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ن تواجه تحديات تغ�ي المناخ والضغوط االقتصادية: ما  ن وإعادة التأم�ي صناعة التأم�ي
هي اآلفاق؟

نسخته  ي 
�ف ف  التأم�ي وإعادة  ف  للتأم�ي قرطاج  لقاء  فعاليات  تنطلق 

جربه  ي 
�ن  2023 اير  ف�ب  7 إىل   5 من  ة  الف�ت خالل  ع�ش  السادسة 

والجامعة  ف  للتأم�ي ي  العر�ب العام  االتحاد  ف  ب�ي بالتعاون  وذلك  بتونس 
 Tune ف  التأم�ي إلعادة  التونسية  كة  وال�ش ف  التأم�ي كات  ل�ش التونسية 

.Re
المواضيع  من  مجموعة   16 الـ  دورته  ي 

�ف قرطاج  لقاء  وسيناقش 
تغ�ي  تحديات  تواجه  ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي “صناعة  عنوان  تحت 
من  للعديد   

ً
متطرقا اآلفاق؟”،  ما هي  االقتصادية:  والضغوط  المناخ 

ف  التأم�ي ف وإعادة  التأم�ي تواجه صناعة  ي  ال�ت التحديات  أهمها  القضايا، 
ومنها:

؛ ف التأم�ي ف وإعادة  التأم�ي التضخم وآثاره عىل قطاع   -

التأمينية؛ الحلول  وإمكتنية   : ي
المنا�ف التغ�ي   -

؛ ف التأم�ي ف عىل دور  ك�ي - الشمول المالي مع ال�ت
؛ ف التأم�ي لقطاع  كات كرافعة  لل�ش االجتماعية  المسؤولية   -

والفنية  اإلدارية  القيادات   ، ي
الملت�ت ي 

�ف يشارك  أن  المقرر  ومن 
، باإلضافة الي الوسطاء. ف ف وإعادة التأم�ي كات التأم�ي ي �ش

ف �ف والمسؤول�ي
الموقع  إطالق  تم  الجديد،  العام  مطلع  مع  أنه  إل  اإلشارة  وتجدر 
الساده  ليمكن  ف  التأم�ي وإعادة  ف  للتأم�ي  16 الـ قرطاج  للقاء  ي 

و�ف اإللك�ت
فنادق  من  باللقاء  الخاصه  التفاصيل  عىل  االطالع  من  ف  المشارك�ي

المشاركة. تسجيل  وكذلك  الدخول  ة  وتأش�ي اللقاء  وبرنامج 
هنا بالضغط  اللقاء  ي 

�ف المشاركة  تسجيل  ويمكنكم  هذا 

https://iciec.isdb.org/
https://www.rdv-carthage.com/en/inscription/
https://www.rdv-carthage.com/en/inscription/
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ي منصات الثقافة المالية وأنظمة اإلدخار 
”GAIF” و”فينتك روبوز” �ن ن اكة ب�ي �ش

ي ي العالم العر�ب
التقاعدي والمهارات اإلكتوارية �ن

ف  التأم�ي بيت   ،”GAIF“ ف  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  من  كل  أبرم 
ف وإعادة  التأم�ي ي صناعة 

، وهو هيئة عربية دولية متخصصة �ف ي العر�ب
كة “فينتك روبوز” لتطبيقات اإلدخار والتقاعد وتنظيم  ، و�ش ف التأم�ي
بموجبها  يتم  اكة  �ش البحرين،  مملكة  ومقرها  المالية  المؤتمرات 
عىل  تركز  ي  ال�ت والمؤتمرات  المنصات  ترويــــج  ي 

�ف بينهما  فيما  التعاون 
اإلدخار  أنظمة  وتطوير   ، المالي والشمول  المالية  الثقافة  ترويــــج 
بالصناعة  والنهوض  المالية  الصناعة  خالل  من  السيما  التقاعدي 

واإلقتصادية. المالية  القطاعات  ي 
�ف وأهميتها  االكتوارية 

ف  ب�ي اإلسبوع  هذا  تفاهم  مذكرة  عىل  التوقيع  خالل  من  ذلك  تم 
راعيا  بموجبها  األول  أصبحت  ي  وال�ت روبوز”  و”فينتك   ”GAIF“
تنظمها  ي  ال�ت السنوية  ى  الك�ب الثالث  الفعاليات  ي 

�ف رسميا  يكا  و�ش
ي للتقاعد والتأمينات  ي األسواق العربية، وهي المؤتمر العر�ب

ة �ف األخ�ي
والمؤتمر  المالية،  والثقافة  لإلدخار  ي  العر�ب المؤتمر  اإلجتماعية، 
ي يبدأ تنفيذها  . وقد قام بالتوقيع عىل المذكرة ال�ت ف ي لإلكتواري�ي العر�ب
العام  ف  األم�ي زيد،  أبو  شكيب  األستاذ  من  كل   2023 يناير   1 ي 

�ف
الرئيس  إبراهيم،  إبراهيم خليل  والسيد  ف  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد 

روبوز. فينتك  كة  ل�ش التنفيذي 
هذه  وتنشيط  إثراء  عىل  اكة  ال�ش هذه  ضمن  الطرفان  يعمل  وسوف 
المؤسسي  الوعي  زيادة  أجل  من  القادمة  السنوات  خالل  المنصات 
المالية  األعمال  فرص  من  مزيد  لخلق  المالية  الصناعة  ضمن 
المستمر  التطوير  ي 

�ف تسهم  ي  ال�ت المبادرات  وتطوير  والتأمينية 
العربية. لألسواق 

ذكر  المناسبة،  بهذه  له  ترصيــــح  ي 
و�ف

 ”GAIF“ أن  أبوزيد  شكيب  األستاذ 
يسىع بالدرجة األول إل تطوير صناعة 
اإلقتصادي  التكامل  وتحقيق  ف  التأم�ي
العربية  البلدان  ي 

�ف ف  التأم�ي أسواق  ف  ب�ي
أعضاء  وأنشطة  أعمال  مجاالت  ودعم 
التعاون  عالقات  تعميق  و  اإلتحاد 
والمؤسسات  والمنظمات  اإلتحاد  ف  ب�ي
فإننا منفتحون  لذلك  العربية والدولية. 
األطراف  مع  بالعمل  وسعداء  إيجابيا 

بما  العربية  الدول  ي 
�ف واألهداف  الرؤى  هذه  تشاركنا  ي  ال�ت النشطة 

األهداف،  هذه  تحقيق  عىل  ويساعد  كة  المش�ت الجهود  هذه  يقوي 
تكمل  روبوز  فينتك  كة  �ش تنظمها  ي  ال�ت المالية  المؤتمرات  أن  ونعتقد 

ي الصناعة المالية 
جوانب حيوية جدا �ف

ي اإلتجاه الصحيح.
وهي تس�ي �ف

خليل  إبراهيم  السيد  قال  جهته،  من 
نتعاون  أن  كب�ي  لفخر  أنه  إبراهيم 
العربية  الهيئة  هذه  مع  سويا  ونعمل 
متعددة  مجاالت  ي 

�ف العريقة  اإلقليمية 
المالية  الخدمات  صناعة  تطور  تعزز 
ف  التأم�ي قطاع  السيما  المنطقة  ي 

�ف
باألعمال  وثيقا  إرتباطا  يرتبط  والذي 
اإلدخار  ومنتجات  وأنظمة  اإلكتوارية 
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لمجتمعاتنا  المالي  والشمول  المالية  الثقافة  وكذلك  التقاعدي 
لمحلية. ا

مؤسسات  عضويته  ي 
�ف يضم  إتحاد  هو  ف  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد 

ويتمتع  الرقابية،  والجهات  العربية  ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي كات  و�ش
تخوله  ي  ال�ت والمالية  اإلدارية  واإلستقاللية  اإلعتبارية  بالشخصية 
إستهل  أهدافه.  تحقيق  إل  الرامية  القانونية  بالممارسات  القيام 
مع  مقر  إتفاقية  بموجب  القاهرة  بمدينة   1964 عام  ي 

�ف نشاطه 
دعم  إل  أساسية  بصورة  ويــهدف  العربية،  مرص  جمهورية  حكومة 
ف العربية وتوثيق أوارص  ف أسواق وهيئات التأم�ي الروابط والصالت ب�ي
حماية  بغية  المختلفة  نشاطاتها  ف  ب�ي والتنسيق  بينها  فيما  التعاون 

. ي العر�ب وإبراز كيانها  ف  التأم�ي وتنمية صناعة  األعضاء  مصالح 

 ،)B2B Fintech( مالية  تكنولوجيا  كة  �ش هي  روبوز  فينتك 
ي 

�ف وكذلك  والتقاعد  لإلدخار  الرقمية  الحلول  بناء  ي 
�ف متخصصة 

المؤسسات  من  لعمالئها  توفر  المالية،  والمعارض  المؤتمرات  تنظيم 
والتقاعد.  واإلستثمار  اإلدخار  ومنتجات  تطبيقات  أحدث  المالية 
تمويل  ي 

�ف المزمنة  للمشكلة  الحل  من  جزًءا  تكون  أن  إل  وتهدف 
ي 

�ف الحالية  الفجوة  سد  طريق  عن  الحكومية،  التقاعد  صناديق 
التقاعد  منتجات  بتوف�ي  تسمح  ي  ال�ت المتاحة  اإلدارية  التقنيات 
المساهمة  ذو  التقاعد  )نظلم  ف  الموظف�ي إدخار  ومنتجات  الفردي 
عىل  اإلدخار  عىل  كات  ال�ش ي 

وموظ�ف األفراد  تساعد  ي  ال�ت المحددة( 
آمن. مالي  لمستقبل  والتخطيط  الطويل  المدى 

ن يوقع مذكرة تفاهم مع  ي للتأم�ي اإلتحاد العام العر�ب
ن بمرص معهد التأم�ي

العام  اإلتحاد  2022، وقع  عام  نهاية  مع 
معهد  مع  تفاهم  مذكرة  ف  للتأم�ي ي  العر�ب
قاعدة  تكوين  بهدف  مرص  ي 

�ف ف  التأم�ي
ومهنية  علمية  وذات كفاءة  مدربه  مهنية 

عاليه.
ي  العر�ب اإلتحاد  ف  ب�ي التعاون  هذا  ي 

ويأ�ت
اللذين  ف  الطرف�ي كال  ألهداف   

ً
تتويجا بمرص  ف  التأم�ي ومعهد  ف  للتأم�ي

ي من خالل  العر�ب الوطن  ي 
�ف ف  التأم�ي تطوير صناعة  إلي   

ً
دائما يسعيان 

من  العربية  ف  التأم�ي أسواق  ي 
�ف ف  للعامل�ي ي  والف�ف العلمي  المستوى  رفع 

امج  ي مجال تطوير وتنظيم ال�ب
ف �ف خالل توف�ي أعىل مستوى من التم�ي

المختلفة. التدريبية 

خصم  منح  سيتم  المذكرة  لهذه  ووفقا 
ف  للتأم�ي ي  العر�ب اإلتحاد  ألعضاء  خاص 
العام  اإلتحاد  وسيقوم   ،10% قدره 
معهد  مع  التنسيق  بعد  ف  للتأم�ي ي  العر�ب
جداول  عن  باالعالن  بمرص  ف  التأم�ي

منها. االنتهاء  فور  الدورات 
باالتفاق  القادمة  ة  الف�ت خالل  سيقومون  ف  الطرف�ي أن  باالشارة  جدير 
خاصة  تدريبية  برامج  وكذلك  متخصصة  تأمينية  دورات  تنظيم  عىل 
الدخول   Online ف  المتدرب�ي لتأهيل   ،CII بلندن  ف  التأم�ي بمعهد 

بلندن. ف  التأم�ي معهد  إلمتحانات 

World Insurance

Reinsurers make “significant strides” at Jan renewals: Berenberg
Analysts at investment bank Berenberg have reported that the reinsurance market made “significant strides to 
improve profitability” at the recent January 1 renewals, particularly in underperforming property natural catastrophe 
business.
Early reports from insurance brokers including Guy 
Carpenter, Gallagher Re and Howden indicate that the 
highly anticipated hard market has already taken shape 
and form in 2023, Berenberg notes.
Reinsurers in property lines sought to significantly 
increase how much they charge for their capital at 1/1, 
which resulted in tense and extremely late running 
negotiations.
According to Berenberg, some parts of the property 
market environment are undoubtedly the best seen in 
decades, as risk-adjusted rates were able to reach new 
highs across property nat cat in the US.
Data from Gallagher suggests that some catastrophe 
loss-hit treaties in the US witnessed rate increases of 
more than 100% as Hurricane Ian, other catastrophe 
and risk losses, inflation, and rising interest rates drove 

disruption in the market.
With such favourable pricing levels, analysts believe 
it’s likely that more capital will be raised and deployed 
throughout 2023, with signs that some $3.3 billion may 
have already moved freely into the sector in December 

https://www.guycarp.com/company/news-and-events/news/press-releases/challenging-jan-1-renewals.html
https://www.guycarp.com/company/news-and-events/news/press-releases/challenging-jan-1-renewals.html
https://www.ajg.com/gallagherre/-/media/files/gallagher/gallagherre/1st-view-market-turns-jan-2023.pdf
https://www.howdengroup.com/sites/g/files/mwfley566/files/2023-01/the-great-realignment-report-2023.pdf
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as the repricing became apparent.
On the other hand, inflationary pressures and rising 
interest rates, and high nat-cat losses, are key drivers of 
this hard market, and thus, should these drivers persist, 
they will also continue to put pressure on rates.

“Ultimately, we believe higher reinsurance prices will 
trickle down to the primary market, which means the 
primary buyer and consumer will bear the ultimate 
cost, posing a risk for the overall market,” Berenberg 
concluded.

 Source: Reinsurance News 

2023 set to be hardest property reinsurance market in history: 
Argo’s Snyder
Jessica Snyder, President, US Insurance, Argo Group, suggests that there will be an unprecedented hardening of 
the reinsurance markets across property and casualty lines in 2023, with ceding commissions down 2-4 points and 
perhaps the “hardest property reinsurance market in history.”
Further, Snyder notes that the evolving risk landscape 
will persist as the industry navigates geopolitical risks, 
economic uncertainty, rising inflation, increasing 
interest rates, and prolonged supply chain disruptions.
She adds, “The insurance industry will overestimate 
changes in one year and underestimate changes over 
the next five years. While inflationary pressures may 
impact reserve positions for specific carriers, rising 
yields will increase investment income and expand 
returns on equity.
“Growing inflationary pressures will create additional 
challenges to the sector through an elevated focus 
on proper reserves to cover existing claims through 
accurate underwriting of asset value at the next renewal 
period.”
While Snyder anticipates that the property market 
will likely be the hardest ever, she also notes that this 
will create opportunistic growth prospects for those 
companies with dry powder and the discipline to 
manage volatility.
She states, “Argo is well-positioned to navigate this 
industry landscape. We have a strong and diversified 
portfolio of specialty niche businesses, including a 
meaningful presence in the E&S market that continues 
to experience major tailwinds.”

“Our size allows us to be nimble and opportunistic 
where our larger competitors can not.”
The nature of insurable assets has also made a dramatic 
shift from tangible to intangible, says Snyder, adding 
that solving for how to insure more complex and less 
quantifiable risks will be a major theme and one that 
will place even greater value on specialty and E&S 
companies.
According to Snyder, talent attraction, retention, and 
compensation is also set to remain a huge challenge in 
2023, as the lack of in-office experiences will impact the 
level of emotional intelligence and the ability to have 
tough conversations. She explains that as insurance is a 
people and relationships business, this could negatively 
impact the industry.
On the topic of insurtech, Snyder states that in 2022, 
carriers realised that investing in technology is a 
business imperative and not a “nice-to-have” option.
She says, “Industry leaders are making investments 
ranging from customer portals and automation to AI 
and prescriptive analytics for underwriting brokers.
“That said, investment in people seems to be a better 
strategic return on capital for best-in-class underwriting 
companies.”

 Source: Reinsurance News

Cyber attacks set to become “uninsurable” suggests Zurich’s 
Greco
In an interview with the Financial Times, Zurich CEO, Mario Greco, has warned that cyber attacks will become 
“uninsurable” as the disruption from hacks burgeon.
“What will become uninsurable is going to be cyber,” 
Greco said, “What if someone takes control of vital parts 
of our infrastructure, the consequences of that? There 
must be a perception that this is not just data . . . this 
is about civilisation. These people can severely disrupt 
our lives.”
In  recent years, cyber losses have prompted 
underwriters to limit their exposure, with some insurers 

raising prices and tweaking policies.
Last month, Zurich reached a settlement with 
multinational food and beverage company Mondelez 
International to close a $100 million lawsuit against the 
insurer for refusing to pay out on cyber claims related 
to the 2017 NotPetya attack.
Zurich had denied claims from Mondelez on the 
grounds that the NotPetya attack, which initially 

44

https://www.reinsurancene.ws/zurich-settles-notpetya-cyber-lawsuit/
https://www.reinsurancene.ws/zurich-settles-notpetya-cyber-lawsuit/
https://www.reinsurancene.ws/zurich-settles-notpetya-cyber-lawsuit/


النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2023/01/092023/01/09 IssueIssue  183183  العددالعدد 55

Future vehicles require future insurance

As electric vehicles become more affordable and 
ubiquitous, auto insurers must harness new underwriting 
capabilities and claims processes to not only encourage 
safer driving but also reward drivers for their existing 
safety habits. One tool that has been a game changer 
for auto insurers everywhere is telematics data. By 
using these real-time insights, insurance companies 
can track driving behaviors, accurately assess accidents 
and report claims, and provide better value for their 
customers.
At InsureTech Connect 2022, Andrew Rose, president 
of OnStar Insurance and executive vice president of 
GM Financial, spoke to McKinsey’s Tanguy Catlin 
about how telematics data have changed the insurance 

landscape and how companies should adapt to keep up 
with the industry’s future. 
for more clarity, please click here

In an interview with McKinsey’s Tanguy Catlin, Andrew Rose of OnStar Insurance discusses how telematics data 
will usher in a new era of auto insurance.

 Source: Mckinsey

targeted Ukrainian organisations, had been a state-
sponsored attack by Russia and therefore fell under its 
act of war exemptions.
In September, Lloyd’s of London defended a move to 
limit systemic risk from cyber attacks by requesting 
that insurance policies written in the market have an 
exemption for state-backed attacks.
At the time, a senior Lloyd’s executive said the move 
was “responsible” and preferable to waiting until “after 
everything has gone wrong.”
However, the difficulty of identifying those behind 
attacks and their affiliations makes such exemptions 
legally arduous.
Cyber experts have also warned that rising prices and 
bigger exceptions could put off people buying any 
protection.
Greco states that there is a limit to how much the 
private sector can absorb, in terms of underwriting all 
the losses coming from cyber attacks. He called on 
governments to set up private-public schemes to handle 
systemic cyber risks that can’t be quantified, similar to 
those that exist in some jurisdictions for earthquakes or 
terror attacks.

In the interview, Greco also praised the US government’s 
steps to discourage ransom payments, stating, “If you 
curb the payment of ransoms, there will be fewer 
attacks.”
The US government recently called for views on 
whether a federal insurance response to cyber was 
warranted, which could be part of its current public-
private insurance programme for acts of terrorism.
A report from the US Government Accountability Office 
in June highlighted the potential of cyber incidents to 
“spill over” to other linked firms.
It said examples such as the Colonial Pipeline hack, 
which created temporary gasoline shortages in the 
south-east US, demonstrated “the possibility that a 
single cyber incident could ripple across the critical 
infrastructure with catastrophic consequences”.
At the time, Christian Mumenthaler, Swiss Re CEO, 
noted that these kinds of sophisticated cyber attacks 
are “increasing constantly,” adding that “critical 
infrastructure is a problem.”
As the cyber risk pool continues to expand, only time 
will tell whether the re/insurance industry and the 
governments can can keep up.

 Source: Reinsurance News

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance/future-vehicles-require-future-insurance
https://www.reinsurancene.ws/pipeline-cyber-attack-not-surprising-says-swiss-res-mumenthaler/
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Regional Insurance

2023 to see spike in M&A in Middle East insurance market
Regulators seeking further consolidation and international exits or strategic acquisitions will be key drivers
Despite the threat of a recession, the M&A market in 
the Middle East and the insurance industry is still very 
active.
The Central Bank of the UAE has recently merged and 
incorporated the Insurance Authority. The CBUAE 
as resulting authority is currently pushing for higher 
standards and regulation across the industry. This is 
impacting all those in regulated sectors as they are 
likely to come under more scrutiny in order to ensure 
a more reliable and compliant market to attract further 
investments and guarantee stability and consumer 
protection.
It will also lead to further consolidation in the industry 
as players look to make strategic acquisitions. Insurance 
brokers and third-party administrators (TPAs), in 
particular, have been attractive acquisition targets 
for international groups in the last year as enablers 
to operate in the region without having to apply for 
licenses from scratch.
However, in the general insurance market some foreign 
players have started to exit the market as they look to 
plug gaps in other jurisdictions where they operate. 

This will open up the market further to local and 
regional players to acquire those businesses and also, 
increasingly, run-off businesses which have grown in 
popularity across the region, particularly in Egypt and 
Saudi Arabia.
Meanwhile, the Central Bank of the UAE has signed a 
memorandum of understanding with the Saudi Central 
Bank (SAMA) to cooperate on the supervision and 
regulation of the insurance sector in both countries. 
This MoU will reinforce, improve and homologate 
the regulations and approach of the authorities with 
regard to regulated businesses such as insurance 
companies and insurance brokers. As a first step, 
CBUAE has issued in the past weeks a new set of 
corporate governance regulations and standards for 
insurance companies (conceptually aligned with the 
SAMA corporate governance regulations) and is 
expected to issue specific ones for insurance brokers 
as well. This general trend shall lead to better, clearer 
and more pervasive regulation across the industry and 
supposedly have a positive impact on the volume and 
size of M&A deals.

GCC Insurance Market, For the Month of November 2022
As GCC Insurance Stock Exchange Announcements, interim Financial Results for the Period Ending on 30-09-
2022 (Nine Months) USD Million

Country GWP
Current Period

GWP Similar Period 
for Previous Year Change% Market Share%

Current Period

KSA 10,714 8,533 25.56% 44.02%

UAE 6,286 5,495 14.39% 25.82%

Oman 1,025 853 20.16% 4.21%

Qatar 3,061 2,929 4.51% 12.58%

Kuwait 2,843 1,896 49.95% 11.68%

Bahrain 412 362 13.81% 1.69%

Total 24,341 20,068 21.29% 100%

To read more details, please click here
 Source: BADRI & Stock Exchange

 Source: Clyde&Co

https://gaif.org/Archive/ccdbe2df.pdf
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Captive insurance in the Middle East
Across the globe, boards and senior management of corporates have been forced to reassess their 
risk management strategy and options. While insurance remains one of the traditional risk 
management tools for risk managers, it has become increasingly expensive in recent years. 
This makes it an opportune time for risk managers to consider whether captive insurance might 
be a practical and commercially viable risk management solution, says the Dubai Financial 
Services Authority’s Mr Peter Smith.

Peter Smith 
Managing director, 

head of strategy, 
policy and risk 

Dubai Financial 
Services AuthorityDespite all of humanity’s ongoing endeavours to reduce 

risk, the range of risks we face today is wider, more 
complex and more unpredictable than it was yesterday. 
Recent events giving rise to economic uncertainty and 
geopolitical tensions in different regions have also 
significantly increased risk. 
With certain lines of commercial insurance hardening, 
it is unsurprising that the captive market is growing 
globally. Despite the costs and capital required to 
establish a captive, many corporate groups have 
assessed that it is not only feasible but economically 
justifiable to establish a captive rather than rely on 
commercial insurance. 
A captive insurer can be either an insurance or 
reinsurance entity which is wholly owned by one or 
more entities, usually within a corporate group, with 
the sole objective to provide insurance or reinsurance 
cover for risks of the owners, i.e. within the group. 
Lighter regulation
In general, captives face fewer ongoing regulatory 
obligations than commercial insurers. This reflects the 
fact that captives are a risk management vehicle for their 
owners to ring-fence risks, rather than competing in the 
commercial market for business. For example, under 
the DFSA regime captives are usually not required to 
have an actuarial valuation of insurance liabilities and 
are subject to fewer regulatory filing requirements and 
onsite risk assessments. 
Corporates typically outsource the management of the 
captive insurer to a specialised captive manager, who 
is responsible for the captive’s regulatory compliance, 
including licensing the captive, ongoing regulatory 
submissions such as financial reporting, and ensuring 

that required authorised individual 
positions are filled. For example, 
the senior executive officer, finance officer and money 
laundering reporting officer. 
When assessing jurisdictions to establish a captive, 
corporates should consider whether there is access to 
all relevant market participants, including brokers, 
reinsurers and other service providers such as law firms, 
auditors and loss adjusters. An established insurance 
ecosystem means the external resources necessary to 
establish and manage a captive are more likely to be 
available, including specialised captive managers. 
The changing insurance risk landscape, broader and 
evolving geopolitical events, and evolving nature of 
risk management, are creating momentum for a broader 
range of corporates to consider the captive path. 
For example, the DFSA has recently licensed captive 
insurers for a US headquartered oilfield services 
company with operations and assets situated in the 
Middle East, and a regional mining company which 
has projects situated in various countries globally.
To read full article, please click here
This article was prepared by Peter Smith in his personal 
capacity. The opinions, views and beliefs expressed 
in this article are the author’s own and do not reflect 
the opinions, positions, policy or views of the Dubai 
Financial Services Authority or any other person 
or entity whatsoever. This article is only intended to 
provide a personal and informal view of the matters 
stated in it. This article is not any form of, and must not 
be relied upon on any basis whatsoever, as legal, tax, 
financial, professional or any other form of advice and 
is provided on a general, non-binding basis only.

 Source: Middle East Insurance Magazine

77

https://www.meinsurancereview.com/Magazine/ReadMagazineArticle?aid=45228


GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2023/01/092023/01/09 IssueIssue  183183  العددالعدد

Arab Insurance AlgeriaAlgeria

ي 
قطاع التأمينات يسجل نموا بنسبة 5% �ن

2022
 5 بنسبة  نموا   2022 سنة  خالل  الجزائر  ي 

�ف التأمينات  قطاع  سجل 
رئيس  العاصمة،  بالجزائر  االربعاء  اليوم  به،  أفاد  حسبما  بالمائة، 
، يوسف بن ميسية. ف ف وإعادة التأم�ي كات التأم�ي االتحاد الجزائري ل�ش

ي  الشع�ب بالمجلس  استماع  جلسة  خالل  ميسية  بن  السيد  وأوضح 
السلكية  واالتصاالت  والمواصالت  النقل  لجنة  أعضاء  أمام  ي  الوط�ف
ي 

�ف سجله  الذي  اجع  ال�ت بعد  تمكن  التأمينات  قطاع  أن  والالسلكية 
2021 بمعدل  ي 

2020 بسبب جائحة كوفيد19-، من تحقيق نمو �ف
الجارية. السنة  ي 

الذي سجل �ف المعدل  بالمائة وهو نفس   5
ي 2022، كشف ذات المسؤول أن 

ولدى تفصيله لألرقام المسجلة �ف
ان  مذكرا  السنة،  هذه  ي 

�ف بالمائة   16 بنسبة  ارتفع  التعويضات  مبلغ 
بالمائة   60( المرور  حوادث  مست  التعويضات  من  ة  الكب�ي الحصة 

التعويضات(. إجمالي  من 
 50 يشكل  السيارات  عىل  ف  التأم�ي فإن  المتحدث،  ذات  وحسب 
ف عىل  ي الجزائر مقابل 10 بالمائة للتأم�ي

بالمائة من نشاط التأمينات �ف
والممتلكات  الحرائق  عىل  ف  التأم�ي ي 

البا�ت يخص  ف  ح�ي ي 
�ف االشخاص، 

ها. وغ�ي
ف  ح�ي دخلتا  ف  مؤسست�ي منها  مؤسسة   25 التأمينات  قطاع  ي 

�ف وينشط 
أنه  إل  أشار  الذي  ميسية  بن  السيد  حسب  الجارية،  السنة  الخدمة 
مجال  ي 

�ف تنشط  ف  تأم�ي مؤسسة   12 يوجد  المؤسسات  هذه  ف  ب�ي من 
ف عىل األشخاص إضافة  التأم�ي ي مجال 

ار وثمانية �ف ف عىل االرصف التأم�ي

تنشطان  ف  جديدت�ي ف  مؤسست�ي منها  متخصصة  مؤسسات  خمسة  إل 
. التكافىلي ف  التأم�ي ي 

�ف
مستقلة  هيئة  انشاء  ميسية  بن  السيد  ح  اق�ت السياق،  نفس  ي 

و�ف
عليهم،  ف  المؤمن�ي مصالح  حماية  وتعزيز  التأمينات  قطاع  لمرافقة 
ف  التأم�ي ثقافة  لتعزيز  اتخاذ خطوات عملية  إل  داعيا من جهة اخرى 

واألشخاص. للممتلكات  الشاملة  الحماية  تعميم  أجل  من 
عملية  أول  بإنجاز  المسؤول  ذكر  القطاع،  تسي�ي  عرصنة  وبخصوص 
ي خصت التعويض عىل حوادث المرور، حيث  للتأمينات وال�ت لرقمنة 
التأمينات  ملفات  لتسي�ي  خاصة  منصة  إطالق  ي 

الما�ف أكتوبر  ي 
�ف تم 

المجال. ي هذا 
�ف

لتسوية  ف  التأم�ي كات  �ش كل  حاليا  تستعملها  المنصة  هذه  أن  وأكد 
 41 أن  إل  ا  مش�ي كات،  ال�ش ف  ب�ي ما  المرور  حوادث  عن  التعويضات 

المنصة. الف ملف يدرس حاليا ع�ب هذه 
المصدر: وكالة األنباء الجزائرية

Arab Insurance EgyptEgypt

ي 
 بتعديل معاي�ي المحاسبة المرصية لمعاجلة آثار التغ�ي �ن

ً
رئيس الوزراء يصدر قرارا

سعر الرصف
لمعيار  )ج(  ملحق  بإضافة  المرصية  المحاسبة  معاي�ي  أحكام  بعض  بتعديل  ي 

يق�ف  
َ
قرارا الوزراء  مجلس  رئيس  مدبولي  ي 

الدكتور مصط�ف أصدر 
أعمال  نتائج  عىل  وذلك  األجنبية  العمالت  رصف  أسعار  ي 

�ف ات  التغ�ي بآثار  والخاص   2015 عام  ي 
�ف المعدل   )13( رقم  المرصي  المحاسبة 

سعر  بتحريك  المتعلق  ي 
االستثنا�ئ االقتصادي  القرار  عىل  تبة  الم�ت اآلثار  مع  للتعامل  ومؤقتة  اختيارية  محاسبية  معالجات  بوضع  كات،  ال�ش

الرصف.
كات  ال�ش ف  تمك�ي حول  المحاسبية  المعالجات  هذه  أحد  فلسفة  تدور 
غ�ي  الرصف  سعر  تحركات  قبل  أجنبية  بعمالت  أصواًل  اقتنت  ي  ال�ت
 27 ي 

�ف األصل  هذا  عىل  تمويلية  امات  ف ال�ت هناك  والزالت  االعتيادية 
األصول  تلك  عىل  العملة  فروق  خسائر  رسملة  من   2022 أكتوبر 
ي األصول، وذلك للتخفيف من حدة أثر 

وتسجيلها بقوائمها المالية �ف
المالية. اتها  السنوية ومؤ�ش أعمالها  نتائج  الرصف عىل  فروق سعر 

قامت  ي  ال�ت للمنشأة  محاسبية  معالجة  الجديد  الملحق  يتيح  حيث 
المالية وح�ت  ة  الف�ت أو  السنة  أي   2022 يناير  بداية من  ة  الف�ت خالل 
باقتناء  الرصف(،  سعر  تحريك  )تاريــــخ   2022 27أكتوبر  تاريــــخ 
ملموسة  غ�ي  اصول  و/أو  عقارية  استثمارات  و/أو  ثابتة  أصول 
)باستثناء الشهرة( و/أو اصول تنقيب وتقييم و/أو أصول حق انتفاع 
بعمالت  التاريــــخ  ذلك  ي 

�ف قائمة  امات  ف بال�ت ممولة   ، تأج�ي عقود  عن 
العملة  بفروق  األصول  تلك  تكلفة  اف ضمن  باالع�ت تقوم  أن  أجنبية، 
ة  الف�ت امات خالل  ف االل�ت هذه  من  المسدد  الجزء  عن  الناتجة  المدينة 
ال  باإلضافة  الخاصة،  المحاسبية  المعالجة  هذه  لتطبيق  المالية 

ي 
امات �ف ف ي من هذه االل�ت

فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتب�ت
ي نهاية يوم تاريــــخ اقفال القوائم المالية 

نهاية 31 ديسم�ب 2022 أو �ف
الخاصة. المحاسبية  المعالجة  هذه  لتطبيق  المالية  ة  للف�ت

األخرى  المحاسبية  بالمعالجة  الجديدة  التعديالت  تسمح  كما 
عن  الناتجة  والدائنة  المدينة  العملة  بفروق  اف  باالع�ت للمنشأة 
بالعمالت  النقدية  الطبيعة  ذات  امات  ف واالل�ت األصول  أرصدة  ترجمة 
يوم  نهاية  ي 

�ف بعينة  بأصل  مرتبطة  غ�ي  كانت  وإن  القائمة  األجنبية 
المالية  القوائم  اقفال  تاريــــخ  يوم  نهاية  ي 

�ف أو   2022 ديسم�ب   31
ضمن  الخاصة،  المحاسبية  المعالجة  هذه  لتطبيق  المالية  ة  للف�ت

األخر. الشامل  الدخل  بنود 
ح بتعديل معاي�ي  كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تقدمت بمق�ت
مع  التعامل  حول كيفية  الوزراء  مجلس  لرئيس  المرصية  المحاسبة 
تبة عىل تحريك أسعار رصف العمالت األجنبية بما يسمح  اآلثار الم�ت
بأصول  مرتبطة  األجنبية  بالعملة  قائمة  امات  ف ال�ت لديها  ي  ال�ت كات  لل�ش
بالمنشأة  وتعمل  موجودة  والزالت  الرصف  سعر  تحريك  قبل  مقتناه 
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األوضاع  مع  بالتوازي  تقيمها،  وإعادة  العملة  بفروق  اف  االع�ت
ارتفاع  من  مزيــــج  إل  أدى  مما  العالم،  دول  بكل  الصعبة  االقتصادية 
اإلمداد  سالسل  واضطراب  األساسية،  للسلع  العالمية  األسعار 
ي 

�ف المالية  األسواق  تقلبات  إل  باإلضافة  الشحن،  تكاليف  وارتفاع 
عىل  أثرت  تضخمية  ضغوط  حدوث  عنه  نتج  مما  الناشئة،  الدول 

الدول ومنها مرص. الكث�ي من  اقتصاديات 
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
محاسبية  معالجة  بمثابة  يعد  الجديد  الملحق  إن  المالية،  للرقابة 
سعر  تحرك  اثار  استيعاب  عىل  كات  ال�ش تساعد  ومؤقتة  استثنائية 

ما  وهو  أجنبية  بعمالت  القرار  قبل  مولتها  ي  ال�ت أصولها  عىل  الرصف 
الدخل. قائمة  الضغوط عىل  يقلل 

تابع الدكتور فريد، أن المعالجة المحاسبية وفق الملحق ج تستهدف 
بعمالت  والممولة  الرصف  سعر  تحرك  قبل  الممولة  األصول  اثبات 
ما  وهو  الرصف  سعر  ي 

�ف التغ�ي  مقدار  تواكب  ي  ال�ت بقيمتها  أجنبية 
ناتجة  خسائر  عىل  المالية  قوائمها  شمول  بتفادي  كات  لل�ش يسمح 
فقط عن فروق سعر رصف العملة بسبب قرار تحريك سعر الرصف.

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

ن  ي وثائق تأم�ي
( �ن الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة الحتساب )اإلهالك الكلي

السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق
عملية  لتنظيم  جديدة  ضوابط  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أقرت 
التكميىلي لحماية  السيارات  ف  تأم�ي ي وثائق 

( �ف الكىلي )اإلهالك  احتساب 
حقوق حملة الوثائق، حيث شددت الضوابط عىل أنه ال يجوز اعتبار 
اإلصالح  تكلفة  تجاوز  حالة  ي 

�ف إال  هالك كىلي  ف  التأم�ي محل  السيارة 
مبلغ  من   50% نسبة  المعتمدة  اإلصالح  مقايسة  بموجب  للسيارة 

الوثيقة. ي 
�ف عليه  المنصوص  ف  التأم�ي

العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  فريد  محمد  الدكتور  أصدر  حيث 
للرقابة المالية القرار رقم 2301 لسنة 2022 بتحديد ضوابط تسوية 
مع  مشاورات  إجراء  بعد  وذلك   ، التكميىلي السيارات  بفرع  المطالبات 
وهو   ، ف للتأم�ي المرصي  االتحاد  ومنهم  الصلة  ذات  األطراف  كافة 
المالية  األنشطة  وتنمية  لتطوير  دوما  الهيئة  إدارة  تتبناه  الذي  النهج 

المرصفية. غ�ي 
ف  التأم�ي كات  �ش بعض  قيام  من  للهيئة  ف  تب�ي ما  ضوء  ي 

�ف ذلك  جاء 
فيها  اإلصالح  تكلفة  تقل  ي  ال�ت الحاالت  ي 

�ف السيارة هالك كىلي  باعتبار 
التأمينية  األعراف  يخالف  ما  وهو  ف  التأم�ي مبلغ  قيمة  من   50% عن 
وكذا  المرصي،   بالسوق  بها  والمعمول  المستقرة  الفنية  واألسس 
قيمة  من   25% قدرها  تحمل  نسبة  بخصم  كات  ال�ش بعض  قيام 
الكىلي  اإلهالك  حاالت  ي 

�ف ومشتمالته(  )االيرباج  الهوائية  الوسائد 
ي لذلك، وهو ما ترتب عليه تزايد عدد  ر أو سند ف�ف للسيارات دون م�ب
الذى تطلب  األمر  ة،  اآلونة األخ�ي ي 

للهيئة �ف المقدمة  العمالء  شكاوى 
لمواجهة هذه  الضوابط  من  ي إلقرار عدد  الرقا�ب التدخل  ورة  معه رصف

منها. والمستفيدين  الوثائق  حملة  حقوق  لحماية  ذلك  الممارسات 
: ي

القرار عدة ضوابط كاآل�ت وتضمن 
ف المؤمن له )العميل(  ف حال وجود خالف بينها وب�ي كات التـأم�ي إلزام �ش
بالتعويض  المطالبة  وقت  للسيارة  السوقية  القيمة  تقدير  عىل 
القيمة  تقدير  ار إلعادة  بأك�ث من خب�ي معاينة وتقدير إرصف باالستعانة 

أن  وعىل  كة  ال�ش نفقة  عىل  وذلك  المطالبة  محل  للسيارة  السوقية 
ي هذا الشأن، 

ف صدور قرار أخر من الهيئة �ف يستمر العمل بذلك لح�ي
 من الهيئة انضباط عملية تقدير القيمة السوقية لألصل 

ً
وذلك حرصا

. ف التأم�ي كة  الوثائق وكذلك �ش لحقوق حملة  ف حماية  التأم�ي محل 
اإليرباج  قيمة  من   25% عىل  العميل  تحمل  نسبة  احتساب  يقترص 
ي 

�ف التحمل  هذا  يطبق  وال  فقط  الجزئية  الحوادث  ي 
�ف ومشتمالته 

. الكىلي حاالت اإلهالك 
أسطول  ف  تأم�ي نقل  ي 

�ف عمالؤها  أحد  رغبة  عند  ف  التأم�ي كات  �ش إلزام 
كة  �ش إل  تقدم  بأن  أخري  ف  تأم�ي كة  �ش إل  عليها  المؤمن  سياراته 
ف المنقول اليها العملية التأمينية بيان تفصيىلي بمعدل الخسائر  التأم�ي

كة. ال�ش من  المعتمد 
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
الحماية  من  مزيد  توف�ي  يستهدف  الجديد  القرار  إن  المالية،  للرقابة 
عملية  ضبط  وكذلك  التكميىلي  السيارات  ف  تأم�ي وثائق  حملة  لحقوق 
بأك�ث من  باالستعانة  كات  ال�ش بإلزام  للسيارات  السوقية  القيمة  تقدير 
ف  ب�ي خالف  وجود  حال  ي 

�ف بذلك  للقيام  ار  أرصف وتقدير  معاينة  خب�ي 
للعمل عىل توزان حقوق كافة األطراف. له،  ف والمؤمن  التأم�ي كة  �ش

ف  التأم�ي كات  �ش ي 
الما�ف سبتم�ب  الصادر  الدوري  الكتاب  ألزم  حيث 

ف  التأم�ي مبالغ  قيم  تقدير  إلعادة  معهم  التواصل  ع�ب  العمالء  بحث 
لها،  الحالية  السوقية  القيم  مع  يتناسب  بما  عليها  المؤمن  لألصول 
للتحقق  ف  التأم�ي محل  لألصول  الدورية  المعاينات  اجراء  وكذلك 
اعمااًل  وذلك  الحقيقية  قيمتها  مع  التأمينية  التغطيات  تناسب  من 
ف والئحته  اف والرقابة عىل التأم�ي 1981 لإل�ش 10 لسنة  للقانون رقم 

لتنفيذية. ا

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

Cairo University ‘s Professional 
Diplomas
Cairo University offers a postgraduate professional 
diploma. 
With specializations in: 
- Marketing  - HR  
- Insurance  - Medical Insurance 
Complete the diploma in 2 semesters (1 academic year) 
and get certified from CU that is ranked among the top 
500 universities globally and number 1 in Egypt. 
For more information, please click here

https://sites.google.com/foc.cu.edu.eg/focdiplomas/home
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ي 2022
ن �ن كات التأم�ي ف �ش ن ن اإللزامي است�ن التأم�ي

ف  التأم�ي أن ملف  ف مؤيد كلوب،  التأم�ي كات  اتحاد �ش كشف مدير عام 
كات  ال�ش عىل  األك�ب  التحدي  وكان  ف  التأم�ي كات  �ش ف  ف است�ف اإللزامي 

.2022 ي 
الما�ف العام  المحىلي خالل  ي السوق 

العاملة �ف
بات  اليوم  اإللزامي  ف  التأم�ي موضوع  إن   : ي 

صح�ف ترصيــــح  ي 
�ف وقال 

ي 
�ف خلل  من  يحمله  لما   ، ف التأم�ي كات  �ش أداء  عىل  ا  كب�ي  

ً
عبئا يشكل 

له. الناظمة  يعات  الت�ش
فيها خسائر  لحق  المركبات  ف  تأم�ي تعتمد عىل  ي  ال�ت كات  ال�ش أن  ف  وب�ي

والسلوك  المركبات  حوادث  نتيجة   ،2022 ي 
الما�ف العام  خالل 

التعويضات. زيادة حجم  الذي عمل عىل  ف  للسائق�ي الخاطئ 
التصفية جميعها كانت  بصدد  أو  غلقت 

ُ
أ ي  ال�ت كات  ال�ش أن  إل  وأشار 

 
ً
عبئا ُيشكل  بات  الموضوع  هذا  وأن  كما   ، اإللزامي ف  التأم�ي بسبب 

ف  تأم�ي بوالص  تحويل  نتيجة  السوق  ي 
�ف العاملة  ف  التأم�ي كات  �ش عىل 

ي  ي حجم التعويضات ال�ت
كات وبالتالي زيادة �ف المركبات عىل هذه ال�ش

عليها.  تب  ست�ت
أْي المصدر: الرَّ

Arab Insurance KuwaitKuwait

للسنوات األربــع المقبلة

اتيجيتها األوىل  ن تطلق اس�ت وحدة تنظيم التأم�ي
األربــع  للسنوات  األوىل  اتيجيتها  اس�ت ف  التأم�ي تنظيم  وحدة  أطلقت 
العمل  »أيقونة  بعنوان  رؤيتها  إطار  ي 

�ف  »2023-2027« المقبلة 
 .» ف التأم�ي قطاع  وتنظيم  تطوير  ي مجال 

�ف الحكومي 
اتيجية  االس�ت ان  ي 

صح�ف بيان  ي 
�ف ي  العتي�ب محمد  الوحدة  رئيس  وقال 

لعام  الكويت  التنمية ورؤية دولة  بالتوافق مع خطة  الجديدة جاءت 
ف  التأم�ي تنظيم  وحدة  بها  تقوم  ي  ال�ت الدائمة  الجهود  ظل  ي 

و�ف  2035
التحقق  عىل  وحرصها  بها  المنوطة  المسؤوليات  لكامل  وأدائها 
للمتطلبات  لرقابتها  الخاضعة  والمنشآت  الكيانات  امتثال  من 

والقانونية.  االقتصادية 
اتيجية متكاملة للسنوات  ي أن »الوحدة« أصدرت اس�ت وأضاف العتي�ب
التنافسية  والمزايا  المقومات  من  االستفادة  تستهدف  المقبلة  األربــع 
ي المرحلة 

ف وتعمل عىل تنفيذ تطلعات رؤية الكويت �ف ي قطاع التأم�ي
�ف

دولة  ي 
�ف ف  التأم�ي صناعة  مجاالت  وتنظيم  تطوير  خالل  من  المقبلة 

الكويت. 
بعيد  التخطيط  لمنهجية  وفقا  جاءت  اتيجية  االس�ت أن  وأوضح 
واألجهزة  الخاص  والقطاع  ي 

المد�ف المجتمع  مرئيات  المدى ومشاركة 
ف المحىلي وتطوير أدواته بما يتوافق مع  الحكومية لتنمية قطاع التأم�ي

العالمية.  الممارسات  أفضل 
رئيسية  محاور  أربعة  تتضمن  إطالقها  تم  ي  ال�ت اتيجية  االس�ت أن  وأكد 
كفاءة  ف  تحس�ي إل  تسىع  مبادرة  و52  اتيجية  اس�ت أهداف  وتسعة 
وتعزيز  ف  التأم�ي قطاع  ي 

�ف ف  والمتعامل�ي ف  للعامل�ي الجاذبة  العمل  بيئة 

للقطاع. المقدمة  للخدمات  الرقمي  التحول  منظومة 
وإدارة  الداخلية  الحوكمة  تعزيز  عن  تغفل  لم  اتيجية  االس�ت أن  ف  وب�ي
العمل  خالل  من  وذلك  ف  التأم�ي تنظيم  وحدة  ي 

�ف المحيطة  المخاطر 
ي آمن وسليم ومستقر يضع الحلول االبتكارية  عىل ضمان قطاع تأمي�ف

للقطاع.  الفنية  التحتية  البنية  ي 
�ف ي 

ويرت�ت
والئحته  بالقانون  ام  ف االل�ت مستوى  رفع  عىل  العمل  يخص  وفيما 
رقابية  سياسات  عىل  تشدد  اتيجية  االس�ت إن  ي  العتي�ب قال  التنفيذية 
مستوى  ورفع  والمستفيدين  لهم  المؤمن  حماية  إل  تهدف  رادعة 

 . ف التأم�ي قطاع  ي 
�ف ف  للمتعامل�ي التأمينية  والثقافة  الوعي  درجة 

الشباب  ف  وتمك�ي »تكويت«  عن  تغفل  لم  اتيجية  االس�ت بأن  وأفاد 
عاتق  عىل  الملقاة  الوطنية  المسؤولية  باب  من  وذلك  الوظائف  ي 

�ف
توف�ي فرص عمل  ي 

�ف التنموية  الدولة  أهداف  وتماشيا مع  »الوحدة« 
 . المحىلي العمل  إل سوق  الوطنية  الكوادر  لتشغيل 

المعرفية  القدرات  بناء  عىل  تركز  اتيجية  االس�ت أن  إل  ي  العتي�ب وأشار 
الكوادر  وتنمية  لها  المرخص  الجهات  دعم كفاءة  من خالل  والفنية 
كويتية  ية  ب�ش كفاءات  وتوف�ي  ف  التأم�ي مجاالت  ي 

�ف الوطنية  ية  الب�ش
يذكر   . ف التأم�ي صناعة  ي 

�ف العمل  بيئة  ف  تحس�ي ات  مؤ�ش ورفع  مؤهلة 
لسنة   »125« رقم  للقانون  وفقا  تأسست  ف  التأم�ي تنظيم  وحدة  أن 
عليه  والرقابة  ف  التأم�ي نشاط  تنظيم  عىل  بموجبه  وتقوم   2019

العالمية. الممارسات  أفضل  مع  يتوافق  بما  أدواته  وتطوير 

المصدر: الجريدة
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من  ة  الف�ت بذات  مقارنة  2022م  العام  من  الثالث  الربــع  خالل  ريال 
،  والذي مثلت فيه   ي

118 مليون ريال عما�ف العام الفائت والذي بلغ 
كات الوطنية الجزء األك�ب بنسبة بلغت )%83( من حجم  حصة ال�ش

بنسبة ارتفاع %13 للربــع الثالث من العام الجاري

ة المكتتبة ح�ت سبتم�ب الفائت 431 مليون ريال إجماىلي األقساط التأمينية المبا�ش
أن  إل  ف  التأم�ي كات  ل�ش المدققة  غ�ي  المالية  البيانات  آخر  تش�ي 
ي 

�ف  13% بمعدل  ارتفاعا  حقق  قد  عمان  سلطنة  ي 
�ف ف  التأم�ي قطاع 

133مليون  إل  ليصل  المكتتبة  ة  المبا�ش التأمينية  األقساط  إجمالي 

https://www.iru.gov.kw/api/assets/anr/IRU-Strategy-.pdf
https://www.iru.gov.kw/api/assets/anr/IRU-Strategy-.pdf
https://www.iru.gov.kw/api/assets/anr/IRU-Strategy-.pdf
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مجتمعة   الوطنية  كات  ال�ش أقساط  بلغت  حيث  المكتتبة  األقساط 
ة  الف�ت نفس  ي 

�ف ريال   99.4مليون  بـ  مقارنة  ريـال  111مليون  حوالي 
المكتتبه خالل ثالثة  2021م، وبالنظر إل حجم األقساط  العام  من 
أرباع المنرصمة من العام الجاري لتبلغ ح�ت نهاية سبتم�ب الفائت إل 

. ي
431 مليون ريال عما�ف ما يزيد عن 

ات  مؤ�ش ي 
�ف تباين  ف  التأم�ي كات  ل�ش اإلكتتابية  النتائج  أوضحت  وقد 

خالل  الفروع  حسب  المكتتبة  التأمينية  األقساط  إجمالي  قيمة 
ف فرع  تأم�ي أقساط  ارتفعت  2022، فقد  2021و  لعامي  الثالث  الربــع 
)الطرف  المركبات  فرع  ف  تأم�ي وأقساط   )19%( بنسبة  المسؤولية 
ف فرع الهندسي أعىل  الثالث( بنسبة )%21.1(،  وسجل أقساط تأم�ي
ريال  6.7مليون  يقاب  ما  إل   ليصل   )41%( بلغ  فقد  ارتفاع  نسبة 
4.8مليون  بلغ  والذي  الفائت  العام  من  ة  الف�ت بذات  مقارنة  ي 

عما�ف
وفرع  النقل  فرع  ف  تأم�ي من  أقساط كال  سجلت  ف  ح�ي ي 

�ف  . ي
عما�ف ريال 

 . التوالي عىل    )11%( و   )16%( بلغت  بنسب  انخفاضا  الممتلكات 
المحفظة  إجمالي  من  التأمينية  المنتجات  حصص  ترتيب  وحسب 
الصحي  ف  التأم�ي منتجات  تصدر  استمرار  ات  المؤ�ش توضح  التأمينية 
المركبات  ف  وتأم�ي الممتلكات  ف  تأم�ي يليها   )36%  ( بلغت  بنسبة 

. التوالي الثالث( بنسب بلغت  )%14( و)%11( عىل  )الطرف 

أقساط  ي 
صا�ف إجمالي  ي  

�ف ارتفاعا  البيانات   هذه  وضحت  كذلك 
باالحتفاظ  ف  التأم�ي كة  �ش تقوم  ي  ال�ت األقساط  -وهي  ة  المبا�ش ف  التأم�ي
للربــع   - ف التأم�ي معيدي  لدى  تأمينه  إعادة  يتم  ما  استقطاع  بعد  بها 
من  ة  الف�ت بنفس  مقارنة   )14%( بنسبة  2022م  العام  من  الثالث 
ي 

�ف األقساط  ي 
صا�ف ارتفاع  نتيجة  االرتفاع  هذا  وجاء  2021م،  العام 

الحياة  ف  تأم�ي فرع  أقساط  ي 
صا�ف سجل  حيث   ، ف التأم�ي فروع  أغلب 

 )53%( بلغت  وبنسبة  الفروع  ف كافة  ب�ي من  ارتفاع  أعىل   ) )الجماعي
المركبات  ف  التأم�ي فرع  وأيضا  ريال،  مليون   4.8 يقارب   ما  إل  ليصل 
مقارنة  وذلك   )23%( بلغت  بنسبة  ارتفاعا  شهد  الثالث(  )الطرف 
بالربــع الثالث من العام 2021م ليصل إل ما يقارب  13.3مليون ريال 
التشغيلية  بالنتائج  الخاصة  البيانات  آخر سجلت  جانب  من   . ي

عما�ف
العموالت  ي 

صا�ف ي 
�ف كب�ي  انخفاضا  الجاري  العام  من  الثالث  للربــع 

المكتسبة،  األقساط  قيمة  ارتفعت  بينما   )185%( بلغت  بنسبة 
بنسب  والعمومية  اإلدارية  المرصوفات  وبند  التعويضات  ي 

وبند صا�ف
بلغت )%26( و)%28( و )%14.7( عىل التوالي

الوطنية  ف  التأم�ي كات  ي �ش
�ف ف  العامل�ي عدد  اجمالي  أن  بالذكر  والجدير 

واألجنبية خالل الربــع الثالث من العام 2022م قد بلغ 2,167 عاماًل 
.)84%( بلغت  ف  تعم�ي نسبة  ف  1,813 عامال عمانيا محقق�ي منهم 

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

سلبا عىل سوق  تؤثر  ي  وال�ت المصالح،  وتضارب  اعات  ف وال�ف الخالفات 
التدفقات  االتفاقية  تحسن  أخر  ي سلطنة عمان. من جانب 

�ف ف  التأم�ي
بمنصة  ربطها  ع�ب  العالقة  ذات  األطراف  ف  ب�ي وتنظمها  المالية 
التأمينية خالل  األطراف  ف  ب�ي امات  ف االل�ت ونية  وتحديد  االلك�ت ي 

ضما�ف
االتفاقية   ف  تضم�ي طريق  عن  التعامالت  وضبط  اليومية،  العمليات 
وكذلك  االستخدام  وسوء  االحتيال  حاالت  ي 

�ف المتبعة  لإلجراءات 
ي حالة وقوعها، 

اعات �ف ف ي يجب اتباعها لفض ال�ف تحديد الخطوات ال�ت
الخدمات  أفضل  تقديم  عىل  الخدمة  مزودي  يحث  بدورة  وهذا 
وامتيازات  حقوق  عىل  للحفاظ  المحددة  والممارسات  المعاير  وفق 
قطاع  أداء  تطوير  ي 

�ف تساهم   تنافسية  بيئة  ويخلق  عليهم،  المؤمن 
ة  الف�ت خالل  لتحقيقها  الهيئة   تسىع  ي  ال�ت اتيجية  االس�ت وفق  ف  التأم�ي

من 2025-2021

ن الصحي بهدف تنظيم العالقة البينية لتعامالت التأم�ي

ن الصحي ي تطبيق  االتفاقية الموحدة لنظام التأم�ي
الهيئة العامة لسوق المال تبدأ �ن

العالية  الجودة  ذات  والخدمات  الممارسات  أفضل  تقديم  بهدف 
الهيئة  التأمينية  العالقة  أطراف  ف  ب�ي اعات  ف وال�ف الخالفات  وتجنب 
الصحي  ف  التأم�ي لنظام  الموحدة  االتفاقية  تبدأ  المال  لسوق  العامة 
المبذولة  الجهود    ي ضمن 

تأ�ت ي  وال�ت   ، الجاري  يناير  بداية  بال�يان 
العالقة  أطراف  ف  ب�ي الصحي  ف  التأم�ي لتعامالت  البينية  العالقة  لتنظيم 
الخاصة،  الصحية  والمؤسسات   ، ف التأم�ي كات  �ش وهي  التأمينية؛ 
أفضل  تحقق  قانونية  الصحي كاداه  ف  التأم�ي مطالبات  إدارة  كات  و�ش
العالقة كون  ذات  األطراف  ف  ب�ي اليومية  التعامالت  ي 

�ف الممارسات 
ي 

�ف ف  التأم�ي لقطاع  المنضمة  يعات  للت�ش المصدرة  الجهة   الهيئة 
عمان   سلطنة 

وتوحيد  وتنظيم  المقدمة  الخدمات  تجوديد  ي 
�ف االتفاقية  وتساهم 

وقوع  من  الحد  وكذلك  المعنية،  األطراف  ف  ب�ي وت�يعها   المصدر: الهيئة العامة للرقابة الماليةالتعامالت 
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تب عليهم أي ذمم مالية من  ف ألصحاب السيارات الذين ال ت�ت التأم�ي
خالل االستعالم عن اسم صاحب المركبة وتجديد عقد مركبته دون 

المحافظة. ي 
�ف ي  المع�ف المرور  فرع  مراجعة  عناء  تكبيده 

مالية  ذمم  وجود  عن  االستعالم  يكشف  الذي  السيارة  صاحب  أما 
ي  المع�ف المرور  فرع  مراجعة  بعد  إال  مركبته  عقد  ُيجدد  فال  بحقه، 

عليه. تب  ي�ت ما  وتسديد  لتسوية وضعه 
وتقديم  ف  المواطن�ي معامالت  تسهيل  بهدف  االتفاقية  هذه  جاءت 

ف اإللزامي بأ�ع وقت وأقل جهد ممكن. التأم�ي خدمة 

ً
ونيا ة إلك�ت ن عل السيارة مبا�ش استصدار براءة ذمة السيارة مع عقد التأم�ي

برئاسة  ف  التأم�ي كات  ل�ش السوري  االتحاد  ف  ب�ي موسع  اجتماع  عقد 
العامة  والمؤسسة  اإلدارة  مجلس  رئيس  نوفل  ف  حس�ي الدكتور 
تنفيذ  لمتابعة  وذلك   2022/12/25 االحد  يوم  وذلك  لالتصاالت 
وزارة  ف  ب�ي ي 

و�ف االلك�ت الربط  باتفاقية  الخاصة  الفنية  التطورات 
بخصوص  ف  التام�ي كات  ل�ش السوري  واالتحاد  المرور  /ادارة  الداخلية 
ة  مبا�ش السيارة  عىل  ف  التأم�ي عقد  مع  السيارة  ذمة  براءة  استصدار 
ي كل انحاء 

ة �ف ف االلزامي الموحد المنت�ش من اي مركز من مراكز التام�ي
السورية... العربية  الجمهورية 

عقد  تجديد  من  اإللزامي  ف  التأم�ي مراكز  اإلتفاقية  هذه  تمكن  وبذلك 
المصدر: صفحة االتحاد على الفيس بوك
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إل،  باإلضافة  استقالته،  غ�ي  لسبب  العمل  عن  تعّطله  عليه  الُمؤمن 
 
ً
وفقا تأديبية  ألسباب  عمله  من  فصل  قد  عليه  الُمؤمن  يكون   

ّ
أل

القطاع  ي 
للعامل �ف العمل  لتنظيم عالقات  السارية  يعات  الت�ش ألحكام 

يتم  وأن  االتحادية،  الحكومة  ي 
�ف ف  للموظف�ي ية  الب�ش والموارد  الخاص 

أو  العمل  عالقة  انتهاء  تاريــــخ  من   
ً
يوما  30 خالل  المطالبة  تقديم 

للقضاء. المحالة  العمالية  الشكوى  ي 
�ف الفصل 

ف  ط السادس الستحقاق التأم�ي وأشارت الوثيقة التأمينية، إل أن ال�ش
 يكون عىل العامل الُمؤمن عليه 

ّ
ي أل

ضد التعطل عن العمل، يتمثل �ف
المطالبة  تكون   

ّ
أل والسابع،  العمل،  عن  بانقطاعه  قائمة  شكوى 

ي  ال�ت المنشأة  أن  ف  تب�ي إذا  أو  االحتيال  أو  الغش  طريق  عن  بالتعويض 
ابات أو   يكون فقدان العمل نتيجة اإلرصف

ّ
يعمل بها وهمية، والثامن، أل

ر أم ال، وكذلك،  التوقفات العمالية غ�ي السلمية، سواء نشأ عنها رصف
 

ّ
أل  ،

ً
ا وأخ�ي  ، ي

قانو�ف بشكل  الدولة  ي 
�ف  

ً
متواجدا عليه  المؤمن  يكون  أن 

يكون فقدان العمل بناء عىل إعالن الدولة إلحدى الحاالت الطارئة.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
ف   بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأم�ي

ً
قبل أيام، مرسوما

للمؤّمن  محدودة  ة  لف�ت دخل  توفر  يضمن  العمل،  عن  التعطل  ضد 
 
ً
ف توفر فرص عمل بديلة وفقا ة تعطله عن العمل لح�ي عليه خالل ف�ت

ي 
�ف اإلماراتية  الكوادر  تنافسية  وتعزيز  بقانون،  المرسوم  هذا  ألحكام 

ديمومة  يكفل  بما  االجتماعية،  الحماية  مظلة  وتوف�ي  العمل  سوق 
ف توفر فرص عمل بديلة، وجذب  الحياة الكريمة لهم، وألَ�هم، لح�ي
ي 

�ف عليها  والحفاظ  الماهرة  العمالة  من  العالمية  المواهب  أفضل 
تنافسي ي 

اقتصاد معر�ف الدولة للوصول إل  ي 
العمل �ف سوق 

ن ضد التعّطل عن العمل” وط نظام “التأم�ي “اإلمارات اليوم” تن�ش وثيقة أحكام و�ش

عن  التعطل  ضد  ف  التأم�ي لنظام  واألحكام  وط  ال�ش وثيقة  أكدت 
عليها  المنصوص  التأمينية  التغطية  يستحق  عليه  المؤّمن  أن  العمل، 
يتاح  )الذي  اك  االش�ت تاريــــخ   من 

ً
12 شهرا بعد مرور  الوثيقة  ي هذه 

�ف
اك ألك�ث من  ي االش�ت

يطة عدم حصول انقطاع �ف  من اليوم( �ش
ً
اعتبارا

ي إمكانية بدء رصف تعويضات التعّطل عن العمل  ثالثة أشهر، ما يع�ف
ف  حالت�ي وجود  إل  الفتة   ،2024 يناير  شهر  من   

ً
اعتبارا  ، ف للمستحق�ي

إل  الوصول  األول،  التأمينية،  التغطية  بتوف�ي  المؤمن  ام  ف ال�ت النتهاء 
كامل  ع�ب  ف  التأم�ي شهادة  مدة  خالل  إجمالية  تأمينية  تغطية  أق� 
المؤمن  بوفاة  والثانية  الدولة،  ي 

�ف عليه  للمؤمن  الوظيفية  الحياة 
عليه.

السبع،  ي  التأمي�ف المجّمع  كات  ل�ش ممثلة   ، ف للتأم�ي ي  د�ب كة  �ش وبدأت 
اليوم،  من   

ً
اعتبارا  ، ف والتوط�ي ية  الب�ش الموارد  وزارة  مع  المتعاقدة 

عن  التعطل  ضد  ف  التأم�ي نظام  ي 
�ف اإللزامي  اك  االش�ت طلبات  ي 

تل�ت
والخاص كافة  االتحادي  الحكومي  ف  القطاع�ي ي 

�ف ف  العامل�ي من  العمل، 
لمدة  عليه  للمؤّمن   

ً
ماليا  

ً
تعويضا ر 

ّ
يوف والذي   ،) ف ومقيم�ي ف  )مواطن�ي

تأديبية،  غ�ي  أو  إرادية  ال  ألسباب  العمل  تركه  حال  ي 
�ف أشهر،  ثالثة 

ي جهة عمله.
%60 من قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه �ف يوازي 

حصلت  ي  ال�ت العمل،  عن  التعطل  ضد  ف  التأم�ي وثيقة  وحددت 
رئيسة  معاي�ي  أو  وط  �ش  10 منها،  نسخة  عىل  اليوم”  “اإلمارات 
أولها،  العمل،  عن  التعّطل  تعويض  عليه  المؤّمن  الستحقاق 
ضد  ف  التأم�ي نظام  ي 

�ف متصلة   
ً
شهرا  12 عن  اك  االش�ت مدة  تقل   

ّ
أل

من  أك�ث  لمدة  اك  االش�ت ي 
�ف انقطاع  حصول  عدم  يطة  )�ش التعطل 

بسداد  م  ف ُمل�ت عليه  الُمؤمن  يكون  أن   ، ي
والثا�ف متتالية(،  أشهر  ثالثة 

إثبات  وكذلك  منه،  المحددة  الدورية  وفق  التأمينية  األقساط  المصدر: االمارات اليومجميع 

االتصاالت. كات  وفوات�ي �ش النصية 
سنوي،  بشكل  النظام  ي 

�ف اك  االش�ت  ، ف ك�ي المش�ت من   90% اختار  كما 
 ، ف فئت�ي إل  ينقسمون  والذين  ف  التأم�ي ي 

�ف ف  للمشمول�ي متاح  خيار  وهو 
16 ألف درهم فأقل، وتبلغ  تضم األول، من تبلغ رواتبهم األساسية 
 60«  

ً
شهريا دراهم  خمسة  عليه  المؤمن  الموظف  اك  اش�ت قيمة 

 10 الشهري  التعويض  لقيمة  األق�  الحد  ويعت�ب   ،»
ً
سنويا درهما 

األساسية  رواتبهم  تتجاوز  من  فتشمل  الثانية  الفئة  أما  درهم،  آالف 
 
ً
شهريا دراهم   10 الفئة  لهذه  اك  االش�ت قيمة  وتبلغ  درهم،  ألف   16

التعويض الشهري  «. ويعت�ب الحد األق� لقيمة 
ً
»120 درهما سنويا

سنوية،  نصف  المتاحة هي  السداد  آليات  بأن   
ً
علما درهم.  ألف   20

وشهرية. وربعية 
تتجاوز  ال  لمدة  نقدي  بمبلغ  عليه  المؤمن  ي  التأمي�ف نامج  ال�ب ويعوض 
يطة عدم تقديمه لالستقالة أو إقالته ألسباب تأديبية،  ثالثة أشهر، �ش
 60% المستحق  الموظف  عليه  يحصل  الذي  التعويض  ويحتسب 
ة، قبل التعطل عن العمل. ي الشهور الستة األخ�ي

من راتبه األساسي �ف

ن ضد التعطل عن العمل ي نظام التأم�ي
ك �ن .. 60 ألف مش�ت ن ي يوم�ي

�ن

خالل  العمل  عن  التعطل  ضد  ف  التأم�ي نظام  ي 
�ف ف  ك�ي المش�ت عدد  بلغ 

ك. 60 ألف مش�ت ف أك�ث من  يوم�ي
يناير   1 من   

ً
اعتبارا التنفيذ  ف  ح�ي دخل  الذي  بالنظام  العمل  ي 

ويأ�ت
 للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن 

ً
الجاري، تنفيذا

مؤقت  دخل  ف  تأم�ي إل  يهدف  الذي  العمل  عن  التعطل  ف ضد  التأم�ي
فرص  توفر  ف  لح�ي منخفضة  بتكلفة  العمل  عن  تعطله  عند  للعامل 
ي 

�ف ف  للعامل�ي ي 
المعيسش واالستقرار  ي  المه�ف المسار  لتدعم  بديلة  عمل 

تكاليف. العمل أي  العمل من دون تحمل أصحاب  سوق 
ف ضد التعطل عن العمل،  ي نظام التأم�ي

ف �ف ك�ي واختار %86 من المش�ت
https://www. ي 

و�ف اإللك�ت الموقع  خالل  من  النظام  ي 
�ف اك  االش�ت

المجمع  يوفرها  قنوات  ي 
ثما�ف ضمن  من  يعت�ب  والذي   ،iloe.ae

ف  التأم�ي خدمات  لتوف�ي   » ف للتأم�ي ي  »د�ب كة  �ش تمثله  والذي  ي  التأمي�ف
اك،  لالش�ت األخرى  القنوات  وتشمل  العمل،  عن  التعطل  ضد 
Ki- الذاتية  الخدمة  وأجهزة   ،iloe ي التأمي�ف للمجمع  الذكي   التطبيق 

والتطبيقات  الرصافة،  ومراكز  األعمال،  رجال  خدمات  ومراكز   ،osk
الرسائل  جانب  إل  الدولة،  ي 

�ف والمصارف  للبنوك  الذكية  المصدر: االتحادالهاتفية 
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Companies News

ICIEC Signs Cooperation MoU with Al Rajhi International Investment 
Co.
Saudi Arabia:Saudi Arabia: The Islamic Corporation for the 
Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) 
today signed a Memorandum of Understanding (MoU) 
with Al-Rajhi International Investment Company 
(RAII) of Saudi Arabia whereby the two parties 
would cooperate in synergizing coordination, business 
development and efficient implementation of projects 
in the vital agricultural and food security sectors in 
ICIEC’s Member States.
RAII is a subsidiary of Sulaiman Abdulaziz Al-Rajhi 
Awqaf Holding, which is one of the largest business 
groups in Saudi Arabia, whose core activities include 
investments in the agricultural and food security sectors 
and related fields globally. 
The MoU was signed by Mr Oussama A. KAISSI, 
Chief Executive Officer of ICIEC, and        Mr Ahmed 
Ali Aldakheel, Chief Executive Officer of RAII. 
The MoU aims at contributing to achieving food 
self-sufficiency in Saudi Arabia and ICIEC Member 
States in which RAII is already engaged,  through 
jointly exploring new agri-business opportunities, 
investments in agricultural and food security projects, 
enhancing and developing agricultural infrastructure at 
the advanced SME and rural farming levels, and co-
financing and technical consultancy opportunities with 
ICIEC clients and partners using the Corporation’s risk 
mitigation and credit enhancement solutions. 
The MoU also aims to help boost agricultural 
production by focusing on developing agriculture  
technologies and farm management services to 

maximize productivity. RAII owns the most extensive 
organic agriculture project in the Kingdom, one of 
the largest poultry projects in Saudi Arabia and an 
integrated poultry project in Egypt. Its products are 
exported to neighbouring GCC markets, Yemen, China, 
and Vietnam.
Mr Oussama KAISSI, CEO of ICIEC, commented: 
“Agriculture, food sustainability and security are critical 
sectors for ICIEC. Our mandate includes supporting 
intra-OIC trade and investment by providing our unique 
Shariah-compliant credit enhancement tools against 
commercial and non-commercial risks. ICIEC Member 
States and significant parts of the world are facing an 
unprecedented food crisis. Food prices, particularly 
for cereal grains, have been climbing steadily in the 
past few years and soared recently in the wake of the 
Russo-Ukrainian crisis. Climate change is also one of 
the main factors exacerbating food insecurity through 
low productivity and crop failures. 

SUKOON signs agreement to acquire majority stake of ASCANA, a 
takaful insurer active in the UAE since 1978
UAE:UAE: Sukoon announced today that it has signed a 
share purchase agreement to acquire a majority stake 
(in excess of 93%) in Arabian Scandinavian Insurance 
Company (P.S.C) – Takaful – Ascana Insurance 
(ASCANA) from the key shareholders at ASCANA 
who represent the above stake.
The execution of the transaction remains subject to 
regulatory approvals including approvals from the 
Securities and Commodities Authority and the UAE 
Central Bank. This proposed acquisition is aligned with 
Sukoon’s strategy to diversify its sources of business 
while also consolidating its presence in the UAE and in 
the GCC. This proposed acquisition will allow Sukoon 

to enter the Takaful market while leveraging Sukoon 
expertise and know- how whenever needed.
“The Takaful market is an important and growing one. 
We are very pleased with this transaction that will 
not only strengthen our market position but will also 
broaden our ability to meet more customer’s needs. 
With this transaction, we are also capitalizing Ascana’s 
deep expertise in the Takaful market. Our objective 
will be to ensure that Ascana could leverage as much 
as possible our own capabilities, notably in terms of 
underwriting and digital, to increase its customer reach 
and further improve their customer experience.” said 
Jean-Louis Laurent Josi, Chief Executive Officer of 
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Sukoon.
Sukoon confirms that it will comply with all its 
obligations under the laws of the United Arab Emirates 
including laws issued by the Securities and Commodities 
Authority and the Dubai Financial Market. Sukoon also 
confirms that it will only execute the transaction once it 
obtained the required regulatory approvals. In addition, 
Sukoon confirms that, post executing the transaction, it 

will submit an offer to the remaining shareholders of 
ASCANA to grant them the option to sell their shares 
to Sukoon or to remain as a shareholder in ASCANA in 
accordance with the merger and acquisition rules issued 
by the Securities and Commodities Authority (taking 
into account any exemptions that may be granted by 
SCA in this respect).

 Source: Company’s website

افتتاح أول وكالة تجارية للجزائرية للتكافل العام

العام”  للتكافل  “الجزائرية  العمومية  المؤسسة  أعلنت  الجزائر:الجزائر: 
أول وكالة  افتتاح  لها, عن  بيان  ي 

�ف االحد,  تكافل”,  “الجزاير  المسماة 
ف  التأم�ي نشاط  ي 

�ف حرصيا  متخصصة  العاصمة,  بالجزائر  لها,  تجارية 
أنواعه.  بمختلف  ار  األرصف العام عىل  التكافىلي 

ببلدية  األعمال  بمركز  المتواجدة  الوكالة,  هذه  ان  البيان  وأوضح 
كل  بتسويق  تدريجيا  ستقوم  العاصمة,  الجزائر  غرب  زرالدة, 
عىل  ف  التأم�ي غرار  عىل  السوق  ي 

�ف حاليا  المطروحة  التأمينات  أنواع 
األمالك  العقارية,  األمالك  ومختلف  المنازل  عىل  ف  التأم�ي السيارات, 
ف عىل أخطار النقل بكل انواعه  المهنية والصناعية أو التجارية, التأم�ي

الفالحية. األخطار  مختلف  ف عىل  التأم�ي وكذا 
ي من تسويق منتجات  اتيحب و اضاف ذات المصدر أن “الهدف االس�ت

الجزائري  المجتمع  ائح  لمختلف �ش البديل  توف�ي  التكافىلي هو  ف  التأم�ي
السياسة  إطار  ي 

�ف بالدنا  ي 
�ف اإلسالمية  فة  للص�ي العامة  البيئة  وإسناد 

ي 
�ف العليا  السلطات  طرف  من  المعتمد  الحكومي  والمخطط  العامة 

البالد”.
العام”  للتكافل  “الجزائرية  العمومية  المؤسسة  أن  البيان  واشار 
قطاعي  ي 

�ف ف  العمومي�ي ف  المتعامل�ي كل  بمساهمة  مؤخرا  أنشئت 
ي رأس مال هذه المؤسسة كل من 

ك �ف التأمينات والبنوك، حيث يش�ت
كة الوطنية للتأمينات، “كاش”  ف العمومية األربعة )ال�ش كات التأم�ي �ش
كات “كات” و “كار”( والبنوك العمومية الستة )كناب  للتأمينات و �ش
بدر,  بنك   , ي الخار�ب الجزائري  البنك  الجزائري،  ي  الوط�ف البنك  بنك، 

الجزائري(. ي  الشع�ب القرض  و  المحلية  التنمية  بنك 
Seven Info :المصدر

م االستحواذ عل كامل أسهم »AIG إيجيبت« ن مجموعة »GIG« الكويتية تع�ت

  »GIG« ف  للتأم�ي الخليج  مجموعة  م  ف تع�ت العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
كة »AIG إيجيبت« ع�ب تقديم عرض  االستحواذ عىل كامل أسهم �ش
الذى  ه  نظ�ي من   

ً
بدل المقبلة،  القليلة  األيام  خالل  إجبارى  اء  �ش

مسبًقا. بمرص  وحدتها  به  تقدمت 
الخليج  لمجموعة  المملوكة  مرص«  ف  للتأم�ي  GIG« كة  �ش أن  ُيذكر 
إجبارى  اء  �ش بعرض  الما�ف  أغسطس  �ف  رسمًيا  تقدمت  الكويتية 
وبحد  سهم  مليون   1.2 البالغة  إيجيبت«   AIG« أسهم  كامل  عىل 
 196.9 إجمالية  بقيمة  للسهم  جنيه   164.14 بسعر    %75 أد�ف 

مليون.
لجانها  -ع�ب  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إن  مطلعة  مصادر  وقالت 
من  المقدم  العرض  الماضية،  ة  الف�ت خالل  تدرس  كانت  الداخلية- 
الصفقة  إتمام  حال  الوضع  قانونية  مدى  حيث  من  مرص«    GIG«
وطبيعة  المنافسة  عىل  تبة  الم�ت واآلثار  المستحوذة  كة  ال�ش وخطة 
دمج  لعملية  األول  الحالة  وأنها  خاصة  العامة،  التأمينات  سوق 

. ف التأم�ي ف �ف قطاع  كت�ي ف �ش ب�ي مرتقبة 
تعديل  قررت  الكويتية   »GIG« أن  لـ»المال«  المصادر  وأوضحت 
إيجيبت«   AIG« عىل  لالستحواذ  بنفسها  والتقدم  اء  ال�ش عرض 

الصفقة. إتمام  أمام   
ً

قانونية تقف حائل أى عوائق  لتفادى 
لسنة   10 رقم  القانون  من   40 المادة  أن  المصادر  وأضافت 
عىل  تنص  مرص  �ف  ف  التأم�ي عىل  والرقابة  اف  باإل�ش 1981والخاص 
نفس  تزاول  أخرى  رأسمال  �ف  تساهم  أن  ف  تأم�ي كة  ل�ش يجوز  ال  أنه 
�ف   »GIG«و  »AIG« من  تعمل كل  إذ  المحلية،  بالسوق  النشاط 
الخليج  مجموعة  أن  إل  ة  مش�ي الممتلكات،  عىل  ف  التأم�ي نشاط 
مساهمة  كة  �ش ألنها  المادة  هذه  عليها  تنطبق  ال   »GIG« ف  للتأم�ي

كويتية.
األمريكية   »AIG« كة  �ش أن  سابق  وقت  �ف  كشفت  »المال«  كانت 
م الموافقة عىل بيع حصتها �ف وحدتها المرصية »AIG إيجيبت«  ف تع�ت
مليون   187 إل  تصل  بحصيلة   %95.02 نحو  البالغة  و  ف  للتأم�ي
كسمسار  المالية«  األوراق  لتداول  »برايم  ف  تعي�ي بجانب  جنيه، 
تول  مع  المالية«  »الرقابة  موافقة  حال  المحتملة  الصفقة  لتنفيذ 
 »AIG« سهم  تقييم  مهمة  كة  ال�ش لنفس  المالية  االستشارات  قطاع 

.»GIG« لصالح
عىل  موزع  جنيه  مليون   60 نحو  ف   للتأم�ي  »AIG« رأسمال  ويبلغ 
المساهم  بجانب  كة  ال�ش ملكية  هيكل  يضم  فيما  سهم،  مليون   1.2
الرئيسي »AIG« األمريكية المالكة لـ 95.02% عدًدا من المؤسسات 
واألفراد الذين يملكون نحو 4.98% المتبقية، أبرزهم مرص لتأمينات 
 %0.7 ف والتجارة بنسبة  كة العربية للتأم�ي 2.7% وال�ش الحياة بحصة 
وعدد من األفراد من آل غبور حنا و محمد فريد خميس  وآخرون .

إتمام  بعد  تنوى  ف  للتأم�ي الخليج  مجموعة  بأن  المصادر،  وأفصحت 
عملية االستحواذ المرتقبة، دمج ذراعها �ف مرص »GIG – مرص« مع 

»AIG إيجيبت« �ف كيان واحد.
 1962 عام  تأسست  ف  للتأم�ي الخليج  مجموعة  أن  بالذكر  جدير 
دول  �ف  أذرع  ولها  الكويت،  بورصة  �ف  مدرجة  مساهمة  كة  ك�ش

البحرين واألردن ومرص.
العالمية  األمريكية  المجموعة  أذرع  أحد  ف  للتأم�ي  »AIG« كة وتعد �ش
90 مليونا �ف جميع أنحاء العالم،  �ف مرص إذ يزيد عدد عمالئها عىل 

200 دولة. وتقدم خدماتها �ف أك�ث من 
المصدر: المال
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ابها وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين واإلحصائيات  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
.على مسؤولية املصادر

Disclamer:
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the statistics are the sole responsibility of the articles authors

ن اإلجباري تحقق 598.7 مليون جنيه أقساط خالل 6 أشهر مجمعة التأم�ي

التنفيذي  المدير  لبيب،  إبراهيم  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
تحقيق  عن  المركبات،  عىل  اإلجباري  ف  للتأم�ي المرصية  للمجمعة 
598.76 مليون جنيه من إصدارات  المجمعة إجمالي أقساط بقيمة 
من  األول  النصف  تقالية خالل  ال�ب والبطاقة  اإلجباري  ف  التأم�ي وثائق 

.2023/2022 الجاري  المالي  العام 
المجمعة  أن  الغد”،  لـ”أموال  خاصة  ترصيحات  ي 

�ف لبيب  وأوضح 
المركبات  عىل  إجباري  ف  تأم�ي وثيقة  مليون   2.366 حوالي  أصدرت 
النصف  خالل  الوثائق  لهذه  ي  تأمي�ف ملحق  ألف   136.639 ونحو 
مليون   590.736 أقساط  ي 

بصا�ف الجاري  المالي  العام  من  األول 
جنيه.

تلك  خالل  المصدرة  تقالية  ال�ب البطاقات  عدد  أن  إل  لبيب  وأشار 
هذه  أقساط  ي 

صا�ف أن   
ً
مضيفا بطاقة،   6754 حوالي  بلغت  ة  الف�ت
مليون جنيه.  8.024 يبلغ حوالي  البطاقات 

عىل  الموحدة  ف  التأم�ي بطاقة  هي  تقالية  ال�ب البطاقة  أن  ويذكر 
لتغطية  وذلك  آخر  إل  ي  عر�ب بلد  من  تنقلها  أثناء  العربية  المركبات 
المزارة  الدول   / الدولة  داخل  المركبة  س�ي  عن  المدنية  المسئولية 
العربية  المكاتب  اتفاقية  ي 

�ف كة  دولة مش�ت أي  ي 
�ف المركبة  تواجد  أثناء 

دولية  اتفاقية  عىلي  بناًء  وذلك  تقالية  ال�ب البطاقة  ألعمال  الموحدة 
تونس  ي 

�ف العرب  والملوك  الرؤساء  بتوقيعها  قام  العربية  الدول  ف  ب�ي
.26/4/1975 بتاريــــخ 

ف اإلجباري عىل المركبات،  وكانت قد أعلنت المجمعة المرصية للتأم�ي
للمركبات  ونيا  إلك�ت تقالية  ال�ب ف  التأم�ي بطاقات  جميع  بإصدار  قيامها 

.2021 يناير  العربية بداية من أول  المغادرة إل الدول  المرصية 

خالل  أقساط  جنيه  مليار   1.3 تحقيق  تستهدف  المجمعة 
2023/2022

 1.3 بقيمة  أقساط  تحقيق  تستهدف  المجمعة  أن  إل  ويشار 
نمو  بمعدل   ،2023/2022 الجاري  المالي  العام  خالل  جنيه  مليار 
ي 

%10، حيث بلغت أقساط العام المالي الما�ف مستهدف يصل إل 
1.183 مليار جنيه. 2022/2021 نحو 

حوالي  المركبات  عىل  اإلجباري  ف  التأم�ي أقساط  إجمالي  بلغت  وقد 
 ،2022/2021 ي 

الما�ف المالي  العام  خالل  جنيه  مليار   1.169
الصادرة  تقالية  ال�ب للبطاقة  مصدرة  أقساط  جنيه  مليون   14 بجانب 

ة. الف�ت تلك  المجمعة خالل  من 
الوفاة  تغطية  تتضمن  المجمعة  من  الصادرة  الوثيقة  أن  ويذكر 
ية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد  واإلصابات الب�ش
40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض اإلصابة 

. ي الط�ب القومسيون  من  المحددة  العجز  لنسبة   
ً
وفقا

النواب  مجلسي  ي 
�ف الجديد  ف  التأم�ي قانون  دراسة  جاري  أنه  ويذكر 

زيادة  عنه  وسينتج  المقبلة،  ة  الف�ت إصداره  والمزمع   
ً
حاليا والشيوخ 

جنيه؛  ألف   100 إل  السيارات  عىل  اإلجباري  ف  التأم�ي تعويض  مبلغ 
عىل  اإلجباري  لوثائق  ي  التأمي�ف القسط  قيمة  مراجعة  سيتبعه  مما 
عىل  الحصول  �عة  آلية  سيتيح  الجديد  القانون  أن  كما  السيارات؛ 
حالة  ي 

و�ف للمجمعة  اللجوء  األول  الخطوة  تكون  بحيث  التعويض 
حالة  ي 

و�ف المنازعات؛  فض  للجنة  ذلك  عىل  التظلم  يتم  الرفض 
للمحاكم. التوجه  يتم  الرفض 

المصدر: أموال الغد
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