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Markets’ Reports

البنك المركزي السعودي ُيصدر تقرير االستقرار المالي لعام 2020
عام  خالل  يتمتعان  المملكة  ي 

�ف المالي  والقطاع  السعودي  االقتصاد  ظل 
جائحة  نتيجة  المسبوقة  غ�ي  ف  اليق�ي عدم  حالة  أمام  بالمتانة   2020
من  المالي  الدعم  تقديم  ي 

�ف ي 
المرص�ف القطاع  واستمر  كورونا.  وس  ف�ي

ومع  الجائحة.  ة  ف�ت طوال  واألرس  كات  لل�ش جديدة  قروض  منح  خالل 
االقتصاد  توقعات  تزال  ال   ، العالمي الصعيد  عىل  الجائحة  تأث�ي  استمرار 
االقتصاد  يزال  ما  ذلك،  ومع  المعالم.  واضحة  غ�ي  العالمي  ي 

والتعا�ف الكىلي 
قادر  ي وضع جيد 

�ف المملكة  ي 
�ف األصول  المالي وسوق  والقطاع  السعودي 

االقتصادي. ي 
التعا�ف مسار  وتسهيل  التطورات  من  لمزيد  االستجابة  عىل 

تأث�ي جائحة كورونا. وبينما  الرغم من  أداًءا جيًدا عىل  ف  التأم�ي حقق قطاع 

ف الصحي إيجابًيا خالل الجائحة. واصلت أقساط  ي قطاع التأم�ي
ظل النمو �ف

وضع  زال  وما   . التوالي عىل  الرابع  للعام  انخفاضها  المركبات  عىل  ف  التأم�ي
نمو  معدل  انخفاض  من  الرغم  عىل  قوًيا  ف  التأم�ي لقطاع  المالية  المالءة 
2020م،  ي عام 

القطاع �ف ي 
الفنية. وتحسنت نسبة الخسارة �ف االحتياطات 

حيث أدى اإلغالق إل خفض عدد المطالبات. 

الرغم من جائحة  ف محافًظا عىل متانته عىل  التأم�ي وبإيجاز، ال يزال قطاع 
كورونا.

هنا الضغط  الرجاء  التقرير،  لتحميل كامل 

المكتتبة األقساط  إجمالي  ي 
�ف ف  التأم�ي أنشطة  مساهمة 

المكتتبة األقساط  إلجمالي  السنوي  النمو  معدل 

المصدر: البنك المركزي السعودي

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Financial%20Stability%20Report/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%202021%D9%85.pdf
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World Insurance & COVID-19

Global Sectors Industry And Country Risk Assessments On May 
27, 2021

Country 
risk

Industry 
Risk IICRA Top Risk 1 Top Risk 2 Top Risk 3

Global Reinsurance Life Low Low Low
Weak 
technical 
results

Investment 
performance 
risk

Government 
and regulatory 
policy risks

Global Protection And 
Indemnity Low Moderately 

high Intermediate
Weak 
technical 
results

Intense 
competitive 
environment

Global Reinsurance 
Property/Casualty Low Moderately 

high Intermediate Litigious 
legal system

Investment 
performance 
risk

Weak technical 
results

Global Trade Credit Low Moderately 
low Intermediate

Muted 
market 
growth 
prospects

Other Weak technical 
results

 Source: S&P Global 

Rate hardening to persist through 2022, says Swiss Re

For example, Swiss Re notes how re/insurance rates 
have been hardening since 2018, with price momentum 
having picked up at this year’s January renewals.
While the market is one currently defined by tighter 
capacity, analysts say this is driven by a reduced risk 
appetite on the re/insurer’s end, rather than a shortage 
of capital per se.
This reduced appetite is said to be driven by an 
environment that has been rife with uncertainty, 
ambiguity and volatile capital markets.
Indeed, last year’s capital losses proved temporary as 
asset valuations recovered quickly from the lows of 
March 2020.
According to data from Aon, global reinsurance 
incumbents and a few new players raised close to $15 
billion of capital in 2020 to take advantage of the hard 
market opportunities created by attractive rates.
Elsewhere, US liability claims growth has been 
trending higher since around 2015. Swiss Re says 

the current period of social inflation relates to single-
claimant cases rather than mass tort and is not caused 
by legislative changes.
Key drivers include the trial bar increasingly using 
psychology-based strategies, data analytics, digital 
media advertising and litigation funding
The uncertainty about liability reserves and pricing 

According to key market conditions identified by global reinsurer Swiss Re, price rises are expected to continue 
both this year and next, further increasing the profitability of new business.
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new business is seen as having a particular effect on 
excess liability and liability reinsurance treaties.
There is also property-insurance-related social 
inflation, Swiss Re highlights, particularly in 
connection with the assignment of benefits in Florida, 
which is driving up homeowners’ attritional claims 
costs.
The impact of low investment returns on re/insurer 
earnings is a further factor pushing up re/insurance 
rates.
Aon’s January 2021 reinsurance market outlook 
reported that investment returns were lower at all 
reinsurers in its analysis.
Even after rises in the first quarter this year, interest 
rates and consequently investment returns remain 

low by historic standards, placing more focus on 
underwriting profitability to make up for the lost 
investment income.
Meanwhile, as Swiss Re points out, macro risks are 
elevated, with an increasing focus on rising inflation 
and interest rate scenarios, which can trigger adverse 
reserves development and losses in asset valuations.
And lastly, reinsurance capacity provided by third-
party capital is highlighted as an important contributor 
to property cat lines of business.
A reduction in capacity in collateralised reinsurance, 
which has suffered poor returns in recent years, is 
said to be contributing to selective tightening in 
the retrocession market and is also a factor in rate 
hardening in the reinsurance market.

 Source: Reinsurance News 

Regional Insurance

Insurance Industry And Country Risk Assessment Update: May 
2021

Country risk Industry 
Risk IICRA Top Risk 1 Top Risk 2 Top Risk 3

Bahrain High Moderately 
low

Moderately 
high* Country risk

Intense 
competitive 
environment

Investment 
performance 
risk

Jordan High Moderately 
high

Moderately 
high* Country risk

Weak 
technical 
results

Muted market 
growth 
prospects

Kuwait Moderately 
high

Moderately 
low Intermediate*

Government 
and 
regulatory 
policy risks

Exposure 
to high risk 
assets

Country risk

Morocco Moderately 
high

Moderately 
low

Moderately 
high

Weak 
technical 
results

Foreign 
exchange 
impact

Weak technical 
results

Qatar Intermediate Moderately 
low Intermediate

Exposure 
to high risk 
assets

Intense 
competitive 
environment

Country risk

Saudi Arabia Moderately 
high

Moderately 
low Intermediate* Country risk

Intense 
competitive 
environment

United Arab 
Emirates Intermediate Moderately 

low Intermediate
Exposure 
to high risk 
assets

Intense 
competitive 
environment

Country risk

Property/Casualty Insurance Industry And Country Risk Assessments On May 27, 2021

*Indicates those where the IICRA is one category lower than the IICRA indicated in table 5 in Insurers Rating Methodology.
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Country risk Industry 
Risk IICRA Top Risk 1 Top Risk 2 Top Risk 3

Oman Moderately 
high

Moderately 
low

Moderately 
high Country risk

Investment 
performance 
risk

Muted market 
growth 
prospects

Life Insurance Industry And Country Risk Assessments On May 27, 2021

 Source: S&P Global 

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

ي اإلمارات
ف �ف المسؤولية المهنية والعقار تقود الطلب عىل التأم�ي

ف التجاري وخفض  التأم�ي ي تكاليف 
العالمية وأدت إل زيادة مطردة �ف ف  التأم�ي كات  الناتجة عن وباء كوفيد-19 بظاللها عىل رسش التداعيات االقتصادية  ألقت 

العالم.  كات حول  ال�ش من  للكث�ي  اإلنتاجية  القدرة 

ق األوسط وشمال إفريقيا«  ي ال�ش
ف �ف  لتقرير »معلومات سوق التأم�ي

ً
ووفقا

إدارة  واستشارات  ف  التأم�ي ي مجال وساطة 
�ف كة »مارش«  أصدرته رسش الذي 

ي 
�ف ف  التأم�ي أسواق  ي 

�ف كب�ي  بشكل  أثرت  التداعيات  تلك  فإن  المخاطر، 
التكاليف. لخفض  كات  ال�ش فيه  الذي تسىع  الوقت  ي 

�ف المنطقة، 

ي تضم اإلمارات  ق األوسط وشمال إفريقيا - وال�ت وقد سجلت منطقة ال�ش
قطر،  ُعمان،  البحرين،  السعودية،  العربية  المملكة  المتحدة،  العربية 
ي ع�ش  االث�ف مدار  التجاري عىل  ف  التأم�ي أسعار  ي 

�ف ملحوظة  زيادة   – ومرص 
ي 

و�ف اإللك�ت والفضاء  والبناء  التشييد  مجاالت  يشمل  بما  الماضية،   
ً
شهرا

الكهرباء  خطوط  إل  باإلضافة  المهنية،  والمسؤولية  التجاري  واالئتمان 
ناتجة  الزيادات  هذه  أن  إل  التقرير  ويش�ي  باألعمال.  الخاصة  والطاقة 
والمطالبات  العالمي  ف  التأم�ي ي سوق 

�ف الحاصلة  ات  التغي�ي إل حد كب�ي عن 
كوفيد-19. بوباء  المتعلّقة 

ارتفاعات

المسؤولية  ف  تأم�ي أسعار  ي 
�ف ومستمر  ارتفاع كب�ي  وجود  إل  التقرير  وخلص 

تخّوف  ي ظل 
�ف والعالم،  المنطقة  أنحاء  ي جميع 

�ف كات  ال�ش ومدراء  لرؤساء 
السيولة وحاالت  وباء كوفيد-19 عىل مخاطر  ات  تأث�ي من  ف  التأم�ي كات  رسش

المستقبلية. اإلفالس 

للمؤسسات  بالنسبة  سيما  ال  المنطقة،  ي 
�ف العقارات  ف  تأم�ي أسعار  وارتفاع 

إدارة  ات  خ�ب إل  وتفتقر  الخسائر  أو  األصول  قيمة  ي 
�ف  

ً
ارتفاعا ي 

تعا�ف ي  ال�ت
عىل  أك�ب  قيود  لفرض  ف  التأم�ي إعادة  كات  رسش لتوجه  ذلك  يعود  المخاطر. 
كما  اإلنتاجية،  القدرة  ي 

�ف الملحوظ  واالنخفاض  بها،  تقبل  ي  ال�ت المخاطر 
تطبيق  عىل  ايد  ف الم�ت واالعتماد  التأمينية  المتطلبات  ي 

�ف النظر  وإعادة 
. ً
دوليا المقبولة  المعاي�ي 

بسبب  ارتفاعها،  ي 
و�ف اإللك�ت بالفضاء  المتعلقة  ف  التأم�ي أسعار  وواصلت 

العالم.  ي 
�ف الفدية  بهجمات  المتعلقة  المطالبات  وحدة  ة  وت�ي ي 

�ف الزيادة 
، ال تزال األسعار تنافسية. ي ف الط�ب عىل الرغم من ارتفاع الطلب عىل التأم�ي

فسة منا

اإلمارات  ي 
�ف السيارات  عىل  ف  التأم�ي معدالت  انخفاض  إل  التقرير  وأشار 
. ف التأم�ي كات  ف رسش ب�ي المنافسة  ارتفاع  بسبب  وعمان  والسعودية 

 18% ف التجاري بنسبة  أما عىل الصعيد العالمي فقد ارتفعت أسعار التأم�ي
الذي  العالمي  ف  التأم�ي سوق  مؤرسش  بحسب  العام  هذا  من  األول  الربــع  ي 

�ف
زيادة  متوسط  ي 

�ف  
ً
نسبيا  

ً
استقرارا الربــع  . وسجل هذا  ً

مارش مؤخرا أصدرته 
ي األسعار العالمية 

األسعار للمرة األول منذ إعالن المؤرسش عن أول ارتفاع �ف
ي 

�ف سنوية  زيادات  أعقاب  ي 
�ف ذلك  ي 

ويأ�ت  .2017 عام  من  األخ�ي  الربــع  ي 
�ف

ي الربــع الثالث منه.
2020 و%20 �ف ي الربــع األخ�ي من عام 

%22 �ف معدل 

نمو إعادة 

اإلقليمي  التنفيذي  الرئيس  أدامانتياديس،  قال كريستوس  المناسبة  وبــهذه 
كة »مارش«: »عىل الرغم من استقرار الزيادة  ق األوسط وإفريقيا ل�ش لل�ش
أن  نتوقع  ال   ،2021 من  األول  الربــع  خالل  العالمية  ف  التأم�ي أسعار  ي 

�ف
األوسط  ق  ال�ش منطقة  ي 

�ف ف  التأم�ي أسواق  ي 
�ف الصعبة  الظروف  تستمر 

من  فإنه  وعليه،   . الحالي العام  من  المتبقية  ة  الف�ت ي 
�ف إفريقيا  وشمال 

وكيفية  يواجهونها  ي  ال�ت المخاطر  مع  بحكمة  العمالء  يتعامل  أن  وري  الرصف
ف  ك�ي وال�ت األعمال  ي 

�ف األولويات  تقييم  إعادة  كما  الصحيح،  بالشكل  إدارتها 
ي من وباء كوفيد-19«. 

التعا�ف النمو بعد  إعادة  عىل 

المصدر: الخليج

ي المجتمع 
11 توصية لتعزيز الصحة النفسية �ف

ف بتغطية العالج النفسي كات التأم�ي « يدعو إل إصدار تعديالت تلزم �ش ي
»الوط�ف

الشؤون  لجنة  أمس،  مساء  نظمتها،  ي  ال�ت اضية  االف�ت النقاشية  الحلقة  ي 
�ف المشاركون  حدد 

النفسية  الصحة  تعزيز  تستهدف  توصية   11 االتحادي،  ي  الوط�ف المجلس  ي 
�ف والبيئية  الصحية 

تواجهها. قد  ي  ال�ت والمعوقات  التحديات  تجاوز  المجتمع وسبل  ي 
�ف

الدولة«،  ي 
�ف النفسية  الصحة  ي عقدت تحت عنوان »تعزيز  ال�ت الحلقة  ي 

�ف المشاركون  وطالب 
بالدولة  العاملة  ف  التأم�ي كات  رسش تلزم   ، الصحي ف  التأم�ي ف  قوان�ي عىل  تعديالت  إصدار  ورة  برصف
االقتصادية  األعباء  تخفيف  ي 

�ف يسهم  بما   ، ف النفسي�ي المر�ف  لعالج  العالجية  التكلفة  بتغطية 
تتفاقم  أن  قبل  بدايتها  ي 

�ف النفسية  األمراض  وعالج  وتدارك  جهة،  من  وذويــهم  المر�ف  عن 
مزمنة. اضطرابات  إل  المصدر: البيانوتتحول 
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ي
ف اإلمارا�ت 4 ركائز لرقمنة قطاع التأم�ي

تجربة  ف  وتحس�ي التكنولوجيا،  األربعة:  المجاالت  وتشمل  الرقمنة،  بوابة  ع�ب  تمر جميعها  بحيث   ، ف التأم�ي قطاع  ي 
�ف لالبتكار  ركائز   4 اء  حدد مسؤولون وخ�ب

التوزيــــع. قنوات  وتوسيع  المخصصة،  المنتجات  وطرح  العمالء، 

وأوضحوا أن الرقمنة هي هدف ووسيلة بنفس الوقت، فمن خالل الرقمنة 
العمالء  سلوك  وتحليل  السوق  قراءة  يمكن  الحديثة  والتكنولوجيات 

تناسبهم. ي  ال�ت المنتجات  وتصميم  إليهم  والوصول 

أن  يمكن  كات  ال�ش عمل  مجاالت  جميع  ي 
�ف التكنولوجيا  دمج  أن  وبينوا 

ف كفاءة االكتتاب وإدارة المطالبات وتبسيط  ي إدارة الكلفة وتحس�ي
يسهم �ف

المنتجات  بتصميم   
ً
مرورا البيع  عملية  من   

ً
بدءا عام،  بشكل  العمليات 

ي حال وقوع حادث.
وخدمة العميل وصواًل إل التعويض �ف

عملية  والرقمنة  فاالبتكار  األولويات،  فخ  ي 
�ف الوقوع  من  كات  ال�ش وحذروا 

كات  ال�ش بعض  تقوم  أن  ي  تع�ف ال  الرقمنة  أن  ف  موضح�ي تتجزأ،  ال  متكاملة 
الرقمية. البيع  منصات  ع�ب  التأمينية  منتجاتها  بتوف�ي 

ف فريد  للتأم�ي العام لجمعية اإلمارات  ف  وأفاد األم�ي
يختلف  المنطقة  ي 

�ف ف  التأم�ي قطاع  بأن   ، ي
لط�ف

ناحية  من  الغربية  األسواق  ي 
�ف القطاع  عن 

الكث�ي  ي 
�ف سّباقة  األسواق  تلك  كون  االبتكار، 

عىل  المحىلي  السوق  أن  إل   
ً
الفتا المجاالت،  من 

زيادة  لجهة  مساره  تعديل  إل  اتجه  المثال  سبيل 
نواحي  من  العديد  ي 

�ف التكنولوجيا  عىل  االعتماد 
المزيد  إل  بحاجة  نزال  ال  لكن  التأمينية،  العملية 
وجود  إل  اإلشارة  من  ُبد  ال  وكذلك  الوقت،  من 
والشوط  القدرة  ناحية  من  كات  ال�ش ف  ب�ي تفاوت 

قطعته. الذي 
وطرق  الناس  واهتمامات  يتغ�ي  »العالم  وقال: 

سوق  ي 
�ف وليس  العالم  حول  ف  التأم�ي لقطاع  ُبد  فال  وبالتالي  تتغ�ي  عيشهم 

الجديدة  المعطيات  دراسة  ع�ب  وذلك  ات  المتغ�ي مع  التماهي  من  ف  مع�ي
العمالء«. يحتاجها  ي  ال�ت اآلليات  وتوف�ي  المنتجات  دائم وطرح  بشكل 

االحتياجات  تلك  ف  ب�ي واالختالف  مختلفة  العمالء  »احتياجات  وتابع: 
ي  التأمي�ف المنتج  يناسب  بحيث   

ً
تخصصا أك�ث  منتجات  إل  بحاجة  بات 

يحة عىل حدة«. احتياجات كل عميل أو كل رسش

ف عصام  للتأم�ي ي جمعية اإلمارات 
السيارات �ف أفاد رئيس لجنة  ومن جهته، 

ة  الف�ت ي 
�ف الرقمية  اآلليات  اعتماد  إل  ُدفعت  كات  ال�ش بأن   ، ي

مسلما�ف

كات لم تكن قادرة عىل الوصول للعميل، وكذلك العميل لم  ة، فال�ش األخ�ي
كة.  عىل الوصول إل ال�ش

ً
يكن قادرا

إذ  أولويات،  وفق  لكن  الرقمي  باالستثمار  فكرت  كات  ال�ش أن  إل  وأشار 
فكرت كيف تصل إل العميل فقط عن طريق القنوات الرقمية »أونالين«، 
ونية  اإللك�ت والمواقع  التطبيقات  العمالء ع�ب  إل  فالوصول  الواقع  ي 

�ف لكن 
هو جزء من الحل.

فاألسواق  الناشئة،  واألسواق  الناضجة  األسواق  ف  ب�ي فارق  »هناك  وتابع: 
الناضجة اتجهت إل الرقمنة ليس بغرض الوصول إل العميل فهي قطعت 
الكفاءة  وتعزيز  النفقات  تخفيض  بغرض  ولكن  ذلك،  ي 

�ف طوياًل   
ً
شوطا

األسواق  ي 
�ف أّما  األسواق،  تلك  ي 

�ف  
ً
جدا  

ً
بطيئا أصبح  النمو  التشغيلية كون 

»هناك  وتابع:  ي  التأمي�ف الوعي  يزال  فال  الناشئة 
الناشئة،  واألسواق  الناضجة  األسواق  ف  ب�ي فارق 
ليس  الرقمنة  إل  اتجهت  الناضجة  فاألسواق 
 
ً
شوطا قطعت  فهي  العميل  إل  الوصول  بغرض 

النفقات  تخفيض  بغرض  ولكن  ذلك،  ي 
�ف طوياًل 

 
ً
وتعزيز الكفاءة التشغيلية كون النمو أصبح بطيئا

الناشئة  األسواق  ي 
�ف أّما  األسواق،  تلك  ي 

�ف  
ً
جدا

وبالتالي   ،
ً
متواضعا ي  التأمي�ف الوعي  يزال  فال 

فالمنافسة عىل األسعار هي األساس، والكث�ي من 
وليس  ة  كب�ي مبالغ  يدفعوا  بأال  مهتمون  العمالء 

مناسبة«. منتجات  عىل  يحصلوا  بأن 

بفخ  أخرى  مرة  الوقوع  بعدم  كات  ال�ش ونصح 
نواحي  تشمل كافة  األمد  طويلة  خطط  اعتماد  ورة  �ف  

ً
مؤكدا األولويات، 

ف تجربة  ، وتحس�ي ، فاالبتكار يجب أن يشمل التحول الرقمي ي العمل التأمي�ف
ما  وكل  التوزيــــع،  قنوات  وتوسيع  المخصصة،  المنتجات  وطرح  العمالء، 

نفسها. الرقمنة  بوابة  ع�ب  يمر  سبق 

مختلف  ومتطلبات  تتناسب  بحيث  المنتجات  تخصيص  أهمية  إل  وأشار 
توصيل  كات  رسش ومنها  القطاعات  من  الكث�ي  أن  إل   

ً
الفتا المجتمع،  ائح  رسش

ي 
�ف العمالء  متطلبات  دراسة  ي 

�ف سّباقة  كانت  المثال  سبيل  عىل  الطعام 
. المحىلي السوق 

هنا الضغط  الرجاء  المقال،  لقراءة كامل 

ي
األستاذ/ فريد لط�ف

ف العام األم�ي
ف جمعية اإلمارات للتأم�ي

ي
األستاذ/ عصام مسلما�ف
رئيس لجنة السيارات
ف جمعية اإلمارات للتأم�ي

المصدر: الرؤية

ك يجنب السوق ترسب األقساط للخارج ي مش�ت
تجمع تأمي�ف

ي تتحكم  ف العالمية، ال�ت كات إعادة التأم�ي ف المحلية تت�ب إل رسش ، أن أقساط التأم�ي ي
أكد مؤسس ورئيس مجموعة »المعاينون العرب الدولية«، وليد الج�ش

االكتتاب والمطالبات. إدارة عمليات  ي 
التعاون �ف اط  ف ع�ب اش�ت التأم�ي كات  الكث�ي من رسش بقرارات  نسبيا 

كات  ف ال�ش ك ب�ي ي حوار مع »الرؤية«، تأسيس تجمع مش�ت
، �ف ي

ح الج�ش واق�ت
لدى  بالكامل  تأمينها  إلعادة  تجنبا  األخطار  بعض  إليه  لتسند  المحلية 

العالمية. كات  ال�ش

وبعض  المحىلي  السوق  أمام  تحٍد  أك�ب  تمثل  ف  التأم�ي إعادة  أن  وأوضح 
دور  ف  التأم�ي كات  بعض رسش تمارس  اإلمارات  ي سوق 

ف�ف اإلقليمية،  األسواق 
ي 

الما�ف العام  خالل  محلية  كة  رسش  30 دخل  بلغ  إذ  للمعيدين،  الوسطاء 
معيدي  إل   

ً
مليارا  18 منها  حولت  درهم كأقساط،  مليار   27 نحو   2020

. ف التأم�ي
الحوار:  جزء من 

ً
وتاليا

يقترص  وانتشاره   
ً
ضعيفا ي  التأمي�ف الوعي  يزال  ال  المحىلي  السوق  ي 

-�ف
تقع  من  فعىل  والصحة،  اإللزامية كالسيارات  القطاعات  عىل  عام  بشكل 

المسؤولية؟

كات،  ال�ش من  التقص�ي 
فالوعي ال يخلق من عدم، وال 
من  والوسطاء  كات  لل�ش ُبد 
ليس  الجهد،  من  المزيد  بذل 
عن  بل  فقط  اإلعالن  ع�ب 
الصحيحة  الممارسة  طريق 
وأهمية  ويــــج،  ال�ت لعملية 
يوفر  تكافىلي  كمجال  ف  التأم�ي

ر. للرصف  
ً
ا ج�ب

يالنكا(،  )س�ي البلدان  أفقر  أحد  من  األمثلة  أحد  استحضار  من  ُبد  ال  وهنا 
ي 

�ف العاملة  كات  ال�ش جهود  نتيجة  ولدت  عالية  تأمينية  ثقافة  نجد  حيث 

https://www.alroeya.com/117-81/2222205-4-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
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الشخصية  ف  التأم�ي منتجات  ترويــــج  تم  المثال  سبيل  فعىل  السوق،  ذلك 
ف  ح�ي أو  المتحرك  الهاتف  تستخدم  ف  فح�ي تقليدية،  وغ�ي  تقليدية  بوسائل 
كات  رسش لدى   

ً
نقاطا تكسب  أن  يمكن  ذلك  غ�ي  أو  بالوقود  سيارتك  تمأل 

إحدى  قامت  البالد  ي 
�ف ة  كب�ي فيضانات  حدثت  فعندما  وبالتالي   ، ف تأم�ي

الواقع عىل  ر  الرصف وقياس  الناس  لزيارة  عمل  فريق  ف  بتجه�ي ف  التأم�ي كات  رسش
آالف  ذلك  شمل  وقد  يستحقون،  ما  بمقدار   

ً
فوريا وتعويضهم  المنازل 

وكانت  ف  للتأم�ي بتملكه  دراية  عىل  يكن  لم  بعضهم  بأن   
ً
علما األشخاص، 

. ف المؤّمن�ي وجمهور  ف  التأم�ي لقطاع  ة  دفعة كب�ي العملية  هذه 
خلق  ي 

�ف  
ً
عكسيا  

ً
دورا يلعب  هذا  فهل  كات..  بال�ش مكتظ  سوق  -هناك 

التأمينية؟ الثقافة 

اليابان  بينما  الوسطاء،  ومئات  أجنبية  كة  رسش و23  وطنية  كة  رسش  30 لدينا 
الصناعة  أداء  ي 

�ف  
ً
 عكسيا

ً
دورا يلعب  الكب�ي  التواجد  وهذا  كة،  14 رسش لديها 

. ً
 سلبيا

ً
أثرا ك  ي�ت ما  المنافسة  واحتدام 

كات اإلعادة؟ كاتنا أن تخرج من عباءة رسش -ولكن هل باستطاعة رسش

األخطار  مع  للتعامل   
ً
عالميا مستقٌر  نهٌج  فهي  منها،  ُبد  ال  ف  التأم�ي إعادة 

تتم  ي  ال�ت األطر  وفق  ليس  ولكن  الطبيعية،  للكوارث   
ً
واحتياطا ة،  الكب�ي

ف  والقوان�ي الثقافية  الفروق  وتجاوز  القرار  اتخاذ  عىل  القدرة  وتفقدنا   
ً
حاليا

 
ً
فعليا تحولت  ي  وال�ت المطالبات،  إدارة  ي 

�ف التعاون  مسم  تحت  الحاكمة 
إال  األمر  التخلص من هذا  يمكن  المطالبات، وال  السيطرة عىل  إل مفهوم 
االحتفاظ  ومقتدرة عىل  قوية  مالية  ذات مالءة  كات  لدينا رسش تصبح  عندما 

التأمينية. التغطية  من  معقولة  بنسب 

إقامة  ح  أق�ت بل  محلية،  ف  تأم�ي إعادة  كة  رسش تأسيس  بوجوب  أقول  ال  وهنا 
يمكن  ف  التأم�ي كات  رسش ف  ب�ي ك  مش�ت تجمع  أو  بصندوق  تسميته  يمكن  ما 

الحالة  فبهذه  الفائض،  ف  تأم�ي إعادة  وتتم  األخطار،  بعض  إليه  تحول  أن 
المعيدين. قبل  من  القرار  اتخاذ  تتقلص حقوق 

ي  وت األخ�ي فما القيمة ال�ت ار انفجار ميناء ب�ي ي تقدير أ�ف
-أنتم تشاركون �ف

التعويضات؟ إليها  تصل  أن  يمكن 

لدينا  ونحن  والعالمية،  اللبنانية  المعاينة  كات  ورسش فرق  من  العديد  هناك 
يمكن  األولية  التقديرات  ووفق  ار،  األ�ف وحرص  المعاينة  يتول  فريق كب�ي 
عليه،  مؤّمن  غ�ي  هو  لما   

ً
خالفا دوالر،  مليارات   7 الـ تتجاوز  أن  للخسائر 

للتفاوت   
ً
نظرا  ، الحالي الوقت  ي 

�ف تعت�ب عشوائية  التقدير  ي 
�ف اإلشكالية  لكن 

والتطبيق. النظرية  ف  ب�ي الدوالر  ي سعر 
�ف الكب�ي 

ي قطاع المعاينة 
ي مختلف القطاعات ال سيما �ف

كات �ف -ما هي نصيحتك لل�ش
أعلنت  العالم  ي 

�ف معاينة  كات  أقدم وأعرق رسش أن  والنمو، خاصة  لالستمرار 
الماضية؟ السنوات  خالل  إفالسها 

»توبلس  ار  األ�ف تقدير  مجال  ي 
�ف مسجلة  كة  رسش أقدم  أعلنت  نعم 

أك�ب  من  أخرى  كات  رسش  3 وتبعتها  سنوات،  منذ  إفالسها  هاردينغ«  أند 
التنويه  من  ُبد  ال  اإلفالس،  أسباب  عن   

ً
بعيدا لكن  العالمية،  كات  ال�ش

يكون  ال  حيث  اتيجية،  واالس�ت الفكر  عىل  تعتمد  العمل  استمرارية  بأن 
ترسيخ  يتحقق من نجاح مع مراعاة  ما  بقدر   فقط 

ً
الربــح مستهدفا تحقيق 

يتقاضون  ف  موظف�ي وليس  كاء  ف ك�ش الموظف�ي ف  ب�ي المهنية  المسؤولية  ثقافة 
من   20% نخصص  العرب«  »المعاينون  مجموعة  ي 

�ف ونحن  فقط،   
ً
أجرا

و15%  اجتماعية،  مساعدات  وتقديم  الصاعدة  األجيال  لتعليم  األرباح 
ولم  الرواتب  نخفض  لم  الراهنة  أزمة كورونا  ظل  ي 

�ف أننا  ح�ت   ، ف للموظف�ي
ننِه خدمات أي موظف.

هنا الضغط  الرجاء  الحوار،  المصدر: الرؤيةلقراءة كامل 

وع الئحة حماية مستفيدي  ” يدعو العموم إلبداء اآلراء حول مرسش “الضمان الصحي
الضمان الصحي

وع  م�ش حول  االراء  البداء  العموم  ي 
التعاو�ف الصحي  الضمان  مجلس  دعا 

لتحقيق  المبادرات  كأحد  الصحي  الضمان  مستفيدي  حماية  الئحة 
التأمينية  العالقة  وأطراف  المستفيدين  ف  تمك�ي بهدف  المجلس  اتيجية  اس�ت

23 مايو الجاري. وذلك ح�ت نهاية يوم 

الئحة  مسودة  بإطالق  نسعد   :” “توي�ت بـ  حسابه  ع�ب  تغريدة  ي 
�ف وقال 

المبادرات  العموم كأحد  الراء  ي 
التعاو�ف الصحي  الضمان  مستفيدي  حماية 

العالقة  وأطراف  المستفيدين  ف  تمك�ي بهدف  المجلس  اتيجية  اس�ت لتحقيق 
لتأمينية. ا

مستفيدي  حقوق  لحماية  النظاميه  االجراءات  وضع  إل  الالئحة  وتهدف 
منها  التحقق  و  الشكاوى  متابعة  الية  ذلك  ي 

�ف بما  ي 
التعاو�ف الصحي  ف  التام�ي

ي حال وجود مخالفات.
و اتخاذ االجراءات الالزمه نظاما �ف

الصحي  ف  التأم�ي مستفيدي  حقوق  حماية  إل  الالئحة  هذه  تهدف  كما 
المستفيدين،  لدى  ي  التأمي�ف الوعي  ، وذلك من خالل رفع مستوى  ي

التعاو�ف
والشفافية  اهة  ف ال�ف مستوى  تعزيز  المستفيدين،  حقوق  وحماية  حفظ 
من  المستفيدين  ف  تمك�ي  ، ي

التعاو�ف الصحي  ف  التأم�ي مجال  ي 
�ف واإلنصاف 

من  الوثيقة،  تحدده  ما  حسب  الكاملة  الصحية  التغطية  عىل  الحصول 
الصحي  ف  التأم�ي مجال  ي 

�ف العمل  لممارسة  عالية  معاي�ي  ترسيخ  خالل 
للتعامل بينهم،  ي خدمة المستفيدين وتوف�ي آلية مناسبة 

ف �ف التم�ي  ، ي
التعاو�ف

أطراف  عىل  تقع  ي  ال�ت امات  ف واالل�ت لإلجراءات  أد�ف  حد  وضع  خالل  من 
. الصحي ف  التأم�ي ي 

�ف العالقة 

هنا الرابط أضغط  الالئحة من خالل  المصدر: مـــاليمكن االطالع عىل 
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ي 
�ف ارتفاعا  السعودية  المالية  بالسوق  المدرجة  ف  التأم�ي كات  رسش سجلت 

2021 عىل أساس سنوي؛ بدعم  ي األرباح خالل الربــع األول من عام 
صا�ف

ة. الف�ت أرباحا خالل تلك  بالقطاع  كة مدرجة  17 رسش من تحقيق 

نتائجها  أعلنت  بالقطاع  مدرجة  كة  رسش  29 لـ  المجمعة  األرباح  وارتفعت 
للقوائم  تستند   ” “مبارسش أعدها  إلحصائية  وفقا  النظامية،  المدة  خالل 
عىل   2021 عام  من  األول  الربــع  خالل   30.7% بنسبة  كات،  لل�ش المالية 
قوائمها  ن�ش  من  تتمكن  لم   ” ف للتأم�ي “وفا  كة  رسش بأن  علما  سنوي،  أساس 

المحددة. المهلة  خالل  المالية 

يبة  و�ف الزكاة  بعد  ريال  مليون   99.12 كات  لل�ش المجمعة  األرباح  وبلغت 
ي الربــع 

، مقابل 75.85 مليون ريال �ف الدخل بالربــع األول من العام الحالي
.2020 العام  المماثل من 

جاء   ،2021 عام  من  األول  الربــع  خالل  صافية  أرباح  كة  رسش  17 وحققت 
الزكاة  بعد  ريال  مليون   139.9 ي 

بصا�ف العربية”  “بوبا  كة  رسش رأسها  عىل 
.40% الدخل، وذلك بعدما سجلت نموا سنويا تجاوز  يبة  و�ف

أرباحها  قفزت  ما  بعد  الثانية  المرتبة  ي 
�ف  ” الراجحي “تكافل  كة  رسش وحلت 

بنسبة %102 خالل الربــع األول من العام الحالي إل 61.71 مليون ريال، 
. ي

العام الما�ف الربــع ذاته من  ي 
مقابل 30.53 مليون ريال �ف

بنحو  أرباحها  انخفاض  نتيجة  الثالث؛  للمركز  “التعاونية”  وتراجعت 
 59.14 إل  سنوي،  أساس  عىل   2021 من  األول  الربــع  خالل   11.5%

.2020 المماثل من  الربــع  ي 
مليون ريال، مقابل 66.85 مليون ريال �ف

ف العربية” أقل أرباح بالربــع األول من العام الجاري؛  كة “التأم�ي وسجلت رسش
ثم  ريال،  ألف   498 ي 

بصا�ف للتكافل”  “ساب  يليها  ريال،  ألف   140 بواقع 
ألف ريال.  500 بـ   ” ف للتأم�ي “العالمية 

السعودية  المالية  ي السوق 
ف مدرجة �ف تأم�ي كة  12 رسش المقابل، تكبدت  ي 

و�ف
كة  مقدمتها رسش ي 

�ف كان  2021؛  عام  من  األول  الربــع  خسائر صافية خالل 
زيادة  مسجلة  ريال،  مليون   57.8 بلغت  بخسائر  األهلية”  الخليج  “اتحاد 

. ي
الما�ف العام  الربــع ذاته من  بنحو %756.3 عن خسائر 

مليون   41.2 صافية  بخسائر  الثانية  المرتبة  ي 
�ف ف  للتأم�ي “الصقر  وجاءت 

أساس  عىل   31.8% بنسبة  انخفاضها  رغم  يبة،  والرصف الزكاة  بعد  ريال 
سنوي.

2021؛ كان أبرزها  كات للربحية خالل الربــع األول من عام  4 رسش وتحولت 
 ” ف للتأم�ي “أمانة  تحولت  فيما  ريال،  مليون   2.31 ي 

بصا�ف إف”  إس  “أليانز 
ريال  مليون  و2.54  ريال  مليون   20.88 ي 

بصا�ف للخسائر   ” ف للتأم�ي و”مالذ 
. التوالي عىل 

ف السعودية المدرجة بنسبة  كات التأم�ي ، ارتفعت أرباح رسش وعىل أساس ربىعي
السابق  الربــع  أرباح  2021 مقارنة مع  الربــع األول من عام  %3.95 خالل 

الدخل. يبة  الزكاة و�ف بعد  95.35 مليون ريال  والبالغة 

األخ�ي  الربــع  الجاري عن  العام  األول من  بالربــع  كات  8 رسش أرباح  وارتفعت 
أرباحها  رفعت  بعدما  العربية”  “بوبا  مقدمتها  ي 

�ف وكان   ،2020 عام  من 
بنسبة 103.1%. ة  الف�ت تلك  خالل 

العربية”  ف  “التأم�ي أبرزها  ؛  ربىعي أساس  عىل  كات  رسش  4 أرباح  وانخفضت 
.75.4% بانخفاض  العربية”  %87.5، و”تشب  بنسبة 

ف السعودي ترتفع %30.7 بالربــع األول من 2021 أرباح قطاع التأم�ي

المصدر: مباشـــر

ي السكنية.. بدءا من يوليو
ف اإللزامي عىل المبا�ف »لجنة الكود السعودي«: تطبيق التأم�ي

سعد  المهندس  السعودي  البناء  لكود  الوطنية  اللجنة  عام  ف  أم�ي أكد 
يوليو  شهر  من  بداية  السكنية  ي 

للمبا�ف اإللزامي  ف  التأم�ي تطبيق  الشعيل 
.2021 القادم من العام الحالي 

سيتم  القادم   1/7 تاريــــخ  من  بداية  أنه  ي 
تلفزيو�ف لقاء  ي 

�ف الشعيل  وأوضح 
بوليصة  بإصدار  أدوار وأقل   3 المكونة من  السكنية  ي 

المبا�ف إلزام أصحاب 
الخفية. العيوب  من  ي 

المبا�ف ف عىل  للتأم�ي ف  تأم�ي

ي 
�ف العيوب  وتغطي  سنوات،   10 البوليصة  مدة  أن  الشعيل  وأوضح 

ي 
المبا�ف وثبات  قوة  من  ُتضعف  ي  ال�ت األخرى  والعنا�  اإلنشائية  األعمال 

ط  وتش�ت واإلنشاءات،  بة  ال�ت فحص  ف كذلك  التأم�ي يغطي  كما  واستقرارها، 
الشهادة. إصدار  تاريــــخ  عند  اكتشافها  عدم  العيوب  لتغطية  البوليصة 

ذات  السكنية  ي 
المبا�ف  عىل 

ً
سابقا ف  التأم�ي تطبيق  تم  أنه  إل  الشعيل  وأشار 

اإلصالح  تكاليف  عن  له  المؤمن  تعويض  يتم  بحيث   ، وأك�ث أدوار   4 الـ
ي ُتكتشف وُتبلغ  ي الناتجة عن العيوب الخفية ال�ت

واالستبدال وتعزيز المبا�ف
التأمينية. التغطية  ة  ف�ت خالل  عنها  كة  ال�ش

كود  تنفيذ  أن  السعودي  البناء  لكود  الوطنية  اللجنة  عام  ف  أم�ي وكشف 

واإلسكان،  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  ِقبل  من  إلزاميا  يكون  البناء 
ف  تعي�ي ي 

�ف تتلخص  الكود  لتطبيق  متطلبات   3 استيفاء  خالل  من  وذلك 
معتمد،  هندسي  ف  م�ش مكتب  ف  وتعي�ي معتمد،  هندسي  مصمم  مكتب 
ط ُيلزم  ي ما بعد رسش

، وسيضاف �ف ف اإللزامي عىل المب�ف اء بوليصة التأم�ي ورسش
. ف للمقاول�ي السعودية  الهيئة  ي 

�ف ومعتمد  مسجل  مقاول  باختيار 

وتطرق الشعيل إل أن تطبيق كود البناء السعودي سيتم بحسب المرسوم 
بالتعاون  الثالثة  المرحلة  اآلن  بدأت  وقد  مراحل،   5 عىل  الكريم  الملكي 
التنفيذية  الذراع  باعتبارها  واإلسكان  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  مع 
تنفيذ  متابعة  ومن خالل  اإلجراءات  تطبيق  ي 

�ف االختصاص  بحكم  للتطبيق 
. ي

المبا�ف

البناء  كود  تطبيق  عىل  بالتفتيش  ستقوم  جهات   4 أن  الشعيل  وذكر 
، وذلك بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية  ف السعودي من قبل المقاول�ي
الحفاظ  بهدف  المعتمدة  ونية  اإللك�ت »بلدي«  منصة  واإلسكان من خالل 
استهالك  وترشيد  ي 

المبا�ف واستدامة  والممتلكات  األرواح  سالمة  عىل 
والماء. المصدر: عكـــاظالكهرباء 
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ف تدشن النظام الرقمي IruSoft لتعزيز اإلدارة والرقابة عىل القطاع وحدة تنظيم التأم�ي
ة  ي دولة الكويت، مش�ي

ف �ف التأم�ي اف عىل قطاع  IruSoft سعيا لتطوير وتعزيز منظومات اإلدارة والرقابة واإلرسش ف نظامها الرقمي  التأم�ي دشنت وحدة تنظيم 
. ي اجتماعها األخ�ي

الخدمة �ف باركت إطالق هذه  للوحدة  العليا  اللجنة  أن  إل 
الوحدة  إنشاء  قانون  ألهداف   

ً
تحقيقا ي 

يأ�ت الرقمي  النظام  إن  وقالت: 
والشفافية  بالعدالة  يتسم  بما  عليه،  والرقابة  ف  التأم�ي قطاع  بتنظيم  ي  المع�ف
يتوافق  بما  أدواته  وتطوير  وبتنميته  المصالح،  تعارض  ومنع  والتنافسية 
وبضمان  به،  ف  للمتعامل�ي حماية  وبتوف�ي  العالمية،  الممارسات  أفضل  مع 

بالقطاع. الصلة  ذات  واللوائح  ف  بالقوان�ي ام  ف اإلل�ت

مركز  رئيس  �ح   ،IruSoft الرقمي  النظام  ف  بتدش�ي ي  المع�ف وبصفته 
أن  السلوم،  سالم  عبدهللا  بالوحدة  ي  اتيحب االس�ت والتطوير  الدراسات 
الهادفة  التواصل  رقمنة   )1(  : ف أساسيت�ي ف  منهجيت�ي ة  معت�ب جاءت  الخطوة 
الصلة  ذات  والجهات  الوحدة  ف  ب�ي المعلومات  تبادل  وت�يــــع  ألتمتة 
اإلدارة  آليات  بأتمتة  المعنية  الرقابية  التكنولوجيا  تطبيق   )2( و  بالقطاع، 

بالقطاع. الصلة  الجهات ذات  اف عىل  والرقابة واإلرسش

ي ثالث مكونات 
ف قد جاء تطبيقهما �ف ف المنهجيت�ي وأوضح السلوم بأن هات�ي

 IruSoft ذكاء  أساس  هي  ي  وال�ت التطبيقات،  برمجة  واجهة   )1( رئيسية: 
ف  ب�ي األساسية  الوصل  وحلقة  الرقمية،  لعملياته  والممنهج   ، االصطناعي
ي 

�ف الصلة  ذات  وللجهات  للوحدة  ونية  اإللك�ت والبوابات  البيانات  قواعد 
Iru- نظام  ربط  سبل  ح  ب�ش ي  المع�ف المطورين  دليل   )2 و   . ف التأم�ي )قطاع 

له بمزاولة  المرخص  الخاص  القطاع  أو  العام  القطاع  بأنظمة جهات   Soft
ونية لوحدة تنظيم  البوابة اإللك�ت التأمينية. و )3(  المهن  أو  ف  التأم�ي أنشطة 
ي 

ي الوحدة وموظ�ف
ف نظام IruSoft وموظ�ف ، لتكون حلقة الوصل ب�ي ف التأم�ي

لها. المرخص  الجهات 

االستعانة  عىل  حرص  ي  اتيحب االس�ت والتطوير  الدراسات  مركز  أن  وأضاف 
مجة  ال�ب مجال  ي 

�ف الفنية  النماذج  أحدث  من  باعتباره  ي  مع�ف ي  ف�ف بنموذج 

المؤسسة  هي  ف  التأم�ي تنظيم  وحدة  أن  إل  الفتا  المعلومات،  وتكنولوجيا 
الحالة  بمنهجية »نقل  تطبيقات  برمجة  لواجهة  المطبقة  األول  الحكومية 
 OAuth2 ومنهجية  البيانات،  لعرض   REST بـ  يعرف  ما  أو  التمثيلية« 

والتفويض. للمصادقة 

واختتم السلوم بأن الغاية من IruSoft جاءت لتوف�ي البيانات ذات الصلة 
ذلك  ي 

�ف بما  المناسب،  الوقت  ي 
�ف القرار  لمتخذي  ومبارسش  مؤتمت  بشكل 

ي 
�ف الكامنة  المخاطر  لجميع  الحيوية  والتقييمات  الرئيسية  األداء  ات  مؤرسش

المناسب.  الوقت  ي 
�ف بفعالية  التدخل  يؤمن  ما   ، ف التأم�ي كات  رسش أنشطة 

باإلضافة إل غاية خفض تكاليف تشغيل الوحدة عىل المستويات اإلدارية 
الجهات  مع  ي 

و�ف اإللك�ت للربط  أنظمتها  فتح  والرقابية من خالل  افية  واإلرسش
ذكاء  مصدر  هي  ي  ال�ت اإلحصائية  بالقراءات  التغذية  وتكثيف  الصلة،  ذات 

. IruSoft االصطناعي نظام 
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المصدر: القبـــس

Arab Insurance PalestinePalestine

ي 2020
ف يقفز %27 �ف ي فلسط�ي

ف �ف كات التأم�ي ي ربــح �ش
صا�ف

ف  التأم�ي كات  رسش أرباح  ي 
صا�ف أن  حديث،  ي 

إحصا�ئ تقرير  معطيات  أظهرت 
.2019 ، مقارنة مع  ي

العام الما�ف قفز بنسبة %27.2 خالل 

هيئة  عن  صادرة  مجمعة  ليبانات  اقتصادي  موقع  أجراه  مسح  وبحسب 
ف 21.5  ي فلسط�ي

ف �ف كات التأم�ي ي أرباح رسش
رأس المال الفلسطينية، بلغ صا�ف

.2019 ي 
مليون دوالر، صعودا من 16.9 مليون دوالر �ف

الربــع  من  اعتبارا  جائحة كورونا  تبعات  من  الرغم  عىل  األرباح،  نمو  ي 
يأ�ت

ي السوق المحلية ألك�ث من شهرين، 
األول 2020، وغلق المرافق الحيوية �ف

وس. الف�ي لمواجهة  الحكومة  جهود  كإحدى 

مدرجة   7 منها  كات  رسش  10 ف  التأم�ي قطاع  ي 
�ف العاملة  كات  ال�ش عدد  ويبلغ 

المتحدة  العالمية   ، ف للتأم�ي األهلية  المجموعة   : هي المحلية،  البورصة  ي 
�ف

التكافل   ، ف للتأم�ي ف  فلسط�ي الوطنية،  ف  التأم�ي  ، ف للتأم�ي ق  الم�ش  ، ف للتأم�ي
. ف للتأم�ي العالمية  ترست   ، ف للتأم�ي الفلسطينية 

اليف  وميد   ، ف للتأم�ي ف  تمك�ي  : وهي مدرجة  غ�ي  كات  رسش ثالث  هناك  بينما 
العقاري. الرهن  ف  لتأم�ي ف  وفلسط�ي اليكو، 

غ�ي  أرباح  بفعل  ي 
الما�ف العام  خالل  ف  التأم�ي كات  رسش أرباح  صعود  ي 

يأ�ت
جانب  إل  عملة،  فروقات  أرباح  ي 

�ف أساسي  بشكل  مرتبطة  تأمينية، 
كات سجلت أرباحا  ، لكن جميع ال�ش ف التأم�ي استثمارات أخرى خارج قطاع 

. ف التأم�ي ي نشاط 
�ف

أرباحها  ي 
صا�ف ي 

�ف نموا  كات  رسش  6 سجلت  مدرجة،  كات  رسش  7 إجمالي  ومن 

تراجعا. كة واحده  بينما سجلت رسش  ، ي
الما�ف العام  خالل 

العام  خالل   1.7% بنسبة  ف  للتأم�ي األهلية  المجموعة  ربــح  ي 
صا�ف ونما 

ي 2019.
ي إل 759.12 ألف دوالر، صعودا من 746.1 ألف دوالر �ف

الما�ف

ف بنسبة %128.6 خالل  كة العالمية المتحدة للتأم�ي ي ربــح ال�ش
وارتفع صا�ف

ي 
�ف دوالر  مليون   1.02 من  دوالر، صعودا  مليون   2.33 إل  ي 

الما�ف العام 
.2019

ي أرباحها 
ي صا�ف

ي سجلت تراجعا �ف ، كانت الوحيدة ال�ت ف ق للتأم�ي بينما الم�ش
ي إل 1.27 مليون دوالر، نزوال من 1.82 مليون دوالر 

خالل العام الما�ف
ي 2019.

�ف

ي بنسبة 10.1% 
الما�ف العام  الوطنية خالل  ف  التأم�ي كة  ي ربــح رسش

ونما صا�ف
ي 2019، إذ حققت 

ف دوالر �ف ف دوالر مقارنة مع 7.09 مالي�ي إل 7.8 مالي�ي
ف دوالر. 6.3 مالي�ي تأمينية تجاوزت  كة ربحا من أنشطة غ�ي  ال�ش

 ، ي
ف بنسبة %146 خالل العام الما�ف ف للتأم�ي كة فلسط�ي ي ربــح رسش

وقفز صا�ف
.2019 ي 

إل 1.189 مليون دوالر، مقارنة مع 483.5 ألف دوالر �ف

ف إل 2.2 مليون  كة التكافل للتأم�ي ي ربــح رسش
وبنسبة نمو %5.6، صعد صا�ف

.2019 ي 
دوالر، مقارنة مع 2.1 مليون دوالر �ف

ف  مالي�ي  4.14 بقيمة  ربــح  ي 
صا�ف سجلت  فقد   ، ف للتأم�ي العالمية  ترست  أما 

.2019 ي 
ف دوالر �ف مقارنة مع 3.66 مالي�ي

المصدر: اإلقتصادي
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»مع قرب انتهاء المدة«..  

اخيص ط إلستئناف ال�ت ف �ش الرقابة المالية: حسم الضوابط الجديدة لوساطة التأم�ي
للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  نائب   ، عبدالمعطي رضا  المستشار  كشف 
الوساطة  لزيادة حوكمة وتنظيم نشاط  إعداد ضوابط جديدة  المالية، عن 
إدارة  مجلس  عىل  المقبلة  القليلة  األيام  خالل  لعرضها  بالسوق  التأمينية 

لمناقشتها. الهيئة 

هذه  أن  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ترصيحات  ي 
�ف عبدالمعطي  وأوضح 

بإعتبارها  التأمينية  الوساطة  بنشاط  العمل  تنظيم  ي 
�ف سُتسهم  الضوابط 

أطراف  عىل كافة  بالنفع  يعود  بما  ف  التأم�ي قطاع  منظومة  ي 
�ف  

ً
رئيسيا  

ً
ضلعا

الصناعة.

الجديدة  الضوابط  لهذه  الهيئة  إدارة  ي ضوء مناقشة مجلس 
أنه �ف وأضاف 

يونيو  الصادر  الوساطة  كات  تراخيص رسش قرار وقف  وإقرارها؛ سيتحدد مد 
ي حالة إقرار هذه 

 إل أنه من المتوقع �ف
ً
ا ي لمدة عام من عدمه، مش�ي

الما�ف
اخيص. ال�ت بها وإنهاء قرار وقف  العمل  بدء  الضوابط؛ 

ي 
الما�ف يونيو  خالل  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  من  قرار  صدر  قد  وكان 

الوساطة  أو  ف  التأم�ي ي 
�ف الوساطة  كات  ل�ش جديدة  تراخيص  أية  منح  بوقف 

كات  رسش تقدم  وقف  يتم  أن  القرار  وتضمن  عام،  لمدة  ف  التأم�ي إعادة  ي 
�ف

التأمينية،  الوساطة  نشاط  مزاولة  رخصة  عىل  للحصول  جديدة  بطلبات 
كات المتقدمة بالفعل للهيئة بطلبات باستكمال إجراءاتها  ولكن يسمح لل�ش

النشاط. مزاولة  رخصة  للحصول 

السوق  لتنظيم  تنفيذ خطتها  القرار هو  الهدف من هذا  أن  الهيئة  وأعلنت 
العمل  بالسوق عىل  القائمة  التأمينية  الوساطة  كات  ف رسش تحف�ي والعمل عىل 
ف المرصي بما سيؤدي إل  التأم�ي لتقديم قيمة مضافة لقطاع  بشكل أفضل 

أعماله. وزيادة حجم  السوق  تنظيم 

والشيوخ النواب  بمجل�ي  الجديد  ف  التأم�ي قانون  مناقشة  استكمال 

ن   استكمال مناقشة مسودة قانون التأم�ي
ً
وأشار عبدالمعطي أنه جاري حاليا

 اإلنتهاء من مناقشة جزء كب�ي 
ً
الجديد بمجل�ي النواب والشيوخ، موضحا

. ً
نهائيا إلصداره  العامة  للمناقشة  لطرحه   

ً
تمهيدا القانون  من 

وأكد عىل أن هذا القانون سيؤدي إل تطوير الصناعة وخلق فرص جديدة 
أنه  إل   

ً
ا مش�ي بالسوق،  ي  التأمي�ف الوعي  رفع  ي 

�ف المساهمة  بجانب  كات  لل�ش
عند طرحها  إال  جديدة  ف  تأم�ي كات  ل�ش الموافقة  منح  يتم  لن  للقانون   

ً
وفقا

ي أقساط السوق.
منتجات جديدة أو تحقق زيادة �ف

مواد  بعدد  أبواب  ة  ع�ش ي 
�ف جاء  الجديد  ف  التأم�ي قانون  وع  م�ش أن  ويذكر 

إعدادها  ي 
�ف ساهم   – ومستحدثة  معدلة  ف  ب�ي ما   – مادة   233 إل  تصل 

ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي ي كافة مجاالت 
�ف ف  والمتخصص�ي اء  الخ�ب من  العديد 

واألنشطة والخدمات المرتبطة به، كما راعت أحكام مواده استطالع الرأي 
زمنية  إجراؤه عىل ثالث مراحل  تم  الذى  المجتمىعي  الحوار  احتضنه  الذى 
ثم   ، القانون  وع  ي م�ش

الصناعة �ف أطراف  الرؤى وتطلعات  استوعبت كافة 
ف  المتخصص�ي اء  الخ�ب من  فريق  قبل  من  متأنية  داخلية  مراجعات  أعقبه 

. بالهيئة 

العمىلي  التطبيق  عنه  أسفر  ما  معالجة  وع  الم�ش إعداد  ي 
�ف روعي  وقد 

ات،  للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ عىل السوق من متغ�ي
من   

ً
إبتدأ المرصية  الدولة  داخل  ف  التأم�ي نشاط  تحكم  يعات  أربــع ت�ش تمس 

 
ً
ومرورا  ،  1948 عام  منذ  بها  المعمول  ف  التأم�ي لوثيقة  المنظمة  النصوص 

يتعلق  وما   1975 عام  منذ  السارية  الخاصة  ف  التأم�ي صناديق  بنشاط 
ف القائمة منذ عام 1981 عىل  اف والرقابة عىل التأم�ي بنصوص قانون اإلرسش
المدنية  المسئولية  عن  اإلجباري  ف  بالتأم�ي يتعلق  ما   

ً
ا وأخ�ي  ، النشاط  هذا 

يحة  الناشئة عن حوادث مركبات النقل ال�يــــع  والذى تتصل أحكامة ب�ش
. ف الموطن�ي من  ة  المصدر: أموال الغدكب�ي

ف القطاع الخاص  اكات ب�ي ف الصحي الشامل يمثل حافزا للرسش تقرير: قانون التأم�ي
ي مرص

والعام �ف
ف  التأم�ي قانون  أن  إل  مرص”،  ي 

�ن الخاص  للقطاع  التشخيصية  “الدراسة  بعنوان  الدولي  والبنك  الدولية  التمويل  مؤسسة  عن  مؤخرا  صدر  تقرير  أشار 
المتخصصة،  والرعاية  التشخيصية،  والخدمات  المستشفيات،  بناء  ي 

�ف والخاص  العام  ف  القطاع�ي ف  ب�ي اكات  لل�ش حافزا  يشكل  أن  يمكن  الشامل  الصحي 
التأمينية. المطالبات  وإدارة  المعلومات،  وتكنولوجيا 

بعض  هناك  مازال  إنه   ، الدولي البنك  مدونة  ته  ن�ش الذي  التقرير،  وقال 
عيادات  شخص  أي  امتالك  كب�ي  حد  إل  اللوائح  تحظر  أوال،  العقبات. 
الرعاية  مقدمي  عىل  ف  ويتع�ي لهم.  المرخص  األطباء  باستثناء  خارجية، 
األقل  عىل  حكومية  هيئات  تسع  موافقة  عىل  الحصول  الجدد  الصحية 

العمل. بدء  قبل 

العام  ف  القطاع�ي ف  ب�ي اكة  ال�ش ف  قوان�ي أطر  ف  تحس�ي إل  حاجة  هناك  ثانيا، 
والخاص، وأشارت الدراسة إل “آليات دفع تعسفية” و”تأخر المدفوعات 

. ف شائعت�ي ف  عقبت�ي بوصفهما  خارجية”  بمصادر  االستعانة  ألنشطة 

العام  ف  القطاع�ي من  مرص  ي 
�ف الصحية  الرعاية  مقدمي  عىل  ف  يتع�ي ا،  وأخ�ي

مستوى  عىل  األطباء(  )هجرة  العقول  نزيف  مسألة  يواجهوا  أن  والخاص 
ف  والفني�ي والصيادلة  األطباء  تج�ب  ما  ا  كث�ي المنخفضة  فاألجور  البالد، 

ي الخارج.
المهرة عىل البحث عن فرص عمل �ف

كليوباترا  مجموعة  ي 
�ف المعلومات  مسؤولي  كب�ي  الشاكر،  عمرو  يقول 

إن  مرص،  ي 
�ف الخاصة  الصحية  الرعاية  كات  رسش أك�ب  إحدى  للمستشفيات، 

لالبتكار. الصحية هي مصدر رئي�ي  الرعاية  ي مجال 
�ف الناشئة  كات  ال�ش

ال  فهم  الصندوق..  خارج  التفك�ي  بحرية  األعمال  رائد  “يتمتع  ويضيف: 
من  األمور  رؤية  عىل  القدرة  لديهم  لذلك   ، اليومي ف  الروت�ي ي 

�ف يشاركون 
مختلف”. منظور 

كانت  الصحية،  الرعاية  مجال  ي 
�ف األعمال  رواد  من  بالعديد  يتعلق  وفيما 

رعاية  ف خدمات  بتحس�ي الوفاء  لقدرتهم عىل  اختبار عس�ي  بمثابة  الجائحة 
. المر�ف

 ،2020 عام  منتصف  ي 
�ف تجتاح مرص  وس كورونا  ف�ي جائحة  وبينما كانت 

يقدم  تطبيقا  تدير  ي  ال�ت حكيمة،  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  بكر،  عمرو  كان 
ي كانت تتجه فيها مرص  ال�ت ة  الف�ت لية، يقول متذكرا  ف الم�ف التمريضية  الرعاية 
وس “العديد  انتشار الف�ي التجول واإلغالق االقتصادي الحتواء  نحو حظر 
هي  “هذه  لموظفيه  قال  بينما  سينمو”.  والبعض  سيسقط  كات  ال�ش من 

لحظة أن نكون أو ال نكون.”
المصدر: الشروق

http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/pdf/insurance.pdf
http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/pdf/insurance.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6b42349b-daaf-453a-9f78-2904e5e0b3a2/CPSD-Egypt-AR.pdf?MOD=AJPERES&CVID=npT2c1I
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ف السفر خالل العام األول مليار جنيه أقساط متوقعة من مجمعة تأم�ي
الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب   ، عبدالمعطي رضا  المستشار  كشف 
العامة للرقابة المالية، عن أنه من المتوقع تحصيل محفظة أقساط بقيمة 
العام  السفر للخارج خالل  ف  لتأم�ي المجمعة المرصية  مليار جنيه من خالل 

األول.

حجم  أن  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ترصيحات  ي 
�ف عبدالمعطي  وأضاف 

مليون   70  –  60 ف  ب�ي اوح  ي�ت كان   
ً
سنويا كات  بال�ش السفر  ف  تأم�ي أقساط 

فمن  المسافرين  كافة  عىل  ف  والتأم�ي المجمعة  تفعيل  مع  ولكن  جنيه، 
جنيه. مليار  ليبلغ  زيادته  المتوقع 

قيام  عىل  الداخلية  وزارة  مع  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  نسقت  وقد 
ف  للمرصي�ي الفورية  المساعدة  ُتقِدم  تأمينية  مظلة  بتوف�ي  ف  التأم�ي كات  رسش
ي أو مرض طارئ قد 

ي حالة التعرض ألي حادث عر�ف
المسافرين للخارج �ف

السفر خارج مرص. أثناء رحلة  له  يتعرض 

النظام  الئحة  بن�ش  الجاري  مايو  مطلع  انفرد  قد  الغد«  »أموال  وكان 
حصص  ن�ش  وكذلك  للخارج،  السفر  ف  لتأم�ي المرصية  للمجمعة  األساسي 

بالمجمعة. األعضاء  ف  التأم�ي كات  رسش

إتاحة  بشأن  العالمية  الممارسة  أساليب  أفضل  عىل  حرصت  الهيئة 
العالمية األسواق  ي كافة 

�ف السفر  تغطيات 

وأكد عبد المعط أن الهيئة حرصت عىل دراسة أفضل أساليب الممارسة 
وأعطت  العالمية،  األسواق  ي كافة 

�ف السفر  تغطيات  إتاحة  بشأن  العالمية 

تكميلية  ف سفر  تأم�ي وثيقة  إبرام  ي 
�ف الحق  كامل   – المسافرين   – ف  للمواطن�ي

المرخص  ف  التأم�ي ف وجمعيات  التأم�ي كات  بتغطيات إضافية لدى أي من رسش
التغطية  لتلبية احتياجات  السفر وذلك  ف  تأم�ي الهيئة بإصدار وثائق  لها من 

. ف المرصي�ي فئات  بعض  لدى  اإلضافية 

ف السفر للخارج يعد خطوة هامة الستكمال  وأوضح أن إنشاء مجمعة تأم�ي
ي 

الرا�ت األداء  واستثمار  النمطية  ف  التأم�ي فروع  ي 
�ف الرقمي  التحول  عملية 

منظومة  ي 
�ف االستقرار  تحقيق  ي 

�ف السيارات  اإلجباري عىل  ف  التأم�ي لمجمعة 
تقوية  جانب  إل   ،2019 عام  بداية  منذ  السيارات  عىل  اإلجباري  ف  التأم�ي
تيب  ب�ت الجديدة  للمجمعة  بالسماح  الوطنية  ف  التأم�ي صناعة  وضع 
المرصية  السوق  نيابة عن  ي  التأمي�ف الفرع  ف عن ذلك  التأم�ي إعادة  اتفاقيات 

كلها.

للخارج  السفر  ف  لتأم�ي المرصية  المجمعة  قيد  بعد  بأنه  بالذكر  الجدير 
9 واعتماد نظامها األساسي –  بالهيئة تحت رقم  ف  التأم�ي بسجل مجمعات 
تنفيذ  مع  بداياته  الذى كانت  ي  التأمي�ف الشمول  لتحقيق  تنفيذية  كخطوة 
 –  2018( المرصفية  غ�ي  المالية  لألنشطة  الشاملة  الهيئة  اتيجية  اس�ت
فإنه ال يجوز  المجتمع–  لكافة فئات  التأمينية  بالحماية  2022( والوصول 
ف  تأم�ي بمزاولة  لها  المرخص   ، ي

التعاو�ف ف  التأم�ي وجمعيات  ف  تأم�ي كة  رسش ألي 
هذا  تصدر  أن  الداخلية،  وزارة  من  الصادرة  السفر  جوازات  عىلي  السفر، 

المجمعة. الوثائق بأي صورة من الصور، خارج نطاق  النوع من 
المصدر: أموال الغد

In the Spotlight

صدر تقرير “المخاطر الناشئة”
ُ
اإلعادة التونسية ت

وحالة  ات  تغي�ي ف  التأم�ي إعادة  كات  ورسش ف  التأم�ي كات  رسش تواجه  ما  ظل  ي 
�ف

، أصدرت  ة أرسع من أي وقت م�ف ي يبدو أنها تتطور بوت�ي ف ال�ت عدم اليق�ي
 Les Risques“ الناشئة  المخاطر  بعنوان  تقرير  التونسية  اإلعادة  كة  رسش

الفرنسية باللغة   ”Émergents

ف  التأم�ي مؤسسات  أعمال  قلب  ي 
�ف دائًما  المخاطر  إدارة  أن  فيه  أوضحت 

فإن فكرة   ، ذلك  بهم. ومع  الخاص  الحوكمة  لنظام  أساسية  أنها وظيفة  و 
عىل  طبيىعي  بشكل  وتركز  اليوم  تعقيًدا  أك�ث  أصبحت  هذه  المخاطرة 
من  للتقرير(  )وفقا  الناشئة  المخاطر  تحديد  ويتم  هذا  الناشئة،  المخاطر 
أن  يمكن  ي  وال�ت قياسها  يصعب  ي  ال�ت ة  المتغ�ي أو  الجديدة  المخاطر  خالل 
هذه   ، ذلك  إل  باإلضافة  والصناعة.  المجتمع  عىل  تأث�ي كب�ي  لها  يكون 
موثوق  بشكل  المحتملة  مخاطرها  عىل  التعرف  يتم  لم  ي  ال�ت المخاطر  هي 
المخاطر  أن  يبدو   ، لذلك  ونتيجة  آثارها.  إل  الوصول  يصعب  ي  وال�ت بعد 

للنمذجة. قابلة  ليست  بطبيعتها،  الناشئة، 

إل  ف  التأم�ي ومعيد  ف  التأم�ي كات  رسش تدفع  أن  المحتم  من  السياق،  هذا  ي 
�ف

إل  بالفعل  تؤدي  أن  يمكن  حيث  ألعمالهم،  فرًصا  المخاطر  هذه  اعتبار 
، مع تطوير منتجات جديدة أو ضمانات جديدة. ومع  ف توسيع عرض التأم�ي
ف  يم�ي الذي  ف  اليق�ي عدم  ينبع  لربحيتها.  تهديدات  أيًضا  تشكل  فإنها   ، ذلك 
تشكل،  ي  ال�ت التاريخية  المالحظات  ي 

�ف ف  مع�ي نقص  من  الناشئة  المخاطر 
أو  علمية  ات  تغي�ي أيًضا  تشكل  ولكنها   ، جديدة  مخاطر   ، تعريفها  بحكم 
ي  ال�ت الناشئة  المخاطر  تصنيف  يتم  سياسية.   - اجتماعية  أو  تكنولوجية 
إل  ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي عالم  عىل  تأث�ي  لها  أنها  عىل  اء  الخ�ب حددها 
والمجتمعية  والبيئية  االقتصادية  المخاطر  رئيسية:  مجموعات  ست 

التنظيمية. المخاطر  أقل،  وبدرجة  والسياسية،  والتكنولوجية 

تحلياًل  أك�ث  بشكل  الناشئة  المخاطر  دراسة  يجب  أنه  إل  التقرير  وأضاف 
. ف التأم�ي لصناعة  قيمة  وخلق  لمعالجتها  عملية  اتخاذ خطوات  أجل  من 

ومن الجدير بالذكر، أن 
العديد  تناول  التقرير 
الناشئة،  المخاطر  من 

: وهي

مع  التعامل   -
المناخ:  تغ�ي  مخاطر 
جديدة  تحديات 
ف  التأم�ي لقطاع 

ف  التأم�ي وإعادة 

مخاطر  تطور   -
الجائحة 

نت - مخاطر اإلن�ت

العمل  انقطاع   -
ر دون �ف

- االرهاب

ازية  االح�ت والمعاي�ي  المحاسبة  ي 
�ف التغي�ي  مخاطر   -

التطور  ي 
�ف الناشئة  للمخاطر  التعرض  سيستمر  أنه  إل  التقرير  خلص  وقد 

 ،2020 عام  ي 
�ف نشأت  ي  ال�ت التحديات  نفس  ى  وس�ف  2021 عام  خالل 

العالم  من  ة  كث�ي أجزاء  ي 
�ف وس كورونا  ف�ي انتشار  استمرار  بسبب  سيما  ال 

ي 
�ف الجوية  األحوال  تدهور  قليلة.  مناطق  ي 

�ف معينة  سياسية  ات  وتغ�ي  ،
لعام  ف  التأم�ي بصناعة  الخاصة  التوقعات  فإن   ، ذلك  ومع   ، أخرى  بلدان 
ي من المؤكد أنها  2021 ستشمل أيًضا بعض المشكالت الناشئة البارزة ال�ت
إل   ، الواقع  ي 

�ف  . ف التأم�ي إعادة  كات  ف ورسش التأم�ي كات  أعمال رسش ستؤثر عىل 
للمخاطر  ظهور كب�ي  إضافة  يمكننا   ، أعاله  المذكورة  الرئيسية  المخاطر 
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هائلة  مالية  وخسائر  المالية  للخسائر  عالمي  انقطاع  إل  يؤدي  ضخم 
التنظيمية  ات  التغي�ي من  العديد  ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي عالم  عرف  لقد 
ف  التأم�ي قطاع  نشاط  ي فرضتها طبيعة  ال�ت ة  األخ�ي السنوات  ي 

�ف والمحاسبية 
التجارة،  الخدمات،  )الصناعة،  المجاالت  ي 

�ف الجميع  عىل  يؤثر  الذي 
مدعوة  ف  التأم�ي إعادة  كات  ورسش ف  التأم�ي كات  رسش فإن   ، وبالتالي  .)... الزراعة 
وعىل  أعمالهم  عىل  تؤثر  قد  ي  ال�ت والظروف  ات  التغي�ي جميع  مع  للتكيف 
لمخاطر  المستمر  الظهور  مع  خاصة  عمالئهم،  أعمال  الخصوص  وجه 

جديدة.

هنا الضغط  الرجاء  التقرير،  لالطالع عىل 

1111

خاصا  عددا   ”wmc“ مجلة  من  ونيا  إلك�ت عددا  مؤخرا  صدر 
ف  التأم�ي سوق  وضع  خالله  من  تناول  التون�ي  ف  التأم�ي سوق  عن 
ف  التأم�ي صناعه  قادة  بعض  مع  ولقاءات  اته  ومؤرسش التون�ي 

التونسيه؛

ف بعمل  للتأم�ي ي  العر�ب العام  العامة لإلتحاد  هذا وقد قامت األمانة 
من   147 العدد  ضمن  التون�ي  ف  التأم�ي سوق  عن  خاص  ملف 

ي العر�ب ف  التأم�ي مجلة 

 ،”wmc“ مجلة  من  الخاص  ي 
و�ف االلك�ت العدد  عىل  لالطالع 

هنا الضغط  الرجاء 

الرجاء   ، ي العر�ب ف  التأم�ي مجلة  من   147 العدد  عىل  لالطالع 
هنا الضغط 

وزيادة  التنظيمية  واإلصالحات  ر،  النشاط دون �ف وانقطاع  التكنولوجية، 
المحاسبة  ي 

�ف ات  والتغ�ي االمتثال،  عدم  وخطر  التنظيمية،  العقوبات 
وتدهور  االجتماعية،  والتوترات  التفاوتات  تنامي  ازية،  االح�ت والمعاي�ي 

... والمالية  االقتصادية  البيئة 
 . ي التاحب وس  الف�ي جائحة  من  الدروس  من  العديد  تعلم  تم  اآلن،  ح�ت 
األحداث  من  النوع  هذا  المخاطر  نماذج  من  قليل  عدد  أخذ  ذلك،  ومع 
ف بشكل  والتأم�ي المخاطر  إدارة  ي 

المتخصصون �ف اآلن، يحرص  االعتبار.  ي 
�ف

تلقينا  ي  وال�ت أفضل،  بشكل  األحداث  هذه  مثل  ات  تأث�ي فهم  عىل  ايد  ف م�ت
ي 

و�ف إلك�ت هجوم  حدوث  خطر  مثل  منها،  التحذيرات  من  العديد  بالفعل 

Companies News

“هيئة السوق” توافق عىل طلب “اإلعادة السعودية” بزيادة رأس مالها إل 891 مليون ريال عن طريق 
أسهم منحة

ي زيادة رأس 
ف التعاو�ف كة السعودية إلعادة التأم�ي المملكة العربية السعودية:المملكة العربية السعودية: أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة عىل طلب ال�ش

891 مليون ريال.  810 مليون ريال إل  مالها من 

ي سجل مساهمي المصدر لدى 
10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون �ف ي مقابل كل 

ي بيان لها، أن ذلك سيكون بمنح سهم مجا�ف
وأوضحت الهيئة �ف

ي وقت الحق. 
كة تاريخه �ف ي يوم تداول يىلي تاريــــخ االستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة ال�ش

ي نهاية ثا�ف
مركز اإليداع �ف

مليون   81 األسهم من  يزداد عدد  وبالتالي  المبقاة”  “األرباح  بند  ريال من  مليون   81 مبلغ  المال تسدد عن طريق تحويل  ي رأس 
�ف الزيادة  قيمة  أن  وبينت 

سهم إل 89.1 مليون سهم، بزيادة قدرها 8.1 مليون سهم. 

اإلجراءات  تستكمل  أن  كة  ال�ش و عىل  الموافقة  تاريــــخ هذه  من  أشهر  يتجاوز ستة  ال  أن  يجب  العادية  غ�ي  العامة  الجمعية  انعقاد  تاريــــخ  أن  إل  وأشارت   
العالقة.  ذات  النظامية  والمتطلبات 

ف ريال  كة من 810 مالي�ي ، بزيادة رأس مال ال�ش ي
ي مارس الما�ف

ف �ف كة السعودية إلعادة التأم�ي ووفقا للبيانات المتاحة عىل “أرقام”، أو� مجلس إدارة ال�ش
10 أسهم مملوكة.  81 مليون ريال من حساب األرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل  891 مليون ريال، عن طريق رسملة  إل 

المصدر: أرقام

AM Best Affirms Credit Ratings of Al Ahleia Insurance Company 

Kuwait:Kuwait: AM Best has affirmed the Financial Strength 
Rating of A- (Excellent) and the Long-Term Issuer 
Credit Rating of “a-” (Excellent) of Al Ahleia Insurance 
Company S.A.K.P. (Al Ahleia) (Kuwait). The outlook 
of these Credit Ratings (ratings) is stable.
The ratings reflect Al Ahleia’s balance sheet strength, 
which AM Best assesses as very strong, as well as its 
strong operating performance, neutral business profile 
and appropriate enterprise risk management (ERM).

Al Ahleia’s balance sheet strength is underpinned by 
its risk-adjusted capitalisation at the strongest level, as 
measured by Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR). 
AM Best views Al Ahleia’s dependence on reinsurance 
as modest, with high cession rates of its direct 
portfolio diluted by significant retention of reinsurance 
business written by the company’s subsidiary, Kuwait 
Reinsurance Company K.C.S.P. (Kuwait Re).
Al Ahleia has reported improving profits in each of the 

https://www.tunisre.com.tn/wp-content/uploads/2021/04/Les-Risques-Emergents-Tunis-Re-Avril-2021.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.img.tn/img/hors_series/WMC_HS_Assurances_2021.pdf&hl=fr
http://dev.gaif.it-fusion.org/UploadPhoto/880f3f98-1d2c-4066-9ff7-105604c1e214.pdf
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ابها وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين واإلحصائيات  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
.على مسؤولية املصادر

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

 تعويضات
ً
ف التكافىلي تحقق 454 مليون جنيه أقساط خالل 9 أشهر.. وتسدد 270 مليونا وثاق للتأم�ي

المنتدب  العضو  نائب  لبيب،  عبدالعزيز  قال  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
كة  ال�ش إن  التكافىلي – مرص،  ف  للتأم�ي وثاق  كة  ب�ش واإلدارية  المالية  للشئون 
األول  أشهر   9 الـ خالل  جنيه  مليون   454 بقيمة  أقساط  محفظة  حققت 

.2021/2020 من العام المالي الجاري 

حققت  كة  ال�ش أن  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ترصيحات  ي 
�ف لبيب  وأوضح 

المالي  العام  من  األول  أشهر   9 الـ خالل  أقساطها  بمحفظة   
ً
نموا  15%

2020/2019 والبالغ  ة المناظرة من  الجاري، مقارنة بالمحقق خالل الف�ت
جنيه. مليون   395  

ً
حينئذ

مليون   270 بقيمة  لعمالئها  تعويضات  إجمالي  كة  ال�ش تسديد  إل  وأشار 
 ،2021/2020 الجاري  المالي  العام  من  األول  أشهر   9 الـ خالل  جنيه 
السابق،  المالي  العام  من  ذاتها  ة  الف�ت خالل  جنيه  مليون   196 مقابل 

.38% نمو  بمعدل 

2021 بنهاية مارس  الوثائق  446 مليون جنيه إجمالي حقوق حملة 

446 مليون جنيه  إل  كة  بال�ش الوثائق  إرتفاع حقوق حملة  إل  لبيب  ونوه 
ي 

، مقابل 392 مليون جنيه بنهاية العام المالي الما�ف ي
بنهاية مارس الما�ف

.14% 2020/2019 بمعدل نمو يصل إل 

ف التكافىلي مرص تمتلك مالءة مالية مرتفعة حيث  ويشار إل أن وثاق للتأم�ي
العمومية  الجمعية  خالل  جنيه  مليون   230 إل  كة  ال�ش رأسمال  زيادة  تم 

المقبلة. ة  الف�ت زيادته خالل  كة، وتهدف  لل�ش ة  األخ�ي

وإدارة  لالستثمارات  أديم  كة  رسش ف  للتأم�ي وثائق  مساهمي  هيكل  ويضم 
عبد  نجيب  ي  الكوي�ت منهم  األفراد  ف  المساهم�ي وبعض  الكويتية  وات  ال�ث
أبرزهم عن�ت جاد،   ،

ً
 مرصيا

ً
20 مستثمرا ، بجانب  ي

الحمي�ف العزيز عبد هللا 
عبدالمقصود  نبيل  ومروة  محمد  سامي  ومحمود  السيد؛  حمدي  وعزة 

حسن.

COMMUNIQUE FINANCIER 1ER TRIMESTRE 2021

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 résilient grâce à la bonne dynamique de 
l’activité Vie
Morocco:Morocco: Au 31 mars 2021, le chiffre d’affaires global 
ressort à 2 901 MDH en recul de 2,3%.
En Vie, le chiffre d’affaires ressort en progression de 
+1,7% à 1 278 MDH portée par la croissance de l’activité 
prévoyance et la bonne tenue de l’épargne.
En Non-vie, le chiffre d’affaires s’établit à 1 623 MDH, 
en baisse de 5,3% par rapport au 1er trimestre 2020 en 
raison des effets de saisonnalité et des répercussions du 
ralentissement économique lié à la crise Covid19.
Au niveau du bilan, les provisions techniques nettes de 
réassurance augmentent de 5,9% pour atteindre 34,9 
milliards de DH.
Par ailleurs, les placements affectés aux opérations 
d’assurance sont également en progression de 7,5% à 35,9 
milliards de DH.

المصدر: أموال الغد

(*) Nettes de la part des 
cessonnaires

past four years, generating a return on capital of 10.8% 
in 2020 and a weighted five-year average (2016-2020) 
of 9.1%. Returns are supported by solid technical 
performance and positive investment earnings. The 
group’s direct insurance portfolio has a track record 
of excellent performance, supported by favourable 
inward reinsurance commissions. 
Al Ahleia has an established position as a top four 
insurer in Kuwait’s direct market, with a leading 

market share in the commercial insurance segment. The 
group achieves geographical diversification through 
its reinsurance operation, Kuwait Re, which provides 
proportional and non-proportional cover to cedants in 
the Middle East and North Africa, Asia-Pacific and 
Central and Eastern Europe. On a consolidated basis, 
Al Ahleia wrote gross written premium of KWD 101.3 
million in 2020, with Kuwait Re contributing KWD 
53.8 million.

 Source: AM Best 


