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نرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنينرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمني

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

للتسجيل بالملت�ق

ن  التأم�ي صناعة  ي 
�ن الفعاليات  أبرز  أحد  الستضافة  الجزائر  تستعد 

الذي  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد   33 الـ  العام  المؤتمر  وهو 
ة من 05 إىل 08 يونيو 2022 بمركز  سينعقد خالل الف�ت

الجزائر  – بوهران  المؤتمرات 
هذا وسينعقد المؤتمر تحت شعار “الوضع الجديد 
التحديات  هي  ما   : ن التأم�ي صناعة  عىل  وتداعياته 
؟”، وسيتم  ن للتأم�ي ي  العر�ب للسوق  وهل من فرص 

ومنها: الهامه  المواضيع  من  العديد  مناقشة 
ن  التأم�ي سوق  عىل  اتها  تأث�ي و  الصحية  األزمة   -

العالمي
ن  القطاع�ي ن  ب�ي اكة  ال�ش ومناقشة  التأمينية  الفجوة   -

عن  فضال  التأمينية  الفجوة  لتقليص  والخاص  العام 

ونمذجتها الكوارث 
ن التأم�ي إدارة  وتنظيم  التكنولوجية  التحوالت   -

ن التأم�ي ومنتجات  الناشئة  المخاطر   -
االتحاد  رئيس  ميسية –  بن  السيد يوسف  أشار  وقد 
ورئيس  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  ل�ش الجزائري 
الفعالية  هذه  أن  إىل  للمؤتمر  التنظيمية  اللجنة 
ن  ب�ي واللقاءات  العمل  عالقات  تنمية  إىل  ي 

تف�ن
ي السوق الدولية، وهي باألخص 

الفاعلة �ن الجهات 
ات ومناقشة سبل مواجهة  ة لعرض الخ�ب ن فرصة مم�ي
ي 

�ن بما   ، ي العر�ب ن  التأم�ي تواجه  ي  ال�ت ى  الك�ب التحديات 
نشاطاته. ن ومجمل  التأم�ي قطاع  تحديث  نجاح  ذلك 

ن العام لإلتحاد العام  كما أوضح السيد شكيب أبوزيد – األم�ي

ي تعلمناها
كيف لنا أن نخرج أقوياء وأن نستفيد من الدروس ال�ق

ة 05-08 يونيو 2022 ن خالل الف�ق ي للتأم�ي المؤتمر العام الـ 33 لإلتحاد العام العر�ب

https://iciec.isdb.org/
https://medicalinsuranceforum.ifegypt.org/Conference/Registration
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Cyberattacks, Pandemics, Climate change… What Insurance 
Solutions ?

https://rdv-carthage.com/
ي 

�ن سُيعقد  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لالتحاد   33 المؤتمر  أن  ن  للتأم�ي ي  العر�ب
البد  وكان  ؛  ن التأم�ي وتحديات عىل صناعة  بمعطيات جديدة  تتسم  ظروف 
هذه  لنقاش  فرصة  منه  نجعل  ح�ت  الوضع  هذا  مع  مؤتمرنا  يتأقلم  أن 
ذلك  من  واألهم  العربية؛  ن  التأم�ي صناعة  عىل  األزمة  وتأث�ي  المستجدات 

تعلمناها. ي  ال�ت الدروس  أقوياء وأن نستفيد من  أن نخرج  لنا  كيف 
ن  وأضاف” لقد كتب الكث�ي عن الوضع الجديد وتداعياته عىل صناعة التأم�ي
ي ندوة للتطرق للموضوع من  بصفة عامة، لكن لم ُتنظم عىل الصعيد العر�ب

؟” للتفك�ي وقفة  منا  يتطلب  الذي  الجديد  ما هو   : ي التأمي�ن الجانب 

العام  لإلتحاد   33 الـ  العام  المؤتمر  تنظيم  سيتم  أنه  بالذكر،  الجدير  ومن 
ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  ن  ب�ي والتعاون  بالتنسيق  ن  للتأم�ي ي  العر�ب
الجزائر  اختيار  وتم   ، ن التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  ل�ش الجزائري  واالتحاد 
العام  لالتحاد  العامة  الجمعية  من  قرار  بموجب  الدورة  هذه  الحتضان 
وذلك  تونس،  بالحمامات،   2018 جوان   27 ي 

�ن المنعقدة   ، ن للتأم�ي ي  العر�ب
االتحاد. مجلس  من  وتوصية  للبالد  العليا  السلطات  موافقة  بعد 

الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  عىل  واالطالع  المؤتمر  ي 
�ن للتسجيل 

هنا

اير المقبل انية واألوبئة 6 ف�ب ي يناقش الحلول التأمينية للهجمات السي�ب االتحاد العر�ب
الخامس  قرطاج  لقاء  GAIF؛  ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي ي  العر�ب االتحاد  ينظم 
بجزيرة   2022 اير  ف�ب  9  –  6 من  ة  الف�ت ن خالل  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي ع�ش 
والكوارث  األوبئة  انية،  السي�ب “الهجمات  عنوان  تحت  التونسية،  جربة 

التأمينية؟”. الحلول  الطبيعية.. 

ن التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي الخامس ع�ش  لقاء قرطاج  موضوعات 
كة   وال�ش ن  التأم�ي كات  ل�ش التونسية  معالجامعة  ي  العر�ب االتحاد  يتعاون 
ي 

يل�ت أن  المقرر  ومن  التونسية”،  “اإلعادة  ن  التأم�ي إلعادة  التونسية 
تتناول  جلسات  عدة  خالل  من  المخاطر  مقياس  عىل  عامة  نظرة  اللقاء 

22

https://aqabaconf.com/
https://rdv-carthage.com/
https://rdv-carthage.com/
https://gaif33conference.com/
https://gaif33conference.com/
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Markets’ Report

حول: موضوعات 
التهديدات  : الرقمي التحول  مع  يتما�ش  بما  نت  اإلن�ت تغطية مخاطر   •

المناخية لألحداث  ايدة  ن الم�ت التقلبات  مواجهة  ي 
�ن ن  التأم�ي • فجوة 

ن التأم�ي لصناعة  األوبئة كتحدي جديد  تطور مخاطر   •
الخامس ع�ش قرطاج  ملت�ت  التسجيل  رابط 

المرصية  بالسوق  العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش ن  للتأم�ي ي  العر�ب االتحاد  ودعا 
رابط   : التاىلي الرابط  ع�ب  والتسجيل  بالملت�ت  للمشاركة  العربية  واألسواق 

. ع�ش الخامس  قرطاج  ملت�ق  التسجيل 
ن وإعادة  كات التأم�ي ن �ش ويــهدف اللقاء بصورة إىل تعزيز عالقات التواصل ب�ي
الموجودة  التأمينية  اإلمكانيات  عىل  ولالطالع  واألجانب،  العرب  ن  التأم�ي
جديدة  تجارية  عالقات  لربط  مجاالت  لفتح  واإلقريقية  العربية  باألسواق 

القائمة. العالقات  وتطوير  ودعم 
قرطاج  لقاء  تأجل  عن  أعلن   ، ن التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي ي  العر�ب االتحاد  وكان 
وس كورونا المستجد،  ن بسبب جائة ف�ي ن وإعادة التأم�ي الخامس ع�ش للتأم�ي

تحت   ،2020 مارس   24-22 من  ة  الف�ت عقدة خالل  المقرر  من  حيق كان 
يعية”. والت�ش الرقمية  التحديات  مواجهة  ي 

�ن ن  التأم�ي “صناعة  عنوان 
 2019 28 مارس  إىل   26 ة من  الف�ت ي 

التونسية �ن واستقبلت مدينة قرطاج 
ن  التأم�ي بعنوان “دور قطاع  ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي الرابع ع�ش  لقاء قرطاج 

المناخية”. والتقلبات  الطبيعية  الكوارث  مخاطر  تغطية  �ن 
القاهرة  1964 – مدينة  ن – منذ تأسيسه عام  للتأم�ي ي  ويتخذ االتحاد العر�ب
رئيس  قرار  بذلك  وصدر  المقر  اتفاقية  توقيع  وتم  دائما،  مقرا  بمرص، 
1995 ووافق عليه مجلس الشعب  214 لسنة  جمهورية مرص العربية رقم 
الخارجية  بقرار وزير  الرسمية  الجريدة  ي 

ه �ن 1995، و تم ن�ش نهاية ديسم�ب 
.1996 ي يناير 

1996 �ن 8 لسنة  المرصية رقم 
ن  للتأم�ي ي  العر�ب لإلتحاد  المنضمة  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  ويبلغ عدد �ش
بإجماىلي  لبنان  تتصدرهم  عربية،  دولة   20 من  كة  �ش  336 ن  التأم�ي وإعادة 
حلت  بينما   ، ن تأم�ي وإعادة  ن  تأم�ي كة  �ش  39 بعدد  االمارات  ثم  كة،  �ش  52

كة لكل دولة منهما. 25 �ش الثالث بعدد  ي المركز 
مرص واألردن �ن

المصدر: أموال الغد

Omani Listed Insurance Companies Performance Analysis For 
Year End 2021 (Preliminary Results)
The listed Insurance Companies in Oman saw an 
increase in topline of 4% in FY 2021, with premium 
volumes increasing from RO 387 Million in FY 2020 
to RO 403 Million. Six out of the ten listed companies 
displayed an increase in premium volumes from the 
previous year, while others showed a decrease in the 
top-line.
While the premiums showed a modest growth, at the 
other end of the spectrum, the bottom line observed 
a significant decline with profits after tax declining 
from RO 34 Million in FY2020 to RO 18 Million 
in FY2021, a decrease of 47%. The top 3 players 
by premium volumes all displayed a fall in profits 
as compared to the previous period. In all, seven of 
the ten listed companies experienced a dip in profits 
from FY2020. Insurance companies had experienced 
good profitability in FY2020 due to Covid enforced 
lockdowns and reduced activity, but with things more 
or less back to normal in FY2021, the profits have taken 
a significant hit and have declined below the profit 
level observed in FY2019 (pre-Covid), as competitive 
pressures continue to pull prices down. Consequently, 
the major dip in profits comes from underwriting profits 
declining, whereas investment income has shown an 
increase of around 11% as compared to the previous 
year, as the investment markets improved compared to 
last year.
FY2022 will pose challenges for insurance companies 
as they continue to jostle on price wars; innovation in 
products and underwriting techniques, better pricing 

allowing for scientific methods such as GLM/ML, 
increased reliance on digitalization, and concentration 
on niche segments may be some of the catalysts that 
can resurrect the profitability in the coming period.
The results have been obtained from the published, 
unaudited preliminary numbers of the listed insurance 
companies of Oman.
To download BADRI report, please click here

 Source: BADRI

https://rdv-carthage.com/
https://rdv-carthage.com/
https://badriconsultancy.com/wp-content/uploads/2022/01/BADRI-Oman-Insurance-Industry-Analysis-Preliminary-Report-Year-End-2021.pdf
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Nat cats & climate change seen as rising business risks: Allianz

actually related to climate-change related weather 
events and their potential to grow in frequency and 
severity.
Respondents ranked their concerns as climate change 
related weather events causing damage to corporate 
property (57%), followed by BI and supply chain impact 
(41%), while managing the business risks related to the 
climate transition was ranked lower at 36%.
As a result, Allianz highlights the importance of climate 
risk mitigation, and shoring up resilience to extreme 
weather events such as hurricanes and floods, as well 
as use of insurance and reinsurance protection.
“Previous once-in-a-century-events may well occur 
more frequently in future and also in regions which 
were considered ‘safe’ in the past. Both buildings and 
business continuity planning need to become more 
robust in response,” said Maarten van der Zwaag, 
Global Head of Property Risk Consulting at AGCS.
It’s telling the importance being placed on catastrophes 
and climate risks, which have become major drivers of 
economic and business impact all over the world.
A recent WEF report cited extreme weather as the 
major perceived global threat of the moment, with 
climate risks dominating concerns, which aligns with 
the views expressed in Allianz’s report.
These surveys highlight the important role of insurance, 
reinsurance and of course insurance-linked securities 
(ILS), as with perception of these catastrophe, weather 
and climate threats rising, there could be an increasing 
urgency to better manage, mitigate, financially protect 
against and respond to them as well.

In the latest edition of the Allianz Risk Barometer, there 
is a clear sign of the increasing concern among business 
leaders over rising impacts from natural catastrophe 
events and climate change, with both of these threats 
climbing the rankings for 2022.
With extreme weather events increasingly visible and 
impactful, while transition risks related to climate are 
seen to be growing, it’s no surprise these are seen as 
rising threats among businesses around the world.
The Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) 
survey features the views of 2,650 experts in 89 countries 
and territories, including CEOs, risk managers, brokers 
and insurance experts
Cyber risks are ranked number one for 2022 by 44% of 
respondents, followed by business interruption which 
has dropped into second voted for by 42%.
Natural catastrophes is now in third, rising from sixth 
and voted for by 25% of respondents to Allianz’s 
survey, while climate change is now in sixth, its highest 
ever ranking with 17% voting for this risk.
Pandemic risk has actually fallen slightly, to fourth this 
year.
“’Business interrupted’ will likely remain the key 
underlying risk theme in 2022,” AGCS CEO Joachim 
Mueller commented on the broad themes. “For most 
companies the biggest fear is not being able to produce 
their products or deliver their services. 2021 saw 
unprecedented levels of disruption, caused by various 
triggers. Crippling cyber-attacks, the supply chain 
impact from many climate change-related weather 
events, as well as pandemic-related manufacturing 
problems and transport bottlenecks wreaked havoc. 
This year only promises a gradual easing of the 
situation, although further Covid-19-related problems 
cannot be ruled out. Building resilience against the 
many causes of business interruption is increasingly 
becoming a competitive advantage for companies.”
There are, of course, links between the different 
risks as well, with natural catastrophes seen as a key 
trigger for business interruption, in the view of survey 
respondents.
The upward trends in natural catastrophe and climate 
risk are closely related, Allianz believes, as “Recent 
years have shown the frequency and severity of weather 
events are increasing due to global warming.”
On the climate change side, the main concerns are 

World Insurance

 Source: Artemis & Allianz

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
https://t.services.allianz.com/r/?id=h13f073d,384032f,1a57c2d
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Lloyd’s highlights insurers’ role in easing geopolitical climate 
tensions

The report, titled “Shifting powers: Climate 
cooperation, competition or chaos?”, suggests ways for 
insurers to ease tensions between national power blocs 
by providing risk solutions for regional energy and 
agricultural projects which can bind the international 
community together. It is the second in Lloyd’s series 
of ‘Shifting Powers’ reports produced in partnership 
with the Cambridge Centre for Risk Studies, and uses 
potential but plausible scenarios to identify geopolitical 
risks associated with climate change.
‘Green Cold War’
Using the theory of ‘Climate diplomacy’—the strategic 
cooperation or competition of states towards climate-
related goals—the report assesses global political 
developments in the coming century and changes in 
risk which could occur from various outcomes of the 
global energy transition process. The report concludes 
that while it is likely friction between like-minded 
states could lead to a ‘Green Cold War’, nation states 
are expected to inevitably unite through a blend of 
cooperation and competition to tackle the challenges 
posed by climate change.

Insurers’ role
Mr Bruce Carnegie-Brown, chairman of Lloyd’s, 
said, “The insurance industry has an important role 
to play in insuring the transition to a greener world. 
Undoubtedly, geopolitical risks and frictions between 
international communities add a layer of complexity 
in tackling climate change. We know businesses are 
looking to global leaders and diplomatic agreements 
for the pathway forward, but we are also acutely aware 
that businesses have a responsibility to play a leading 
role in the transition. We are using Lloyd’s convening 
power to collaborate with our partners globally and 
create insurance products that will enable a more 
sustainable world.”
Mr Andrew Coburn, chief scientist at the University 
of Cambridge’s Centre for Risk Studies, added, “This 
work is ground-breaking in pushing for creative 
thinking surrounding broader climate risks to the global 
system, and how the risk management community and 
insurance industry can make our society safer as we 
embark on energy transition.”

Lloyd’s, the world’s leading marketplace for commercial, corporate and speciality risk solutions, yesterday 
released a new report to help insurers and risk managers navigate the significant overlap between geopolitical 
risks and climate change.

 Source: Asia Insurance Review & Lloyd

Evaluating MENA Ratings Using Best’s Credit Rating 
Methodology

Regional Insurance

Middle East and North Africa Insurance Ratings: 
Benchmarking
MENA insurance markets have seen robust growth 
over the last decade. However, the rate of growth has 
stalled in the last 18 months primarily due to the impact 
of COVID-19 and a substantial fall in energy prices, 
attributable largely to the global economic slowdown 
from lockdown measures and lower demand for oil.
The Gulf Cooperation Council (GCC) countries 
experienced a contraction in economic output in 2020, 
with these economies being very dependent on the 
petrochemical sector to spur governments spending on 
infrastructure. 
More recently, as economies have emerged from 
COVID-19 related restrictions over 2021, there has 
been a significant increase in the demand for oil and 

gas, which has surpassed the pre-pandemic levels. 
The increased revenue created from this commodity 
is expected to stabilise, and thereafter contribute to 
rebounding growth for GCC economies over the short-
to-medium term. 
Growth in the insurance segment, particularly for 

https://assets.lloyds.com/media/5b504dcc-dc1c-4849-b24b-49bf42bb6751/Lloyds_Shifting%20Powers_Climate%20cooperation,%20competition%20or%20chaos_1%20(1).pdf
https://assets.lloyds.com/media/5b504dcc-dc1c-4849-b24b-49bf42bb6751/Lloyds_Shifting%20Powers_Climate%20cooperation,%20competition%20or%20chaos_1%20(1).pdf
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Ranking of insurers in North Africa
Chiffres en milliers

Rank 
2020 Companies Category Country

Turnover

2019-2020 
evolution *

2020 2019
En 

monnaie 
locale

En USD
En 

monnaie 
locale

En USD

1 Wafa Assurance C Morocco 8,374,200 929,704 8,853,000 912,390 -5.41%
2 RMA C Morocco 6,876,000 763,374 6,816,000 702,457 0.88%

3 Mutuelle 
Taamine Chaabi L Morocco 5,787,300 642,506 5,123,200 527,997 12.96%

4 Misr Insurance NL Egypt 9,341,882 577,048 8,990,005 537,602 3.91%

5 Saham 
Assurance C Morocco 5,126,000 569,089 5,422,400 558,833 -5.47%

6 AtlantaSanad (1) C Morocco 4,937,600 548,172 4,840,700 498,883 2.00%

7 Axa Assurance 
Maroc C Morocco 4,871,700 540,856 4,645,200 478,734 4.88%

8
Misr Life 
Insurance 
Company

L Egypt 4,961,503 306,472 4,403,427 263,325 12.67%

9 Allianz Life 
Egypt L Egypt 4,216,677 260,464 3,120,291 186,593 35.14%

10 Marocaine Vie L Morocco 2,158,200 239,603 2,267,600 233,699 -4.82%
11 Metlife Egypt L Egypt 3,685,876 227,677 2,854,613 170,706 29.12%
12 SAA NL Algeria 27,041,000 203,889 29,117,000 243,418 -7.13%
13 MCMA C Morocco 1,798,000 199,614 1,541,200 158,836 16.66%
14 CAAT NL Algeria 24,751,000 186,622 24,589,000 205,564 0.66%

15 Allianz 
Assurance Maroc C Morocco 1,572,300 174,557 1,479,900 152,518 6.24%

16 AXA Life Egypt L Egypt 2,529,557 156,251 2,000,233 119,614 26.46%

the GCC economies, is expected to remain high 
in comparison to most mature markets, although 
inflationary pressures and supply chain issues are 
likely to persist. Oil importing countries in the region 
could see inflation skyrocket in the near-term, with the 
International Monetary Fund (IMF) predicting inflation 
could be as high as 17%.
The MENA markets continues to face significant 
challenges, including stock and real estate market 
volatility; changes to value added taxation (VAT) in 
the GCC; developments in the regulatory landscape; 
geopolitical tensions; inflationary pressures, supply 
chain disruptions and currency depreciation for many 
of the non- GCC economies. 

These strains have had repercussions for the region’s 
insurance industry and will continue to create 
uncertainty and volatility in the operating environment 
over the short to medium term. Navigating these risks 
is extremely important, and negative repercussions 
from the operating environment can lead to pressure 
on credit ratings. Risk management and governance 
practices are becoming increasingly important to 
ensure companies’ operations are in the soundest of 
financial health.
To download full report, please click here

 Source: AM Best

https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=316672&URatingId=2968021&AltSrc=22&_ga=2.17745980.444259501.1642574213-1669454545.1617012044
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واالستفسارات  بالشكاوي  متعلقة  ونية  إلك�ت خدمات  أربــع  توف�ي 
وذلك   ، ن المصاب�ي ضمان  صندوق  من  المساعدة  طلبات  وتقديم 
والمستثمرين  التأمينية  الوثائق  حملة  جمهور  تواصل  تعزيز  بهدف 
متاحة  أصبحت  الخدمات  هذه  أن  حيث  العالقة،  ذات  واألطراف 
بالهيئة  الخاص  الذكية  الهواتف  وتطبيق  ي 

و�ن اإللك�ت الموقع  ع�ب 
العمل من قبل  األعمال ومتابعة س�ي  تنظيم  ي 

بدورها �ن ي تساهم  وال�ت
مستخدميها.

Arab Insurance OmanOman

الهيئة العامة لسوق المال تواصل تعزيز وتسهيل خدمات التواصل مع الجمهور

التواصل  تعزيز وتسهيل خدمات  تواصل  المال  العامة لسوق  الهيئة 
كات  �ش مع  المبا�ش  لتواصل  ونية  إلك�ت منصة  وتدشن  الجمهور  مع 

ن التأم�ي
الخدمات  أفضل  لتقديم  سعيها  المال  لسوق  العامة  الهيئة  تستمر 
جانب  إىل  المجتمع  وأفراد  فئات  مختلف  مع  للتواصل  ونية  االلك�ت
عملية  وت�يــــع  لتسهيل  ونية  اإللك�ت القنوات  توف�ي  ي 

�ن سعيها 
سعادة  دشن  فقد  لذا  عليها،  ف  ت�ش ي  ال�ت الجهات  مع  التواصل 
التواصل”   قناة   “ المال  لسوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 
الخدمات  دائرة  ن  ب�ي ة  مبا�ش تواصل  ووسيلة  ونية  إلك�ت خدمة  وهي 
محادثات  إجراء  تتيح  ي  وال�ت  ، ن التأم�ي كات  و�ش بالهيئة  المؤسسية 
ارسال  خالل  من  وذلك  كات،  �ش عدة  أو  كة  �ش مع  متبادلة  ة  مبا�ش
ن حامل  كة مثل حاالت الشكاوي ب�ي رسائل بشأن قضايا معينة ومش�ت
. ن التأم�ي كة  أو �ش الهيئة  ي تصل  ال�ت والقضايا   ، ن التأم�ي كة  الوثيقة و�ش

ي  وال�ت ونية  اإللك�ت الخدمات  من  سلسلة  ضمن  الخدمة  هذه  ي 
تأ�ت

وتسهيل  القضايا  حل  ي 
�ن ن  التأم�ي كات  و�ش الهيئة  ن  ب�ي اكة  ال�ش تؤكد 

لتوثيق  أنها وسيلة  ، فضال  ن التأم�ي الوثائق  مع جمهور حملة  التعامل 
توفر  ونية  إللك�ت المنصة  أن  كما  ات،  والخ�ب اآلراء  وتبادل  الحاالت 
وتكون  النظام  داخل  المخاطبات  توثيق  منها  ات  ن المم�ي من  عددا 
المشابهة،  الحاالت  ي 

�ن اليها  للرجوع  ومؤرشفة  رسمية  مخاطبات 
ومعرفة   ، كات  ال�ش جميع  ن  ب�ي للمطالبات  توحيد  آلية  توفر  وكذلك 
ومناقشة  معينة،  مسائل  بشأن  ن  التأم�ي كات  �ش ي 

�ن المتبعة  اآللية 
ون�ش  وإرسال   ، ن التأم�ي قطاع  ي 

�ن ن  والقوان�ي يعات  الت�ش مسودات 
. أ�ع  بشكل  ن  للمعني�ي الهيئة  من  الصادرة  يعات  والت�ش التعاميم 

ي نحو التحول الرقمي 
2040 والم�ن ومن منطلق تحقيق رؤية عمان 

الشكاوي  دائرة  تقدمها  ي  ال�ت الخدمات  وتسهيل  الذكية،  والحكومة 
المال  لسوق  العامة  الهيئة  أنهت  للجمهور،  المؤسسية  والخدمات 

17 STAR C Tunisia 361,394 133,347 374,867 133,805 -3.59%
18 MAMDA NL Morocco 1,092,500 121,289 1,034,600 106,626 5.60%
19 CAAR NL Algeria 14,866,000 112,090 15,365,000 128,452 -3.25%

20 CASH 
Assurances NL Algeria 14,091,000 106,246 12,676,000 105,971 11.16%

Total North Africa ** - 9,489,389 - 8,795,847 7.88%
* Evolution in local currency
** Evolution in USD
(1) Merger of Atlanta with Sanad in 2020
(2) Provisional 2020 figures for CTAMA
(3) Lloyd Life started its activities in 2020
C : Composite company (life and non-life), NL : Non-life company, L : Life company
Exchange rate 2019 : as at 31/12 : Tunisia TND/USD : 0.35694 ; Algeria DZD/USD : 0.00836 ; Morocco MAD/USD : 0.10306 as at 
30/06 : Egypt EGP/USD : 0.0598
Exchange rate 2020 : as at 31 /12 : Tunisia TND/USD : 0.36898 ; Algeria DZD/USD : 0.00754 ; Morocco MAD/USD : 0.11102 as at 
30/06 : Egypt EGP/USD : 0.06177
To read more details, please click here

 Source: Atlas Magazine
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https://www.atlas-mag.net/en/article/ranking-of-insurers-in-north-africa
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Arab Insurance JordanJordan

ن االلزامي  وط وثيقة التأم�ي ن يؤكد عدم وجود أي تغي�ي عىل �ش كات التأم�ي اتحاد �ش
للمركبات 

يتم  يتم  ما  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 
األرد�ن االتحاد  مدير  ن  الحس�ي ماهر  ن�ن 

 حول وجود تعديالت 
ً
التواصل االجتماعي مؤخرا تداوله ع�ب وسائل 

مسؤولية  بعدم  ي 
تق�ن للمركبات  االلزامي  ن  التأم�ي وثيقة  عىل  جديدة 

المركبة غ�ي الشخص  ي حال كان سائق 
التعويض �ن ن عن  التأم�ي كة  �ش

تعديل  أي  يطرأ  لم  انه   
ً
مؤكدا  ، االلزامي ن  التأم�ي وثيقة  ي 

�ن له  المؤمن 
ن  التأم�ي هيئة  من  المقرة  للمركبات  االلزامي  ن  التأم�ي وثيقة   عىل 
ي  ي وال�ت

البنك المركزي االرد�ن 2010 والمعتمدة حاليا من   عام 
ً
سابقا

تلحق  إصابات  أو  ار  ا�ن أية  بتغطية  ن  التأم�ي كة  �ش تقوم  بموجبها 
المتسببة  ي حال كانت هي 

�ن والمالك  والسائق  المركبة  وبركاب  بالغ�ي 
بالحادث. 

ن  ي صادر عن االتحاد أن وثيقة التأم�ي
ي بيان صح�ن

ن �ن كما أكد الحس�ي
بغض  للغ�ي  المركبة  تسببها  ي  ال�ت ار  األ�ن تغطي  للمركبات  االلزامي 
الجزء  وباألخص  الشامل  ن  التأم�ي وثائق  أن  إال  سائقها،  عن  النظر 
ط  �ش أي  إضافة  ن  التأم�ي كة  ل�ش الحق  يعطي  الوثيقة  من  التكميىلي 
ط المتضمن عدم  ، مبينا  أن هذا ال�ش ن ن الطرف�ي يتم االتفاق عليه ب�ي
ي 

�ن تكميىلي  ن  تأم�ي المؤمنة  المركبة  جسم  عىل  الواقع  ر  الرصن تغطية 
ي منذ 

ن االرد�ن ي سوق التأم�ي
ط متعارف عليه �ن ن الشامل هو �ش التأم�ي

قسط  بأن  ذلك  أيضا،  عالميا  عليه  والمتعارف  السنوات،  ات  ع�ش
ي يتم تغطيتها، فكلما  ال�ت يتناسب طرديا مع مستوى األخطار  ن  التأم�ي
حال  ي 

�ن فإنه  وعليه  التأمينية،  التغطيات  تقل  ي  التأمي�ن القسط  قل 
يؤ�ش عىل  فذلك  ن منخفض  تأم�ي بقسط  ن  تأم�ي وثيقة  المواطن  اء  �ش
مسوؤلية  عدم  ط  �ش ومنها  تقل  التأمينية  التغطيات  مستوى  أن 
ن  التأم�ي ي حال 

ي تلحق بالمركبة نفسها �ن ار ال�ت ن عن اال�ن التأم�ي كة  �ش
 . ن التأم�ي ي وثيقة 

الوارد �ن له  المؤمن  السائق غ�ي  اذا كان  التكميىلي 
السوق  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  �ش من  عدد  هناك  أنه  اىل  ن  الحس�ي وأضاف 
( تقوم  + تكميىلي )إلزامي الشامل  ن  التأم�ي ببيع وثائق  ي تقوم  ال�ت ي 

األرد�ن
من  المستفيد  يكون  وبحيث  ن  التأم�ي وثيقة  ي 

�ن ط  ال�ش هذا  بإضافة 

ي 
�ن له(  المؤمن  )او  فقط  المركبة  مالك  هو  الحادث  حال  ي 

�ن ن  التأم�ي
بالحادث.   المتسببة  المركبة هي  حال كانت 

من  شكل  بأي  وال  ي  تع�ن ال  الشامل  ن  التأم�ي كلمة  أن  ن  الحس�ي وأكد 
ء ممكن التفك�ي فيه، أو أن  ي

ن الشامل يشمل كل �ش األشكال أن التأم�ي
ي أن  ر يحصل وإنما تع�ن ن مسؤولة عن  أي تغطية أو �ن التأم�ي كة  �ش

بالحادث. المتسبب  خطأ  يشمل  ن  التأم�ي
وأصحاب  ن  بالمواطن�ي نهيب  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

االرد�ن االتحاد  ويــهيب 
غ�ي  وأشخاص  مصادر  من  المعلومات  استقاء  عدم  المركبات 
ي  ال�ت الصحفية  والبيانات  االراء  عىل  واالعتماد  لديهم  ن  معروف�ي
المركزي  البنك  مثل  والمختصة  المعنية  المهنية  الجهات  تصدرها 
من  المعتمدين  اء  الخ�ب او  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

األرد�ن االتحاد  او  ي 
األرد�ن

أوال  االحتكام  وكذلك  فقط  الرسمية  االعالم  وسائل  او  الحكومة 
تتوفر  أو  اؤها  �ش يتم  ي  ال�ت نفسها  ن  التأم�ي وثيقة  وط  �ش اىل   ا  وأخ�ي

المواطن.  لدى  منها  نسخة 
وثائق  مقارنة  أن  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

األرد�ن االتحاد  مدير  ن  الحس�ي ن  وب�ي
ن وأخرى يجب ان يتم  كة تأم�ي ن �ش ن الشامل بشقها التكميىلي ب�ي التأم�ي
السعر،  عىل  بناء  وليس  الوثيقة  بموجب  المؤمنة  للتغطيات  وفقا 
ن  بالمواطن�ي نهيب  ن  التام�ي كات  ل�ش ي 

االرد�ن االتحاد  ي 
�ن فإننا  وعليه 

ن بموجبها  التأم�ي كات  امات �ش ن الوثيقة وال�ت وط  التأكد من �ش ورة  برصن
عدم  وبالتاىلي  التأمينية،  الحتياجاته  وفقا  المناسب  القرار  واتخاذ 
أنه  حيث   ، ن التأم�ي وثيقة  اء  ل�ش أسا�ي  كمعيار  ن  التأم�ي قسط  أخذ 
تكون  ال  لكن   ، منخفض  بسعر  شامل   ن  تأم�ي وثيقة  اء  ب�ش يقوم  قد 
لتوف�ي  احتياجاته  ي  تل�ب الوثيقة  ي هذه 

الموجودة �ن التأمينية  التغطيات 
مركبته  تعرض  حال  ي 

�ن التعويض  عىل  والحصول  والطمأنية  األمان 
ألي حادث. 

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

Arab Insurance BahrainBahrain

ن عىل األخطاء الطبية« من الشورى إىل الحكومة بعد سجال طويل.. »التأم�ي
طويال  سجاال  ي 

الما�ن األحد  يوم  الشورى  مجلس  جلسة  شهدت 
ي  الب�ش الطب  مهنة  مزاولة  قانون  بتعديل  بقانون  اح  االق�ت حول 
المسؤولية  من  ن  التأم�ي نظام  ي  تب�ن إىل  يهدف  والذي  األسنان،  وطب 
وطب  ي  الب�ش الطب  مهنة  لمزاوىلي  المهنة  أخطاء  عن  المدنية 
القانونية  المنظومة  خلت  حيث  المعاونة،  الطبية  والمهن  األسنان 
ن عىل األطباء  الصحية بمملكة البحرين من النص عىل وجوب التأم�ي

الطبية. األخطاء  عن  المسؤولية  لهم ضد  المعاونة  والمهن 
أحمد  د.  األعضاء:  من  المقدم  اح  االق�ت بإحالة  المجلس  وانتىه 
عىلي  محمد  ود.   ، المناعي ودرويش   ، جمش�ي وعبدالرحمن  العريض، 
عىل  عضوا   22 صوت  أن  بعد  الحكومة  إىل  المؤيد  وم�ن  حسن، 
رفض توصية لجنة الخدمات بمجلس الشورى بعدم الموافقة عليه.

ن  المطالب�ي ن  ب�ي الشورى  مجلس  أعضاء  انقسم  النقاش  بداية  ي 
�ن

إقراره. ي 
يث �ن بال�ت ن  المطالب�ي ن  الحكومة وب�ي إىل  اح  االق�ت بتمرير 

والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  وقالت 
ن  ي الجالهمة إن الجميع متفق عىل أهمية التأم�ي الصحية د. مريم عذ�ب
المؤسسات  قانون  فإن  لذلك  الطبية،  والمسؤولية  األخطاء  عىل 
يصدر  أن  ض  المف�ت ومن   ، ن التأم�ي موضوع  عالج  الخاصة  الصحية 
قرارا من المجلس األعىل للصحة باعتباره مجلس إدارة الهيئة ليحدد 
القرار هو  تأجيل هذا  ي 

�ن والسبب   ، ن التأم�ي عليهم  ي يجب  ال�ت الفئات 
الخدمات  ارتفاع كلفة  يكن  ولم   ، الصحي الضمان  تطبيق  مع  تزامنه 
الصحي  الضمان  يقوم  ح�ت  ولكن  التنفيذ،  تطبيق  ي 

�ن عائقا  الصحية 
نوعها. بحسب  الصحية  الرسوم  بتغطية كل 

وكيفية  بقانون  اح  االق�ت موقع  حول  الدائر  النقاش  أن  وأضافت 
صدور  عن  النظر  وبغض  الواقع  أرض  عىل  أنه  إىل  الفتة  تحقيقه، 

المصدر: صوت عمان

https://www.ammanvoice.net/article/33970?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
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قبل  من  المطلوبة  بالصيغة  البيانات  التقرير  يقدم  أن  ويجب 
أوجه  جميع  ن  المع�ي االكتواري  يحدد  أن  ويجب   ، ن المع�ي االكتواري 
مع كب�ي  أجريت  ي  ال�ت والمناقشات  )إن وجدت(  البيانات  ي 

�ن القصور 
حة  المق�ت التصحيحية  واإلجراءات  لمعالجتها  االكتتاب  مسؤوىلي 
اضات  االف�ت إىل  يشار  أن  ي 

ينب�ن كما   ، ن المع�ي االكتواري  قبل  من 
توضيح  مع  التقرير  ي 

�ن بوضوح  التسع�ي  تحليل كفاية  ي 
�ن المستخدمة 

ن  المع�ي االكتواري  عىل  يجب  وكذلك  اضات،  االف�ت استخدام  أسباب 
من  كة  ال�ش ربحية  عىل  الفنية  األسعار  ي 

�ن اختالفات  أي  أثر  تقييم 
بها. المكتتب  ن  التأم�ي وثائق  يحة من  لكل �ش ما  خالل تحديد 
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المصدر: أخبار الخليج

القرار أمر متحقق بمجرد صدور قرار من هيئة المهن الصحية بوجود 
أن  المشتكي  حق  من  فإنه  المحكمة  أو  النيابة  إىل  ويرفع   ، ي ط�ب خطأ 
بدوره  يتحمل  والذ  ي  المه�ن من  الخطأ  كان  سواء  تعويضا  يطلب 
إذا كانت  أما  الصحية،  المؤسسة  مع  تعاقده  بحسب  التعويض  قيمة 
ة إىل  بالكامل، مش�ي المؤسسة الصحية فإنها تتحملها  المسؤولية عىل 
يتوىل فحص شكاوى  ي 

قا�ن برئاسة  لجنة  لديها  الصحية  المهن  هيئة 
للمحاكم. بالنسب  الخطأ  وتثبت  الطبية  األخطاء 

ن  بالعامل�ي المتعلق  ي 
المتب�ت الجزء  أن  إىل  الجالهمة  مريم  د.  وأشارت 

الفتة  به،  تتكفل  ي  ال�ت هي  الحكومية  الجهة  فإن  الحكومي  القطاع  ي 
�ن

ي تحدث  إىل أن وزارة الصحة لم تعد مسؤولة عن األخطاء الطبية ال�ت
ي المؤسسات الصحية ألن هناك استقاللية لهذه المؤسسات سواء 

�ن
أمناء  مجلس  لديه  منهما  وكل  الصحية،  والرعاية  السلمانية  مجمع 

لديهما. سيكون  الطبية  المسؤولية  عىل  ن  التام�ي وقرار 
ن عىل  وأكدت أن تعديل قانون مزاولة مهنة الطب ووضع مادة للتأم�ي
ذات  األخرى  المهن  تنظم  ي  ال�ت ن  القوان�ي بقية  دراسة  يستلزم  األطباء 
األعىل  المجلس  من  قرار  اصدار  ح�ت  يث  ال�ت نرى  لذلك  العالقة، 
وهو  الحكومية  الجهات  عىل  والتطبيق  ن  التأم�ي هذا  لتنظيم  للصحة 

بقانون. اح  االق�ت من  المستهدف  الغرض  ما سيحقق 
وحول المسؤولية الجنائية لألخطاء الطبية أشارت د. مريم الجالهمة 
إىل  بالغ�ي  ر  �ن هناك  صار  إذا  القضية  تحيل  العامة  النيابة  أن  إىل 

المحكمة الجنائية، أي أن الوضع متحقق اآلن بالنسبة للنيابة العامة 
الصحية. المؤسسات  قانون  أو  والمحاكم 

وسيصل  الحكومة  من  مقدم  شامل  قانون  هناك  أن  إىل  ولفتت 
ن  المهني�ي جميع  ليشمل  المناسب  الوقت  ي 

�ن يعية  الت�ش السلطة  إىل 
اآلخرين.

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

« دوريا ن بتسليم »كفاية التسع�ي كات التأم�ي »ساما«: إلزام �ش

كات  ب�ش ن  المع�ي االكتواري  )ساما(  السعودي  المركزي  البنك  ألزم 
للبنك  دوري  بشكل  التسع�ي  كفاية  تقارير  وتسليم  بإعداد  ن  التأم�ي
المادة  إىل  استنادا  إدارتها،  ومجلس  كة  لل�ش العليا  واإلدارة  المركزي 
الصادرة  ن  بالتأم�ي المتعلقة  االكتوارية  األعمال  ضوابط  من   )53(

6/ 7/ 1441هـ. بتاريــــخ  المحافظ  قرار  بموجب 
كفاية  تقرير  »تعليمات  بعنوان  تعميم  ي 

�ن المركزي  البنك  وطالب 
لفرعي  سنوي  ربــع  بشكل  التقرير  بإعداد  ن  التأم�ي كات  �ش  » التسع�ي
عىل  المركزي  للبنك  وتسليمه  المركبات  ن  وتأم�ي الصحي  ن  التأم�ي
ي لتسليم التقارير االكتوارية، الصادر  ي الجدول الزم�ن

النحو المحدد �ن
لكل عام. المركزي  البنك  عن 

يتضمن  بحيث  التقرير  وتقديم  بإعداد  ن  التأم�ي كات  �ش ام  ن ال�ت وأكد 
«، والتعريف  ي التقرير »السعر الف�ن ورة أن يعرف  متطلبات، منها �ن
ي وسعر  كة بأن يشمل كل من السعر الف�ن بـ »سعر البيع«، وإلزام ال�ش
أن  المقارنة، عىل  ي 

�ن اختالفات  أي  لتجنب  العنا�  ذات  البيع عىل 
والمرصوفات  والعموالت  القسط،  ي 

األقل صا�ن العنا� عىل  يشمل 
تعديالت  أي  بتأث�ي  أخذ  عدم  مع  الطوارئ  وهامش  الربــح  وهامش 
إضافة  حذف،  أو  إضافة  بسبب  �يانها  ة  ف�ت خالل  الوثيقة  عىل 
ي 

�ن وتسجيلها  الوثائق  بيع  وقت  المحددة  الفنية  باألسعار  لالحتفاظ 
ن  المع�ي االكتواري  تزويد  ي 

ينب�ن كما  موثوقة،  بطريقة  كة  ال�ش أنظمة 
التقرير. يطلبها إلعداد  أخرى  معلومات  أي  أو  البيانات  بجميع 

المصدر: عكاظ
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Arab Insurance PalestinePalestine

ي الكوارث الطبيعية تختلف 
ار المركبات �ن هيئة سوق رأس المال لـوطن: تغطية أ�ن

 عن العواصف والفيضانات
ً
كليا

المال  رأس  سوق  هيئة  ي 
�ن ن  للتأم�ي العامة  اإلدارة  عام  مدير  أوضح 

تختلف  الطبيعية  الكوارث  تغطية  أن  جدوع،  أمجد  الفلسطينية، 
جسم  وثيقة  بموجب  المغطاة  والفيضانات  العواصف  عن  كليا 

المركبة.
عىل  المادية  ار  اال�ن تغطية  وط  �ش عىل  تعقيب  ي 

�ن جدوع  وأشار 
محددة  وط  �ش “وجود  إىل  االقتصادية”  “وطن  ة  ن�ش ي 

�ن المركبات 
رأس  سوق  هيئة  قبل  من  معتمدة  وثيقة  بموجب  التغطية  لهذه 
ويغطي  المركبة  جسم  ويغطي  الشامل  ن  بالتأم�ي يسم  بما  المال 
المادية للمركبة نفسها نتيجة عدة أمور، وهي تغطية ليست  ار  األ�ن
ومحددات،  ط  �ش لها  الشامل  ن  التأم�ي ووثيقة  اختيارية  بل  بإلزامية 

التغطية”.  هذه  توفر  ن  التأم�ي كات  وجميع �ش
وري التعويض يكون ناتج عن حادث  وأضاف جدوع “ليس من الرصن
طرق، من الممكن بسبب العواصف والزوابع وُتعتمد دائرة األرصاد 
ودرجتها  قوتها  من  العواصف،  حاالت  لتعريف  أساسا  الجوية 
من  فتكون  طبيعية  ضمن كوارث  تصنف  حال كانت  ي 

و�ن وخالفة.. 
 .” ن التأم�ي كات  وليس من مسؤلية �ش الدولة  مسؤلية 

التكميىلي يشمل تغطيات واستثناءات  أو  ن الشامل  التأم�ي  إىل أن 
ً
الفتا

بنود  لجميع  توضيح  يطلب  ان  موطن  اي  حق  من  محددة، 
أن  ممكن  بعضها  ألنه  المركبة  جسم  وثيقة  واستثناءات  وتغطيات 
كات  �ش وثائق  جميع  أن  أكد  و   ، وأخرى  كة  �ش ن  ب�ي مختلف  يكون 

بجسم  يتعلق  فيما  المال   رأس  هيئة سوق  قبل  من  ن مرخصة  الـتأم�ي
ن  التأم�ي كة  �ش عىل  ويتوجب  الرسمية..  بالجريدة  ها  ن�ش تم  المركبة 
التغطيات  تقدم  وأن  التغطيات  هذه  �يــــح كافة  بشكل  توضح  أن 
له  ن  المؤمَّ وتسليم  المواطن،  احتياجات  مع  تتناسب  ي  ال�ت التأمينية 
تحدد  ي  ال�ت المركبة  ن  تأم�ي وثيقة  عن  نسخة  ن  التأم�ي وثيقة  أوصاحب 
يكون عىل اطالع عىل  وط كاملة ح�ت  وال�ش التغطيات واالستثناءات 

عليها”.  ي حصل  ال�ت التغطية  حجم 

المصدر: وكالة وطن لألنباء

المؤتمر الصح�ن السنوي للهيئة لعرض حصاد العام 2021 

ن لتوف�ي سيولة لألنشطة غ�ي  كات التأم�ي محمد عمران: ندرس إنشاء صندوق ل�ش
المرصفية

مرص  أن  المالية  الرقابة  هيئة  رئيس  عمران-  محمد  الدكتور  أكد 
برنامج  بفضل   19″ كوفيد   ” جائحة  آلثار  تتصدى  أن  استطاعت 
اإلصالحات االقتصادية الذي نفذته منذ عام 2016، عىل الرغم من 
مرص  واستطاعت  العالم،  اقتصادات  عىل  للجائحة  السلبية  اآلثار 
لعام  عربية  اقتصادات  خمسة  أك�ب  ن  ب�ي من  الثالث  المركز  تحتل  أن 
المرصي  اإلجماىلي  المحىلي  الناتج  يسجل  أن  ُيتوقع  حيث   ،2021
مقارنة   ،2022/2021 الماىلي  العام  خالل  دوالر  مليار   394 حواىلي 

.2021/2020 ي 
362 مليار دوالر �ن بـحواىلي 

وأوضح د. عمران أنه عىل الرغم من هذه الضغوط، استطاع القطاع 
التنمية  خدمة خطط  ي 

�ن ن  المتم�ي األداء  مواصلة  ي 
المرص�ن غ�ي  الماىلي 

ات األنشطة المالية غ�ي المرصفية  ي مرص، فعىل مستوى أداء مؤ�ش
�ن

ي من 
ي مرص بداية التعا�ن

2021، شهد سوق رأس المال �ن خالل عام 
السابق،  أدائها  ات  المؤ�ش من  العديد  دت  واس�ت جائحة كورونا  آثار 
المصدرة  المالية  األوراق  قيمة  يخص  فيما  ا  نً متم�ي أداًء  سجل  حيث 
األخذ  ومع  جنيه.  مليار   217 عن  يزيد  ما  وبلغت   ، األوىلي بالسوق 
تخفيض  وإصدارات  اإلسمية  القيمة  تعديل  إصدارات  االعتبار  ي 

�ن
280 مليار جنيه مقارنة  يزيد عن  القيمة إىل ما  المال، وصلت  رأس 

كما   .45% بزيادة قدرها   ، ي
الما�ن العام  ي 

�ن مليار جنيه   194 بـحواىلي 
ي سوق رأس المال 

اء �ن 2021 أول إصدار للسندات الخرصن شهد عام 
 1.6 يعادل  ما  -أي  دوالر  مليون   100 بقيمة  إصدار  وهو  المرصي، 
الدولية  التمويل  مؤسسة  مع  بالتعاون  وذلك  مرصي-  جنيه  مليار 

. لدعم تحول االقتصاد المرصي إىل االقتصاد األخرصن
لعرض  للهيئة  السنوي  الصح�ن  المؤتمر  ي 

�ن عمران  الدكتور  وكشف 
لألنشطة  الممثلة  االتحادات  رؤساء  بحضور   2021 العام  حصاد 
جيًدا خالل  أداًء  قد شهد  ن  التأم�ي نشاط  أن  الهيئة،  لرقابة  الخاضعة 
من  يقرب  ما  إىل  ليصل  األقساط  إجماىلي  ارتفع  حيث   ،2021 عام 
 ،2020 ي 

مليار جنيه �ن  40 2021 مقارنة بحواىلي  ي 
مليار جنيه �ن  48

ما  الخاصة  ن  التأم�ي استثمارات صناديق  وبلغت   ،19% بزيادة قدرها 
86 مليار  بـما يقرب من  2021 مقارنة  ي 

102 مليار جنيه �ن يزيد عن 
 .20% 2020، بزيادة قدرها  ي 

جنيه �ن
إن  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  عمران  محمد  الدكتور  قال 
صندوق  لتأسيس  ن  التأم�ي كات  �ش من  تحالف  إلنشاء  دراسة  هناك 
المرصفية،  غ�ي  المالية  للخدمات  تمويل  لتوف�ي  ضخم  استثماري 
سيولة  توف�ي  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  �ش وفوائض  أصول  الستثمار  وذلك 

Arab Insurance EgyptEgypt

https://youtu.be/VJoy7B5PmbU
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2022/01/Final12012022WEB.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2022/01/Final12012022WEB.pdf
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المصدر: اليوم السابع والهيئة العامة للرقابة المالية

كات  نن�ش تعديالت ضوابط مساهمة المؤسسات المالية واألشخاص اإلعتبارية ب�ش
ن التأم�ي

أجرى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد التعديالت عىل 
خيص  ال�ت منح  ضوابط  بشأن   2018 لسنة   53 رقم  السابق  قراره 
المالية  األنشطة  ي 

�ن العاملة  كات  ال�ش أسهم  تملك  واستمراره وقواعد 
. ن التأم�ي كات  ومنها �ش المرصفية،  غ�ي 

القرار  هذا  أحكام  ت�ى  أنه  عىل  القرار  من  األوىل  المادة  ونصت 
مجال  ي 

�ن العاملة  كات  لل�ش واستمراره  خيص  ال�ت منح  ضوابط  بشأن 
ت�ى  وال  أسهمها،  تملك  وقواعد  المرصفية  غ�ي  المالية  األنشطة 
األسهم  ملكية  نقل  إجراءات  أو  الملكية  بهيكل  الخاصة  األحكام 
البنك  ورقابة  اف  إل�ش الخاضعة  البنوك  عىل  القرار  بهذا  الواردة 
المالية غ�ي  ة أحد األنشطة  ي يرخص لها بمبا�ش ال�ت المركزي المرصي 

المالية. المركزي لألوراق  والقيد  اإليداع  كات  أو �ش المرصفية 
ي 

وحول نسبة مساهمة األشخاص االعتبارية أو المؤسسات المالية �ن
مساهمة  نسبة  تكون  أن  ط  يش�ت أنه  القرار  فأوضح   ، ن التأم�ي كات  �ش
تقل  وأال  المال،  رأس  من   50% عن  تقل  ال  االعتبارية  األشخاص 
رأس  من   25% عن  بها  ن  التأم�ي كات  ل�ش المملوكة  المساهمة  نسبة 

المال.
مالية  مؤسسات  أو  إعتبارية  أشخاص  توافر  القرار  ط  يش�ت لم  بينما 
اء المعاينة وتقدير  كات خ�ب ن وكذلك �ش ي التأم�ي

كات الوساطة �ن ي �ش
�ن

. ن ن االستشاري�ي التأم�ي اء  كات خ�ب ار و�ش األ�ن

اإلخالل  عدم  مع  أنه  عىل  القرار  من  الرابعة  المادة  نصت  وقد 
مة  ن الم�ن يعات  للت�ش  

ً
وفقا المطلوبة  خيص  ال�ت أو  التأسيس  بمتطلبات 

موافقة  عىل  الحصول  ي 
�ن الراغبة  كات  ال�ش عىل  يجب  نشاط،  لكل 

التأسيس أو الحصول عىل ترخيص مزاولة أحد األنشطة  مبدئية عىل 
الفنية  الجدوة  دراسة  بتقديم  ام  ن اإلل�ت فيجب  المرصفية،  غ�ي  المالية 

تقدمها. ي  ال�ت الخدمات  أو  والمنتجات  كة  لل�ش واالقتصادية 
تزيد  ة ال  التأسيس خالل ف�ت باإلنتهاء من إجراءات  ام  ن اإلل�ت كما يجب 
 3 لمدة  مدها  للهيئة  ويجوز  الهيئة،  موافقة  تاريــــخ  من  أشهر   6 عن 
خيص  ال�ت عىل  الحصول  متطلبات  كافة  استيفاء  مع  أخرى،  أشهر 
عىل  التجاري،  بالسجل  القيد  تاريــــخ  من  األك�ث  عىل  أشهر   3 خالل 
غ�ي  و/أو  ي 

المرص�ن الماىلي  القطاع  ي 
�ن ة  خ�ب توافر  بينها  من  يكون  أن 

كة عىل األقل بخالف  ي لدى نصف أعضاء مجلس إدارة ال�ش
المرص�ن

بقرارات مجلس  المنصوص عليها  ة  الخ�ب لمدد   
ً
المنتدب وفقا العضو 

ي شأن كل نشاط.
إدارة الهيئة الصادرة �ن

كات  �ش إدارة  مجلس  أعضاء  ربــع  يكون  بأن  ام  ن باإلل�ت القرار  وأو� 
ت�ي  وال    ، ن التأم�ي مجال  ي 

�ن ة  الخ�ب ذوي  من  األقل  عىل  ن  التأم�ي
المهنية. كات  ال�ش ي شأن 

�ن البند  بهذا  الواردة  ة  الخ�ب متطلبات 

منخفضة  سيولة  من  ي 
تعا�ن ي  وال�ت المرصفية،  غ�ي  المالية  لألنشطة 

مضيًفا  والتخصيم،  التمويىلي  والتأج�ي  العقاري  التمويل  كات  �ش وهم 
هذا  لدراسة   ، ن للتأم�ي المرصي  االتحاد  مع  اجتماع  عقد  سيتم  أنه 
ن  التأم�ي وصناديق  ن  التأم�ي كات  �ش استثمارات  وأن  خاصة  ح،  المق�ت
كات  لل�ش السيولة  توف�ي  ي 

�ن استثمارها  ويمكن  األجل،  طويلة  الخاصة 
والبورصة. المرصفية  الودائع  ي 

تركزها �ن بدال من  المذكورة، 
كات  �ش أن   ، ن للتأم�ي المرصي  االتحاد  رئيس  ي  الزه�ي عالء  وعلق 
هيئة  إعادة  ورة  برصن طالب  أنه  غ�ي  ح،  المق�ت بهذا  ترحب  ن  التأم�ي

ن  التأم�ي كات  ب�ش المخصصة  األموال  نسبة  ي 
�ن النظر  المالية  الرقابة 

غ�ي  األنشطة  كات  �ش تمويل  حجم  لزيادة  كات  لل�ش الفرصة  إلتاحة 
المرصفية.

واتفق الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عىل 
المرصفية وهم  المالية غ�ي  األنشطة  رؤساء  مع  ك  اجتماع مش�ت عقد 
 ، االستهالكي التمويل  اتحاد  العقاري،  التمويل  اتحاد   ، ن التأم�ي اتحاد 
المرصية  الجمعية  وكذلك   ، التمويىلي التأج�ي  اتحاد  التخصيم،  اتحاد 

البورصة. عن  ممثلة  المالية-إيكما  لألوراق 

المصدر: أموال الغد

Arab Insurance MoroccoMorocco

Government steps up efforts to promote insurance inclusiveness
The Moroccan government is stepping up several 
projects, on both the regulatory and operational levels, 
in order to encourage insurers to expand their offerings 
to the currently-excluded and vulnerable segment 
of the population and to accelerate the inclusion of 
Moroccans in insurance.
This is one of the commitments made by the government 
as part of the EUR120m ($137m) loan agreement 
signed last December with the African Development 
Bank to strengthen financial inclusion, reported The 
Morning.
The Ministry of Finance is counting on 700,000 

inclusive insurance contracts to be closed by the end 
of 2022 to strengthen the protection and economic 
integration of target populations, particularly low-
income households and Very Small Enterprises (VSEs).
Partnerships
In partnership with the Insurance and Social Welfare 
Supervisory Authority (ACAPS) and insurers, the 
Ministry aims to encourage proposals for more extensive 
inclusive insurance offers. One step in this direction 
was made in April 2021 when the Finance Ministry 
approved by decree an ACAPS circular introducing 
the definition of microinsurance and allowing the 
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و�ن هذا السياق، قال د. أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذى 
2020- عام  �ن  رحلتنا  لقد كانت   « الحياة:  لتأمينات  مرص  كة  ل�ش

أن تصل  كة �ن  ال�ش لرؤية   
ً
السابقة وتحقيقا لنجاحاتنا   

ً
امتدادا  2021

كة مرص لتأمينات الحياة  التأمينية ال�ت توفرها �ش الحلول والمنتجات 
إىل كل بيت مرصي، وذلك من خالل تعزيز األعمال الرئيسية و إثراء 
رأس  وتعظيم  والرقمية،  التأمينية  والخدمات  المنتجات  محفظة 

Companies News

”: إدراج أسهم العوض لمساهمي األهىلي للتكافل وإتمام صفقة االندماج ي “الدرع العر�ب
ي 

التعاو�ن ن  للتأم�ي الدرع  كة  �ش أعلنت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
” إتمام إدراج أسهم العوض الخاصة بصفقة االندماج  ي “الدرع العر�ب

. ن المستحق�ي للتكافل  األهىلي  كة  مساهمي �ش لصالح  والصادرة 
السعودية  تداول  موقع  عىل  لها  بيان  ي 

�ن  ،” ي العر�ب “الدرع  وقالت 
كما  االندماج،  صفقة  إتمام  إجراءات  استكمال  تم  إنه  األحد،  اليوم 

. ن للتأم�ي الدرع  كة  الصادر عن �ش ن  المساهم�ي تعميم  ي 
هو موضح �ن

وإتمام  العوض  أسهم  إدراج  إتمام  إىل   ،” ي العر�ب “الدرع  وأشارت 

كة الدرع  ي �ش
كة األهىلي للتكافل �ن صفقة االندماج بعد نفاذ اندماج �ش

. ن للتأم�ي
كانون  يناير/   12 ي 

�ن  ، ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي ي  العر�ب الدرع  كة  �ش وأعلنت 

للتكافل،  األهىلي  كة  �ش مع  االندماج  صفقة  نفاذ  عن  الجاري،  ي 
الثا�ن

اضات من قبل  أية اع�ت ي 
، وعدم تل�ت ن الدائن�ي اض  ة اع�ت انتهاء ف�ت بعد 

للتكافل. األهىلي  كة  ي �ش دائ�ن
المصدر: مباشر

ات المالية للعام الماىل 2021-2020 علن عن نتائج المؤ�ش
ُ
»مرص لتأمينات الحياة« ت

الحياة إحدى  لتأمينات  كة مرص  أعلنـــت �ش العربية:  العربية:جمهورية مرص  جمهورية مرص 
مجلس  رئيس  الحي�ن  باسل  برئاسة  ن  للتام�ي القابضة  مرص  كات  �ش
عن  العام  االعمال  قطاع  لوزارة  التابعة  المنتدب,  والعضو  االدارة 
بتسجيلها   2021  /2020 الماىل  العام  عن  المجّمعة  المالية  نتائجها 
بالمقارنة  7.7 مليار جنيه،  لتبلغ   54% بزيادة قدرها  اقساط  اجماىل 

5 مليارات جنيه. ال�ت بلغت  الما�ن  العام  مع اقساط 

diversification of insurance distribution channels by 
opening up inclusive channels, in particular, payments 
companies.
This reform aims to strengthen access to insurance 
products for a greater number of citizens.
Extent of insurance inclusiveness
Operationally, ACAPS, in consultation with the 
insurance sector, has already developed model 
microinsurance contracts. In addition, the Authority has 
obtained the financing for the first annual penetration 
survey carried out through an inclusive insurance 
barometer.
The objective of this survey is to monitor the level of 
access of the target populations to insurance on the 
demand side and to assess the impact of the various 
measures and initiatives taken to promote insurance. 
The results of this first study had been expected by the 
end of 2021.
In addition, Morocco had been selected by the 
organisation, Access to Insurance Initiative (A2ii), to 
participate in the “Inclusive Insurance Innovation Lab 
(2020-2021). A2ii is a global partnership whose mission 
is to support supervisors to promote inclusive and 
responsible insurance, thereby reducing vulnerability. 
In this context, a Moroccan team representing the main 
stakeholders of inclusive insurance participated in 
workshops to better understand the target populations 
of inclusive insurance and to seek concepts and 

products with the potential to meet their needs in an 
innovative way.
According to ACAPS, several innovative concepts 
have been selected by the team and will be developed 
in the form of prototypes.
Last October, in collaboration with the Moroccan 
Federation of Insurance and Reinsurance Companies 
(FMSAR), ACAPS presented the results of this 
experiment to insurers with a view to improving access 
to insurance for all  segments of the population.
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ابها وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين واإلحصائيات  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
.على مسؤولية املصادر
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اكات  المال والتنويــــع �ن العوائد من خالل فرص النمو الجديدة وال�ش
هذه  حول  وعملياتها  كة  ال�ش أنشطة  جميع  تتمحور  إذ  اتيجية،  اإلس�ت
ن األ� المرصية ضد المخاطر ودعمهم عىل  الرؤية. فمهمتنا ه تأم�ي
ن  التأم�ي �ن  األصل  مفهوم  سخ  ي�ت وبذلك  المالية؛  أهدافهم  تحقيق 
ن هو  هو الحياة وليس الوفاة، وأن الهدف الرئيىس من صناعة التأم�ي
الرفيق  ه  الحياة  تأمينات  صناعة  تكون  وبذلك  »الرخاء«  تحقيق 

عليهم. للمؤمن  الحياة  لرحلة  اآلمن 
كة  كة مرص لتأمينات الحياة ه أك�ب �ش وأوضح د. عبد العزيز، أن �ش
الحجم  حيث  من  المرصية  بالسوق  الحياة  تأمينات  �ن  متخصصة 
3 مليارات  5 مليارات جنيه وراس مال مصدر  .برأس مال مرخص به 
أقساط  حجم  من   30% تتعدى  متوقعة  سوقية  وحصة  جنيه، 
ن وادخار واستثمار. تأم�ي 30 برنامج  , ومايقرب من  تأمينات األفراد، 

السوق  �ن  ن  متم�ي أعمال  سجل  الحياة«  لتأمينات  »مرص  وتمتلك 
خالل   54% بنسبة  كة  بال�ش األقساط  إجماىل  ارتفع  حيث   ، المحىلي
يعادل  ما  جنيه،  مليار   7.7 إىل  ليصل   ،2021/2020 المالية  السنة 
كة الرائدة -�ن سوق قطاع  495.4 مليون دوالر، مما يدعم مكانة ال�ش

. 30% الـ  تتعدى  الحياة بمرص- بحصة سوقية  تأمينات 
�ن  تستثمر  جنيه،  مليار   37 من  بأك�ث  كة  ال�ش استثمارات  وتقدر 

كة  ال�ش تمتلك  ذلك،  إىل  وباإلضافة  مختلفة،  اقتصادية  قطاعات 
فرعا   151 من  أك�ث  إىل  تصل  أنحاء مرص  �ن جميع  فروع  أك�ب شبكة 
قاعدة  وتخدم  فرع،   300 تبلغ  وال�ت  البنك  ن  التأم�ي فروع  بخالف 
وأك�ث  عليه،  مؤمن  فردى  عميل  مليون   1.2 من  بأك�ث  واسعة  عمالء 
نحو  تغط  والمؤسسات،  كات  لل�ش جماع  ن  تأم�ي عقد   1000 من 

عميل. مليون   5.1
نمًوا   -2021/2020 الماىل  العام  خالل  ة-  الف�ت أرباح  صا�ن  وبلغ 
�ن  جنيه  مليار   1.5 مقابل  جنيه،  مليار   1.6 ليتعدى   ،5% بنسبة 

.2020/2019 السابق  الماىل  العام 
المالية  ات  المؤ�ش كشفت  الوثائق،  حملة  بحقوق  يتعلق  وفيما 
بنهاية   14.3% بنسبة  نموها  عن  الحياة«  لتأمينات  »مرص  كة  ل�ش
جنيه  مليار   24 مقابل  جنيه  مليار   27.4 الـ  لتتجاوز   ،  2021 يونيو 

.2020 �ن يونيو 
 25.4% الحياة  لتأمينات  إجماىل أصول مرص  النمو �ن  نسبة  وبلغت 
مليار   31.9 مقابل  جنيه  مليار   40 لتتجاوز   ،2021 يونيو  بنهاية 

.2020 جنيه �ن يونيو 
هنا. الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 
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