  اتيجية  لالس�ت األولية  المالمح 

عام  مدير  الفطيسي  احمد  محمود  الدكتور  االجتماع  ترأس  إذ 
ف ورئيس واعضاء  اف عىل التأم�ي المجلس وبحضور رئيس هيئة اال�ش
لتطوير  الشاملة  اتيجية  االس�ت بإعداد  المجلس  من  المكلف  الفريق 

ليبيا. ي 
�ف ف  التأم�ي قطاع 

�ف  ودوره  ف  التأم�ي تطوير سوق  أهمية  إبراز  حول  االجتماع  تركز  وقد 
الوضع  هيكلية  تقييم  استعراض  خالل  من   ، ي الوط�ف االقتصاد  تنمية 
لهيكلية  حة  المق�ت التنظيمية  والخارطة  ليبيا  ي 

�ف ف  التأم�ي لقطاع  الراهن 
هذا  ي 

�ف المتطورة  الدول  بتجارب  شاًدا  اس�ت ف  التأم�ي قطاع  أنشطة 
المجال. 

المبدولة  الجهود  المجلس  السيد مدير عام  ثمن  و�ف ختام االجتماع 
أهمية لدعم  له من  لما  الحيوي  القطاع  لتطوير هدا  السىع  المصدر: صفحة هيئة األشراف على التأمين على الفيس بوكمن أجل 
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Arab Insurance QatarQatar

ف الصحي لمقيمي  ورة وثيقة التأم�ي لدخول قطر ع�ب أبوسمرة.. الداخلية تؤكد �ف
ي مجلس التعاون

ي مواط�ف
ومراف�ت

ف الصحي  جددت وزارة الداخلية التأكيد أهمية استخراج وثيقة التأم�ي
ي  الخليحب التعاون  مجلس  دول  ي  مواط�ف ي 

ومراف�ت ف  للمقيم�ي  
ً
ونيا إلك�ت

الحدودي. أبوسمرة  ي دخول قطر ع�ب منفذ 
ف �ف الراغب�ي

مقيمي  دخول  إن   ، ف اإلثن�ي اليوم   ، توي�ت بموقع  حسابها  ع�ب  وقالت 
ي دول مجلس التعاون ع�ب منفذ )أبو سمرة(، يتطلب  ي مواط�ف

ومراف�ت
. ً
ونيا إلك�ت الصحي  ف  التأم�ي وثيقة  إصدار 

ي وزارة الصحة العامة )التقديم 
ف المسجلة �ف كات التأم�ي تعرف عىل �ش

http://shorturl.at/noyF8 ( من خالل الرابط   ي
و�ف اإللك�ت

المصدر: الشرق

ف  التأم�ي كات  �ش جميع  ف  ب�ي ا  ونيًّ إلك�ت ربًطا  هناك  أن  إىل  وأشار 
كة  �ش لدى  بطلب  التقديم  يتم  أن  وبمجرد  التأمينية،  والسجالت 
استخدام  الشخص  بإمكان  كما  الخصم،  عىل  الحصول  يتم   ، ف التأم�ي
الخصم. لنجم ويستعلم عن  ي 

و�ف اإللك�ت الموقع  يزور  أو  نجم  تطبيق 
السنة  ي 

و�ف بـ10%،  الخصم  يبدأ  الغ�ي  ضد  ف  التأم�ي حالة  ي 
�ف وتابع: 

ي 
و�ف  ،15% من  يبدأ  الشامل  ف  والتأم�ي  ،50% إىل  يصل  الخامسة 

انقطاع وبدون مطالبات يصل إىل 60%. الخامسة بدون  السنة 

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

منها أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص المؤمن عليه 

ف السيارة  وط الحصول عىل خصم %60 عىل تأم�ي �ش
نجم،  كة  ي �ش

�ف العمالء  تجربة  لقطاع  التنفيذي  الرئيس  نائب  كشف 
ف السيارة. طرق الحصول عىل خصم يصل إىل %60 عىل تأم�ي

الخصم الحصول عىل  وط  �ش
خليجية:  روتانا  قناة  عىل  هال  يا  برنامج  مع  له  لقاء  خالل  وقال 
المسجلة  السيارات  تكون  أن   : الخصم هي الحصول عىل  وط  إن �ش
وعدم   ، ف التأم�ي عن  االنقطاع  وعدم  عليها،  المؤمن  الشخص  باسم 
وجود مطالبات نسبة المسؤولية فيها أعىل من %50، باإلضافة إىل 
الخصم  عىل  الشخص  يحصل  الثالثة  وط  ال�ش اجتماع  حال  ي 

�ف أنه 
بـ10%. المصدر: المواطنويبدأ 

Arab Insurance SyriaSyria

ف ع�ب  ف )تسويق التأم�ي فة التأم�ي خالل ستة أشهر..نقلة نوعية وصورة جديدة لص�ي
المصارف(

 2021 لعام   /8/ رقم  القانون  أقرها  ي  ال�ت ة  الكب�ي للمزايا   
ً
استثمارا

المتضمن نظام عمل مصارف التمويل األصغر، ومن ضمنها السماح 
أداء  ورة  مع رصف  

ً
وانسجاما  ، ف التأم�ي بتقديم خدمات  المصارف  لتلك 

ي كافة 
�ف المصارف  تلك  عمل  تفعيل  من  الهدف  لتحقيق  جهد  كل 

ائح المجتمع  ، واالستفادة القصوى لكافة �ش ف المجاالت ومنها التأم�ي
ف من خالل االنتشار  من الدور االجتماعي الذي تؤديه خدمات التأم�ي

وأهدافها. عملها  وطبيعة  المصارف  لهذه  ي 
الجغرا�ف

قراراتها  بتطوير  القانون،  هذا  صدور  بعد   ،
ً
أيضا الهيئة  قامت  حيث 

التجارية واإلسالمية،  المصارف  ف عن طريق  التأم�ي بتسويق  المتعلقة 
ي تم تسويقها وبيعها ع�ب منافذ إصدار  ف ال�ت فقد بلغ عدد وثائق التأم�ي
ألف   15 من  أك�ث  المصارف  فروع  ضمن  المفتوحة  ف  التأم�ي كات  �ش

الماضية فقط، وتم ضمن هذا اإلطار: الستة  وثيقة خالل األشهر 

http://shorturl.at/noyF8
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ف الصادرة عن المؤسسة  -1 توقيع اتفاقية تسويق وبيع منتجات التأم�ي
حيث   ، ي الشع�ب التسليف  مرصف  فروع  ع�ب  ف  للتأم�ي السورية  العامة 
ف القروض  بدأت منافذ إصدار المؤسسة بهذه الفروع ببيع منتج تأم�ي
(، ليتبعها توقيع اتفاقية مع المرصف  ف )القروض دون كفالء شخصي�ي
يوم  تطبيقها  سيبدأ  التوف�ي  مرصف  مع  واتفاقية  السوري،  التجاري 

. ً
أيضا القروض  ف  تأم�ي منتج   

ً
مبدئيا متضمنة  األحد  غد 

والمصارف  الخاصة  ف  التأم�ي كات  �ش ف  ب�ي اتفاقيات  عّدة  توقيع   2-
واإلسالمية. التجارية 

ومصارف  الخاصة  ف  التأم�ي كات  �ش ف  ب�ي اتفاقيات   /5/ توقيع   3-
التأمينية. المنتجات  من  العديد  لبيع  األصغر  التمويل 

ف  ب�ي  
ً
مؤخرا وإطالقها  توقيعها  الهيئة  ت  حرصف ي  ال�ت االتفاقية  ومنها 

األصغر،  للتمويل  األول  والمرصف  ف  للتأم�ي العربية  السورية  كة  ال�ش
 
ً
حديثا المبتكرة  التأمينية  المنتجات  من  بالعديد  ت  ف تم�ي ي  ال�ت

خاص  وبشكٍل  واالجتماعية،  االقتصادية  الظروف  مع  والمنسجمة 

أقساط  ارتفاع  عىل  الكب�ي  وأثرها  الطبية  الخدمات  تكاليف  تضخم 
وفق  تتوجه  بحيث  التأمينية  للخدمة  مختلفة  بمقاربة  و   ، ف التأم�ي

تخفيض كلفها. مع  بالتوازي  لها،  االجتماعية  الحاجة  أولويات 
تعزيز  بهدف  ف  التأم�ي سوق  مكونات  لكافة  دعمها  عىل  الهيئة  تؤكد 
وإحداث  واالقتصاد،  المجتمع  ي 

�ف ف  التأم�ي خدمات  ودور  دورها 
المالئمة  الجديدة  التأمينية  المنتجات  وابتكار  المطلوب  التطوير 
النفاذ  تعزيز  عىل  ف  ك�ي ال�ت مع   ، تسويقها  وطرق  المجتمع،  لحاجات 
دور  أداء  مع  بالتوازي  بها،  والثقة  الخدمات  لهذه  االجتماعي 
ام  ف االل�ت خالل  من  األطراف،  جميع  لحقوق  الضامن  ي 

ا�ف اإل�ش الهيئة 
. ف التأم�ي وعقود  والتعليمات  واألنظمة  يعات  بالت�ش

التغلب  و  للتخفيف  الهادفة  الُمتخذة  بالخطوات  االستمرار  كذلك 
االقتصادية،  والعقوبات  اإلرهابية  الحرب  فرضتها  ي  ال�ت اآلثار  عىل 
من خالل مجمعات  ف  التأم�ي إعادة  بموضوع  يتعلق  ما  وبشكٍل خاص 

اإلعادة وسواها.
المصدر: صفحة هيئة األشراف على التأمين على الفيس بوك

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

Best’s Market Segment Report:
Intense Price Competition Erodes Profitability of United Arab 
Emirates-listed Insurers in 2022
The insurance market in the United Arab Emirates 
reported a marked deterioration in underwriting 
profitability in 2022. In AM Best’s opinion, this largely 
reflects the highly competitive market conditions and 
continuous pricing pressures, particularly in the core 
motor and medical lines, which account for a large 
proportion of retained risk in the market.
A new Best’s Market Segment Report, “Intense Price 
Competition Erodes Profitability of United Arab 
Emirates-listed Insurers in 2022,” notes that listed 
national insurers in the UAE produced lower aggregate 
profits in 2022, despite the notable increase in gross 
written premiums of over 10%. The market generated 
an aggregate return on equity (ROE) of 7.9%, materially 
below the return of 10.3% in 2021, and the average of 
9.6% for the five years to 2021. The five largest insurers 

performed better, with an average ROE reported of 
11.4%, while all other segments underperformed the 
market average.

 Source: AM Best

Companies News

»إيه إم بست« تمنحها نظرة مستقبلية مستقرة..
B+ ي عند

« تحافظ عىل تصنيفها االئتما�ف ف »دار التأم�ي
احتفاظها  عن   » ف التأم�ي »دار  أعلنت  المتحدة:  العربية  المتحدة:اإلمارات  العربية  اإلمارات 
ي 

ائتما�ف تصنيف  وعىل  المالية  للجدارة  )جيد(   B+ ي 
ائتما�ف بتصنيف 

مع  التواىلي  عىل  الرابع  للعام  )جيد(   -BBB األجل  طويل  للمصّدر 
. ف التصنيف�ي لكال  مستقرة  مستقبلية  نظرة 

 ،AM Best بست«  إم  »إيه  قبل  من  الثابت  التصنيف  ويعكس 
إدارة  ي 

�ف الحكيمة  وممارساتها  كة،  لل�ش القوية  المالية  المكانة 

منتجات  توف�ي  ي 
�ف المتواصلة  بالنجاحات  الحافل  وسجلها  المخاطر، 

عمالئها. لقاعدة  الجودة  عالية  تأمينية  وخدمات 
جوانب  كافة  ي 

�ف ف  التم�ي معاي�ي  أعىل  بتطبيق  ف  التأم�ي دار  م  ف وتل�ت
عن  التصنيفات  تكشف  بست«،  إم  »إيه  لوكالة   

ً
ووفقا عملياتها. 

المعدلة  الرسملة  تدعمها  ي  ال�ت كة،  لل�ش  »
ً
جدا »القوية  انية  ف الم�ي

 لقياس »نسبة كفاية رأس 
ً
حسب المخاطر عند أقوى مستوى، وفقا

https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=329393&URatingId=3101297&AltSrc=22&_gl=1*1ys0k1a*_ga*NzkzMjI4OTM5LjE2MDA0Njg4MjI.*_ga_VNWYD5N5NL*MTY3ODUxMDY5OS42My4xLjE2Nzg1MTIwNDUuMC4wLjA.&_ga=2.62114670.356965962.1678498771-793228939.1600468822
https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=329393&URatingId=3101297&AltSrc=22&_gl=1*1ys0k1a*_ga*NzkzMjI4OTM5LjE2MDA0Njg4MjI.*_ga_VNWYD5N5NL*MTY3ODUxMDY5OS42My4xLjE2Nzg1MTIwNDUuMC4wLjA.&_ga=2.62114670.356965962.1678498771-793228939.1600468822
https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=329393&URatingId=3101297&AltSrc=22&_gl=1*1ys0k1a*_ga*NzkzMjI4OTM5LjE2MDA0Njg4MjI.*_ga_VNWYD5N5NL*MTY3ODUxMDY5OS42My4xLjE2Nzg1MTIwNDUuMC4wLjA.&_ga=2.62114670.356965962.1678498771-793228939.1600468822
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بالوكالة. الخاص   BCAR المال« 
اتيجية اس�ت خطة 

المعدلة  الرسملة  تب�ت  أن  المتوقع  »من  االئتمان:  وكالة  وقالت 
تنفيذ  ظل  ي 

�ف المستقبل  ي 
�ف مستوى  أقوى  عند  المخاطر  حسب 

 
ً
أيضا كة  ال�ش انية  ف م�ي قوة  تحطف  حيث  اتيجية،  االس�ت خطتها  كة  ال�ش

من  مجموعة  دعم  جانب  إىل  السيولة  من  مالئمة  مستويات  بدعم 
العالية«. المالءة  ف ذات  التأم�ي إعادة  كات  �ش

»يجسد  كة:  ال�ش أدارة  مجلس  رئيس  القبيسي  عبدهللا  محمد  وقال 
يقدم  كما  والشفافية،   ، الماىلي االستقرار  بتحقيق  امنا  ف ال�ت اإلنجاز  هذا 
عىل  قدرتنا  حول  ومساهمينا  كائنا  و�ش لعمالئنا  إضافية  ضمانات 

األجل«. طويلة  قيمة  وتوف�ي  اماتنا  ف بال�ت الوفاء 
 
ً
اما ف مون ال�ت ف كة: »نب�ت مل�ت وقال محمد عثمان، الرئيس التنفيذي لل�ش

خطتنا  تنفيذ  ومواصلة  القوية  المالية  مكانتنا  عىل  بالحفاظ   
ً
راسخا

 عىل رأس أولوياتنا. يكّرس فريق 
ً
اتيجية، مع وضع عمالئنا دوما االس�ت

 وُيعتمد عليه 
ً
 موثوقا

ً
يكا ف �ش عملنا جهوده لضمان أن تظل دار التأم�ي

مساهمينا«. جميع  قبل  المصدر: الخليجمن 

كة مليار ريال  أكد أن حجم السيولة المتاحة لدى ال�ش
ي 

” للعربية: نتوقع نمو أرباح 2023 لتكون مشابهة للعام الما�ف ف “التعاونية للتأم�ي
كة  ل�ش الماىلي  التنفيذي  الرئيس  كشف  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
عن  “العربية”،  مع  مقابلة  ي 

�ف الكردي،  عمرو   ،” ف للتأم�ي “التعاونية 
ريال. مليار  بنحو  كة  ال�ش لدى  المتاحة  السيولة  حجم 

الجاري  العام  خالل  لألرباح  مشابها   
ً
نموا نتوقع  إننا  الكردي،  وقال 

.2022 عند مستويات عام 
قيا�ي  مستوى  إىل  ارتفع  كة  ال�ش لدى  ف  التأم�ي أقساط  أن  وأضاف 
كات  �ش مصاف  ي 

�ف يضعها  ما  كة(،  ال�ش تاريــــخ  ي 
�ف )األعىل   2022 ي 

�ف
. ف التأم�ي

الخدمات  باقة  من  بدعم  جاء  كة  ال�ش أرباح  ي 
�ف النمو  أن  وأوضح 

. التسع�ي ي 
�ف حديثة  تقنية  واستخدام  المقدمة 

تشغيلية،  أعمال  من  جاءت  األرباح  من   60% نحو  أن  إىل  وأشار 
ونسبة %40 من مجمل األرباح كان عن طريق االستثمار.

ي 
�ف  ” ف للتأم�ي “التعاونية  كة  ل�ش والسنوية  الفصلية  األرباح  وجاءت 

تضاعفت  حيث   ، ف المحلل�ي توقعات  متوسط  من  أفضل  السعودية، 
 90 6 مرات إىل  2022 بأك�ث من  األرباح قبل الزكاة للربــع األخ�ي من 

ريال. مليون 
خالل  سنوي  أساس  عىل   37% الزكاة  قبل  الربــح  ي 

صا�ف ارتفاع  فيما 

480 مليون ريال. 2022 إىل  عام 
ي بشكل 

ي الربــح قبل الزكاة العام الما�ف
ي صا�ف

كة االرتفاع �ف وعزت ال�ش
ي دخل االكتتاب.

ي أرباح االستثمار وصا�ف
رئيسي إىل نمو صا�ف

المكتتبة  األقساط  ي 
نمو صا�ف إىل  االكتتاب  ي دخل 

ارتفاع صا�ف ويعود 
تكاليف  نمو  جانب  إىل  بـ27%،  المطالبات  ي 

صا�ف وارتفاع  بـ33% 
.600% المستحقة  األرباح  توزيــــع  من  ف  التأم�ي كات  حصة �ش

المصدر: العربية

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