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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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World Insurance

Apprehensive outlook for energy & insurance industries: WTW
According to a report from the global advisory, broking and solutions company, WTW, both the energy and the 
insurance industries have a lot to be apprehensive about heading into the January renewals, as global geopolitical 
and economic uncertainties continue to intensify.
A number of factors have contributed to this new 
“apprehensive equilibrium”, says WTW, including 
the Ukraine crisis, global inflation, a renewed focus 
on ESG, and the deterioration of the 2022 loss record, 
particularly for Midstream and Downstream business.
The report states that traditionally, a period of 
significant market hardening is rapidly followed by 
an increased appetite for business at the new, higher 
rates, in turn ushering in the next phase of the market 
cycle, an equally rapid market softening as market 
imperatives switch from technical rating adequacy to 

meeting increased premium income targets.
Though now instead, “We are left with the remnants of 
a hard market – a tapering off of the hardening dynamic 
but no sign yet of the softening that many by now had 
anticipated,” WTW notes.
The rise of global inflation doesn’t only hit the business 
or its clients, says WTW, it also has the potential to 
impact the insurance market.
The firm observes that it is difficult to fully assess the 
impact of higher inflation on claims at this stage, as the 
higher inflation environment has not been present for 

https://iciec.isdb.org/


GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2022/11/072022/11/07 IssueIssue  175175  العددالعدد 22

long enough to accurately measure this.
Though it adds, “logic suggests that this will inevitably 
feed through to higher claims costs in the long term. 
The concern is therefore being felt by many insurers, 
who are also looking more closely at property declared 
values. This includes business interruption, the impact 
of more volatile Energy markets and whether the 
positive impact of inflation on buyers’ profits is being 
fully reflected in the values declared to the insurance 
market.”

“Our message to the energy industry on this topic is 
therefore really quite simple: it is vital that a more 
transparent understanding of how insured values are 
calculated is communicated from buyer to broker to 
insurer.”
When this is achieved, buyers will see greater price 
stability, says WTW, which will in turn reduce the 
likelihood of large swings experienced between hard 
and soft market conditions.

 Source: Reinsurance News

Regional Insurance

Reinsurance capacity in the region continues to be highly 
changeable
Hardening reinsurance market conditions in the Middle East and North Africa region, as well as changes in 
reinsurers’ appetites as to where they deploy their capital, have sustained the positive price momentum over recent 
renewal seasons, according to AM Best.
The Best’s Market Segment Report, “Opportunities 
Arise for MENA Reinsurers Amid Divergent Economic 
Conditions”, notes that reinsurance capacity in the 
region continues to be highly changeable and dynamic 
against a backdrop of divergent economic conditions 
across the region for oil-exporting and oil-importing 
countries.
AM Best analysts also state that operational challenges 
and deteriorating country risk landscapes in several 
countries in the region have weighed negatively on 
their view of the financial strength of the reinsurers 
domiciled and operating in these countries.
While several companies have experienced Long-Term 
Issuer Credit Rating downgrades over the past year, on 
the whole, MENA reinsurers rated by AM Best tend to 
demonstrate risk-adjusted capitalisation assessed at the 
strongest level, which is reflective of significant capital 
buffers relative to their operational exposures.
In an article, Gulf Times quoted AM Best as saying 

that the economic rebound, higher natural-resource 
extraction and plans to enhance insurance penetration 
brighten the prospects for reinsurance growth in 
MENA.
A growing number of the region’s primary insurers 
have shown renewed interest in participating in the 

https://aqabaconf.com/index.php/Registration/index
https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=325008&URatingId=3101297&AltSrc=22&_ga=2.87266332.563351115.1667306243-1669454545.1617012044
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regional reinsurance market on an inward facultative 
basis. “Inward facultative interest has accelerated since 
2020 as primary insurers have looked to bolster their 
topline and access insurable risk opportunities,” the 
report said.
AM Best expects primary insurers’ interest in writing 
inward facultative reinsurance business to remain 
a competitive dynamic in the coming years, and 
indicative of reinsurance capacity remaining plentiful 
in the region.

The reinsurance pricing environment in the MENA 
region reflects both regional drivers, such as recent 
underwriting performance strains, and global 
reinsurance trends, which are clear tailwinds for 
reinsurance providers in the region.
Notwithstanding recent pressures on underwriting 
margins, overall returns have generally remained 
‘robust’ for the region’s reinsurers. Thinner underwriting 
margins have been more than compensated by generally 
robust investment returns over the period.

 Source: Middle East Insurance Review & AM Best

IMF’s Azour: Gulf economies must defend against global 
headwinds
Fund’s regional director says high oil prices and business reforms have supported growth, but risks are on horizon

“Global headwinds are growing” and Gulf economies 
must defend against them, warned the IMF’s regional 
director.
Energy prices are rising, central banks are raising 
interest rates to tackle historically high inflation and a 
worldwide slowdown is forecast.
“The economic sky is now filled with a gloomy prospect, 
therefore it’s very important to protect economies from 
the headwinds that we are currently facing,” said Jihad 
Azour, the IMF Director of the Middle East and Central 
Asia Department.
The IMF launched its latest regional economic outlook 
for the Middle East and North Africa at an event in the 
UAE on Monday.
While Gulf countries have benefited from the increase 
in oil and gas prices, the reforms introduced in the last 
five years, helping to further diversify their economies, 
have also supported an increase in growth, Mr Azour 
told the Business Extra podcast.
“Going forward, what is important is to maintain 
economic management anchored into a medium term 
approach,” he said.
“On the fiscal [side] maintain the medium term fiscal 
frameworks, keep accumulating additional buffers and 
reduce the risk of procyclicality.”
The Gulf can accelerate the economic transformation 
through increased participation of the private sector, 
stepping up reforms, such as to do with the labour 
market and ease of doing business, which increase 
productivity, he said.
“2022 is a year where the region is still recovering well, 
where the level of growth is reaching 5 per cent, 5.2 per 
cent for oil exporters, 4.9 per cent for the oil importers 
… Next year, we expect growth to slow down,” said 
Mr Azour, a former finance minister of Lebanon.

A deceleration is unavoidable given the need to tame 
inflation.
“There is no solution without a cost,” said Mr Azour.
Food security remains an issue for most countries in 
the region, “not only the price of food but also the 
price of fertilisers, which is an important component of 
agricultural activities”, he said.
“This inflation is very much driven by food and 
commodity prices, and therefore it hurts socially. This 
is why it’s very important to address it in order to 
alleviate the pressure on the low income people,” he 
said.
“Addressing it would require … tightening the monetary 
policy, which means increasing interest rates, making 
the financing conditions more challenging. And this 
will have an impact on growth,” he said.
The key is “the right mix of policies” and to mitigate 
the cost of those policies on the most vulnerable.
However, reducing inflation may take time.
“There is a lag between the decisions and their impact. 
And this lag could be between six months and one year 
— depends on the transmission mechanisms,” he said.
There are three critical factors to watch this year, said 
Mr Azour.
“The level of inflation that keeps growing and reached 
double digits for the third year in the row for several 
countries … [also] the financial conditions and … the 
nature of policies that governments will put in place 
in order to address the very shocks that the global 
economy is facing.”
Also, the IMF has identified “vulnerabilities coming 
from the Covid [pandemic] era, the level of informality 
went up and the level of unemployment went up, too”.

 Source: The National News
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Arab Insurance AlgeriaAlgeria

Leaderboard of Algerian insurers in 2021
The Algerian direct insurance market has recorded 
a 144.7 billion DZD (1.04 billion USD) turnover in 
2021, increasing by 5% over a year.
The Société Nationale d’Assurance (SAA) maintained 
its leading position with a turnover of 28.8 billion DZD 
(206.46 million USD), that is, a 20% market share.
Second in the ranking is the Compagnie Algérienne des 
Assurances (CAAT) which posted 25.404 billion DZD 
(182.11 million USD) of written premiums in 2021.
The Compagnie Algérienne d’Assurance et de 

Réassurance (CAAR) came in last place with 16.257 
billion DZD (116.54 million USD) of premium income.
These last two companies respectively accounted for 
18% and 11% of the total direct premiums underwritten 
in Algeria as at 31 December 2021.
In 2021, the Algerian insurance market comprised 
12 non-life companies, 8 life entities, one reinsurer 
(CCR) and two companies specialized in real estate 
credit insurance (SGCI) and the other in export credit 
insurance (CAGEX).

 Source: Atlas Magazine

Arab Insurance EgyptEgypt

ن تحقق 37.5 مليار جنيه أقساط خالل 8 أشهر كات التأم�ي �ش

إىل  المرصية  بالسوق  العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش أقساط  ارتفعت 
الجاري،  العام  من  األوىل  أشهر   8 الـ خالل  جنيه  مليار   37.504
بمعدل   ،2021 من  ذاتها  ة  الف�ت خالل  جنيه  مليار   32.977 مقابل 

.13.7% نمو 
أقساط  أن  المالية،  للرقابة  العامة  للهيئة  الشهرية  التقارير  وأظهرت 
بنهاية  جنيه  مليار   31.642 حواىلي  بلغت  التجاري  ن  التأم�ي نشاط 
المناظرة  ة  الف�ت خالل  جنيه  مليار   4.184 مقابل   ،2022 أغسطس 

.16.4% ، بمعدل نمو  ي
الما�ن العام  من 

 101.6% بنحو  بالسوق  التكافلي  ن  التأم�ي أقساط  ارتفعت  كما 
العام  من  األوىل  أشهر   8 الـ بنهاية خالل  مليار جنيه   5.862 لتسجل 
النشاط  بهذا  محققة  أقساط  جنيه  مليار   2.907 مقابل  الجاري، 

. ي
الما�ن العام  ة ذاتها من  الف�ت خالل 

، فقد بلغت قيمة األقساط  ن  لنوع التأم�ي
ً
ات القطاع وفقا وحول مؤ�ش

األوىل  أشهر   8 الـ والمسئوليات خالل  الممتلكات  لتأمينات  المحصلة 
جنيه  مليار   13.877 مقابل  جنيه؛  مليار   15.16 حواىلي   2022 من 

.9.2% نمو  بمعدل   ،2021 يوليو  بنهاية 
وتكوين  األشخاص  لتأمينات  المحصلة  األقساط  قيمة  إرتفعت  بينما 
8 أشهر  22.344 مليار جنيه خالل الـ %17 لتصل إىل  األموال بنحو 
أشهر   8 الـ خالل  جنيه  مليار   19.1 مقابل   ،2022 عام  من  األوىل 

األوىل من 2021.
بلغت  فقد   ،2022 أغسطس  شهر  خالل  ن  التأم�ي نشاط  أداء  وحول 
5.667 مليار جنيه،  ة حواىلي  الف�ت تلك  السوق خالل  أقساط  إجماىلي 
نمو  بمعدل   ،2021 أغسطس  خالل  جنيه  مليار   4.594 مقابل 

.23.4%
الممتلكات  تأمينات  بنشاط  المحصلة  األقساط  قيمة  ارتفعت  وقد 
حواىلي  لتبلغ   76.2% بنحو   2022 أغسطس  خالل  والمسئوليات 
ذاتها  ة  الف�ت خالل  جنيه  مليار   1.626 مقابل  جنيه؛  مليار   2.865

. ي
الما�ن العام  من 

تأمينات األشخاص وتكوين  المحصلة بنشاط  وبلغت قيمة األقساط 
مقابل   ،2022 أغسطس  خالل  جنيه  مليار   2.801 حواىلي  األموال 
نحو 2.968 مليار جنيه خالل أغسطس 2021، بمعدل تراجع يصل 

إىل 5.6%.
جنيه  مليار   4.87 بقيمة  أقساط  التجاري  ن  التأم�ي كات  �ش وحققت 
الشهر  خالل  جنيه  مليار   4.184 مقابل   ،2022 أغسطس  خالل 
نشاط  أقساط  ارتفعت  بينما   ،16.4% نمو  بمعدل   ،2021 ذاته من 
مقابل  جنيه،  مليون   797.1 لتسجل   94.6% بنحو  التكافلي  ن  التأم�ي

جنيه. مليون   409.6
المصدر: أموال الغد
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رئيس »الرقابة المالية«:  اعتماد أسلوب الرقابة عىل أساس الخطر لمعالجة آثار 
المخاطر المختلفة

األول  الدوىلي  المنتدى  فعاليات  ي 
الما�ن األحد  يوم  صباح  انطلقت 

للرقابة  العامة  الهيئة  وتستضيفه  تنظمه  والذي  المخاطر  إلدارة 
غ�ي  المالية  الخدمات  معهد  ي  التدري�ب ذراعها  خالل  من  المالية، 
واإلدارة  للتمويل  فرانكفورت  كلية  مع  بالتعاون  وتنظمه  المرصفية، 
من  عدد  بمشاركة   )GIZ( األلمانية  والوكالة   )Frankfurt School(

المخاطر. إدارة  ي 
المتخصصة �ن ات  الخ�ب ن ذوي  الدولي�ي اء  الخ�ب

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن انعقاد 
هذا المنتدى وألول مرة يهدف إىل ن�ش الوعي وثقافة إدارة المخاطر 
المالية غ�ي المرصفية وتبادل  ي قطاعات الخدمات 

ن �ن لدى المسئول�ي
ة الدولية المتخصصة، واالطالع عل أفضل  ات مع بيوت الخ�ب الخ�ب
لرفع كفاءة  المخاطر  إدارة  علم  تطور  ضوء  ي 

�ن الدولية  الممارسات 
. العملي التطبيق  وفاعلية  ي  المه�ن األداء  مستوى  وزيادة  ن  العامل�ي

المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  استضافة  أن  فريد،  الدكتور  أضاف 
لتطويرقدرات  الهيئة   بها  تقوم  ي  ال�ت الجهود  ضمن  ي 

يأ�ت للمنتدى 
األمر  وهو  ي 

المرص�ن غ�ي  الماىلي  بالقطاع  ن  العامل�ي مهارات  وصقل 
غ�ي  المالية  المؤسسات  ومرونة  صالبة  لتعزيز  عل  يساعد  الذي 

والتطوير. النمو  الستدامة  المرصفية 
يعات  ي كافة الضوابط والت�ش

الهيئة تهدف �ن الدكتور فريد أن  أضاف 
مسئولية  عل  التأكيد  تعديالتها  أو  صياغتها  عل  تعمل  ي  ال�ت
سياسات  باعتماد  يتعلق  فيما  المرصفية  غ�ي  المالية  المؤسسات 
أن  كما  السوقية،  أو  االئتمانية  أو  التشغيلية  سواء  المخاطر  إدارة 
إلدارة  سياسات  ودليل  المخاطر  مسئول  وجود  ط  تش�ت الهيئة 
الخاضعة  المالية  للمؤسسات  خيص  ال�ت متطلبات  كأحد  المخاطر 
المتالحقة  العالمية  واألحداث  البيئية  ات  للتغ�ي ونظرا  لرقابتها. 
البيئية  المخاطر  فإن دمج  تطرأ مستقبال  قد  ي  ال�ت األزمات  ولمواجهة 
ضمن  أصبحت  اء  الخرصن المالية  المنتجات  وطرح  والجيوسياسية، 

الهيئة. عمل  أولويات 
أرضية  إيجاد  إىل  يهدف  المنتدى  هذا  أن  الهيئة  رئيس  أضاف 
المخاطر  إدارة  مجال  ي 

�ن والمحلية  الدولية  ات  الخ�ب اللتقاء  كة  مش�ت
ن  تمك�ي بهدف  والممارسات  التجارب  أفضل  ات وعرض  الخ�ب وتبادل 
المجال  هذا  ي 

�ن دورها  أداء  أجل  من  الرقابية  والجهات  ن  المهني�ي
ايدة  ن الم�ت التحديات  لمواجهة  متماسك  ي  مه�ن مجتمع  بناء  وبالتاىلي 

المالية. المؤسسات  تواجه  ي  ال�ت المخاطر  وتقليل 
وع  م�ش مدير   Andreas Ruepp ريوب  أندريه  أوضح  جانبه  من 
ة  الصغ�ي كات  لل�ش المالية  الخدمات  عل  الحصول  امكانية  تعزيز 
الوكالة  يسعد  أنه   Giz الدوىلي  للتعاون  االلمانية  بالوكالة  والمتوسطة 
بهيئة  المخاطر  إلدارة  االول  المنتدى  دعم  الدوىلي  للتعاون  االلمانية 
تبادل  وكذلك  المخاطر  ادارة  ممارسات  لتعزيز  المالية  الرقابة 
ة  الخ�ب حول  المخاطر  ادارة  تدور  أنه  موضحا  الدولية،  ات  الخ�ب
تحتاج  المؤسسات  قيادة  وأن  المؤسسات،  ثقافة  وكذلك  والمهارة 
البيئة  أن  كما  لذلك،  الصحية  المؤسسية  البيئة  بناء  عل  ن  ك�ي ال�ت اىلي 
المحتملة ال  المخاطر  بحرية عن  والتحدث  الخوف  بعدم  تتسم  ي  ال�ت

المخاطر. ات إلدارة  المهارات والخ�ب اكتساب  اهمية عن  يقل ذلك 
كفاءة  مركز  رئيس  شعبان،  باسل  الدكتور  قال  ذاته  السياق  ي 

و�ن
فرانكفورت  كلية   – الدولية  االستشارية  والخدمات  المخاطر  إدارة 
المنتدى  ي 

�ن بالمشاركة  وسعدت  فت  ت�ش لقد  واإلدارة،”  للتمويل 
واستضافته  نظمته  الذي  ام  ن واالل�ت المخاطر  إلدارة  األول  السنوي 
تخللها  المنتدى ورش عمل  المالية، حث شهد  للرقابة  العامة  الهيئة 
وفق  والمعارف  ات  الخ�ب الحضور  خاللها  تداول  مثمرة  نقاشات 
المرتبطة  المخاطر  ي هذا الصدد، ومنها 

العالمية �ن الممارسات  افضل 
وخطط   ، المخاطر  عل  القائم  اف  واإل�ش  ، المناخية  ات  بالتغ�ي

المؤسسة. إدارة مخاطر  ، وإطار  استمرارية األعمال 

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

ات المناخية لحماية المحاصيل من التغ�ي

ن يتعاون مع »الزراعة« و»األرصاد« �ن تصميم منتج جديد اتحاد التأم�ي
المحاصيل  لتغطية  جديدة  وثيقة  ن  للتأم�ي المرصى  االتحاد  يدرس 
وهيئة  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  المناخية  ات  التغ�ي من  وحمايتها 

الجوية. األرصاد 
باالتحاد،  الزراعية  التأمينات  لجنة  رئيس  عادل  محمود  كشف 
أن  ن  للتأم�ي المهندس  كة  ب�ش المتنوعة  الحوادث  عام  مدير  ونائب 

الطقس. تقلبات  من  المحاصيل  حماية  تستهدف  الجديدة  الوثيقة 
الوثيقة  الثالث �ن إعداد هذه  ن األطراف  تعاونا ب�ي أن هناك  وأضاف 

التعويض. الخطر وحجم  لقياس  تعتمد عل مؤ�ش  ال�ت 
األرصاد  لهيئة  التابعة  الطقس  محطات  بيانات  عل  المؤ�ش  ويعتمد 

األمطار. مثل معدل هطول  الجوية 
الوثيقة  بموجب  التعويضات  سداد  عمليات  أن  إىل  وأشار»عادل« 
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ات، وعادة ما يتم اختيار مستواها  ستعتمد عل تحقيق بعض المؤ�ش
عليه. المؤمن  بخسارة  ومرتبطا  موضوعيا  ليكون 

للمزارع،  �ن كارثة  يتسبب  قد  ندرتها  أو  األمطار  غزارة  أن  إىل  وألمح 
أن  شأنها  من  ال�ت  المؤ�ش  ن  تأم�ي وثيقة  تصميم  الممكن  فمن  وبالتاىل 
انخفاضه. أو  ارتفاع معدل هطولها  �ن حالة  المطالبة  تكاليف  تسدد 

الطقس  محطة  �ن  المطر  عل كمية  فقط  يعتمد  المنتج  أن  وأضاف 
التابعة لهيئة األرصاد الجوية المتفق عليها، وبالتاىل يمكن بيعه لعدد 
سيحصلون  والذين  منها،  بالقرب  يعملون  الذين  ن  المزارع�ي من  كب�ي 

ذاته. الوقت  التعويضات �ن  جميًعا عل نفس دفعة 
 »COP27« المناخ لقمة  استضافة مرص  قبيل  تأ�ت  الوثيقة  أن  وأكد 

Arab Insurance JordanJordan

ي 
ن البحري �ن اللجنة التنفيذية للجنة التأم�ي
االتحاد تناقش تبعات موضوع السفينة 

ي البحر األحمر عىل 
الغارقة TSS Pearl �ن
ي
ن االرد�ن سوق التام�ي

ي 
االرد�ن االتحاد  ي 

�ن البحري  ن  التأم�ي للجنة  التنفيذية  اللجنة  عقدت 
 2022/11/2 الموافق  االبعاء  يوم  اجتماعها  التامن  كات  ل�ش
البحري-  ن  التأم�ي لجنة  أعمال  منسق  الهباب  رشيد  بحضورالسيد 
التنفيذية  اللجنة  االتحاد والسادة رئيس واعضاء  ادارة  عضو مجلس 

االتحاد. وممثلي  البحري  ن  التام�ي للجنة 
 TSS الغارقة  السفينة  موضوع  لمناقشة  االجتماع  هذا  وخصص 
ي بعد متابعة 

ن االرد�ن ي البحر األحمر واثرها عل سوق التأم�ي
Pearl �ن

حجم  لمعرفة  الزميلة  ن  اتام�ي كات  �ش مع  بالتنسيق  للموضوع  االتحاد 
لوجود  ونظرا  الغارقة،  السفينة  عل  كات  ال�ش لدى  المؤمنة  البضائع 
كات وتجسيدا لدور  ن غ�ي مؤمنة لدى اي من ال�ش بضائع لتجار اردني�ي

التجار  لحماية  بحري  ن  تام�ي وثيقة  وجود  بأهمية  التوعوي  اللجنة 
توعوية  تامينية  ة  ن�ش اصدار  اللجنة  قررت  فقد   ، الممولة  والبنوك 
استثمارات  حماية  ي 

�ن يلعبه  الذي  والدور  البحري  ن  التام�ي بخصوص 
المملكة. ي 

�ن التجار 
المصدر: صفحة االتحاد األردني لشركات التأمين على الفيس بوك

ي المملكة األردنية 
ن اإلسالمي يعقد اجتماعه �ن كات التكافل والتأم�ي اإلتحاد العالمي ل�ش

الهاشمية 
اجتماع  اإلسالمي  ن  والتأم�ي التكافل  كات  ل�ش العالمي  االتحاد  عقد 
الموافق  ن  األثن�ي يوم  عمان  ي 

�ن 2022-2م  رقم  إدارته  مجلس 
ن اإلسالمية وبمشاركة نخبة من  كة التأم�ي ي مقر �ش

24/10/2022، �ن
والعربية  المحلية  التكافلي  ن  التأم�ي كات  �ش من  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

والدولية. 
كات التكافل  وتحدث السيد/ رضا دحبور – رئيس االتحاد العالمي ل�ش
ن اإلسالمية بأن انعقاد هذا  كة التأم�ي ن اإلسالمي ومدير عام �ش والتأم�ي
األردن  اإلسالمية-  ن  التأم�ي كة  �ش من  وباستضافة  عمان  ي 

�ن االجتماع 
ي 

�ن التكافلية  ن  التأم�ي كات  �ش ن  ب�ي ما  العالقة  أوارص  تعزيز  اىل  يهدف 
اسواق  ن  ب�ي االقتصادي  التكامل  زيادة  ويعمل عل  العالم  انحاء  كافة 

. والعالمي ي  والعر�ب المحلي  المستوى  عل  التكافلي  ن  التأم�ي
ن  كات التكافل والتأم�ي وثمن السيد/ دحبور جهود االتحاد العالمي ل�ش
األسواق  كافة  ي 

�ن اإلسالمي  ن  التأم�ي وصناعة  فكر  ن�ش  ي 
�ن اإلسالمي 

تعاون مع  اتفاقيات  توقيع عدة  والعالمية، وكذلك  والعربية  المحلية 
االفرواسيوي  االتحاد  مثل  اإلسالمية  والمؤسسات  ن  التأم�ي اتحادات 
اإلستثمار  ن  لتأم�ي اإلسالمية  والمؤسسة  ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي
القيسي  أسامة   / األستاذ  أفاد  الصدد  هذا  ي 

و�ن الصادرات  وائتمان 
كات  ل�ش العالمي  االتحاد  مجلس  وعضو  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس 

ن إلبداء  كات التأم�ي ا إىل أنه سوف يتم إرسالها ل�ش الشهر المقبل، مش�ي
لتأمينات  التنفيذى  المجلس  عل  عرضها  قبل  عليها  مالحظاتهم 

باالتحاد. الممتلكات 
عدد  قياس  �ن  الطقس  محطات  من  االستفادة  يمكن  أنه  وأوضح 
بعض  وأن  خاصة  معينة،  محاصيل  مع  وتكييفها  ات،  المؤ�ش من 
الرطوبة. أو نسبة  الحرارة  أو درجة  الزراعات حساسة لضوء الشمس 

، تشمل ربط مدفوعات  ن القائم عل المؤ�ش وأشار إىل أن مزايا التأم�ي
بسيطة،  بتكلفة  مالحظته  يمكن  موضوع  بمقياس  المطالبات 
أو  فيه  التحكم  إمكانية  من  القليل  سوى  الوثائق  حاملو  يمتلك  وال 

به. الخاصة  المصدر: المـــالالمعلومات 
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التامة  امهم  ن ال�ت التنفيذية  لجنته  وعضو  اإلسالمي  والتكافل  ن  التأم�ي
االتفاق  تم  ي  ال�ت المجدولة  المصفوفة  وانفاذ  التعاون  اتفاقية  بتفعيل 
توقع  بصدد  العالمي  االتحاد  ان  لالتحاد،كما  العامة  االمانة  مع  عليها 
العام  واالتحاد  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

االرد�ن االتحاد  من  مع كل  اتفاقيات 
ن  التأم�ي واعادة  ن  التام�ي كات  ل�ش ي 

السودا�ن واالتحاد  ن  للتأم�ي ي  العر�ب
. االتحاد  ي نحقق عالمية  ي ح�ت

المصدر: صفحة اإلتحاد العالمي لشركات التأمين التكافل والتأمين اإلسالمي على السودا�ن
الفيس بوك

المالية(  واللجنة  الفنية  )اللجنة  لالتحاد  الدائمه  اللجان  عقدت  كما 
كة  امن مع اجتماع مجلس ادارة االتحاد بمقر �ش ن اجتماعها االول بال�ت
ي تاريــــخ االتحاد تجتمع 

ن االسالمية االردن وهذة هي أول مره �ن التأم�ي
االتحاد.  ادارة  امن مع اجتماع مجلس  ن بال�ت اللجان  هذه 

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  لمزيد 

Arab Insurance MoroccoMorocco

La FMSAR lance l’application E-constat sur toutes les villes 
marocaines
La Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances 
et de Réassurance (FMSAR) porte à la connaissance 
du grand public le lancement d’une application 
E-constat sur toutes les villes marocaines à partir du 
1er décembre 2022 après une période de test depuis 
février sur la ville de Casablanca comme site pilote. 
Elle a pour objectif de dématérialiser le constat amiable 
papier en générant un constat électronique qui reprend 
la même présentation et les mêmes informations que 
celui en format papier. Cette application, développée 
sous l’égide de la FMSAR, est installée exclusivement 
sur les téléphones mobiles des agents constateurs et 
elle permet de déclarer facilement et rapidement un 
accident matériel aux entreprises d’assurances.

Les conducteurs qui ne font pas appel au service d’un 
agent constateur, continueront à utiliser le constat 
amiable papier pour relater les faits et les circonstances 
d’un accident de circulation ayant entraîné des 
dommages matériels.
Pour les constats établis de manière digitale par les 
agents constateurs, une attestation E-constat comportant 
le numéro du constat et le numéro d’immatriculation 
du véhicule est remise aux assurés pour permettre le 
téléchargement du constat électronique et procéder à 
la déclaration du sinistre auprès de leurs intermédiaires 
d’assurances (Agents, Courtiers et bureaux de gestion 
directe relevant des entreprises d’assurances).

 Source: La Nouvelle Tribune

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

ي 
ن للسوق المحلية يعزز مساهمة القطاع �ن »إعادة«: إسناد أقساط إعادة التأم�ي

المحتوى المحىلي
إسناد  آلية  أن  »إعادة«  ن  التأم�ي إلعادة  السعودية  كة  ال�ش أكدت 
المركزي  البنك  ها  أقرَّ ي  ال�ت المحلية  للسوق  ن  التأم�ي إعادة  أقساط 
االحتفاظ  نسبة  زيادة  ي 

�ن فعال  بشكل  ستساهم  “ساما”،  السعودي 
للخارج  األقساط  ت�ب  من  والحد  المحلية  ن  التأم�ي إعادة  بأقساط 
واإلمكانيات  القدرات  تنمية  إىل  إضافة   ، المحلي للمحتوى   

ً
دعما

السعودي. ن  التأم�ي إعادة  لقطاع  المحلية 
تنظم  آلية جديدة  تطبيق  السعودي “ساما”  المركزي  البنك  واعتمد 

جهود  ضمن  وذلك  المحلية،  للسوق  ن  التأم�ي إعادة  أقساط  إسناد 
رؤية  مستهدفات  مع  المواءمة  وتحقيق  القطاع  تطوير  ي 

�ن ساما 
المحلي  ن  التأم�ي إعادة  نشاط  لمشاركة  وتعزيًزا  الطموحة،  المملكة 
الجديدة  اآللية  تتطلب  حيث  المملكة.  ي 

�ن ن  التأم�ي مخاطر  تغطية  ي 
�ن

ن المحلية عرض نسبة محددة للمشاركة عل سوق  كات التأم�ي من �ش
ن  التأم�ي إعادة  عقود  إلبرام  التفاوض  عند  المملكة  ي 

�ن ن  التأم�ي إعادة 
2023م  العام  ي 

�ن بالمئة   20 بنسبة  تبدأ  ي  تدري�ب بشكل  االتفاقية 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100071921912156
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2025م. ي العام 
30 بالمئة �ن لتصل إىل نسبة 

، العضو المنتدب والرئيس  ي القرار، قال فهد الحص�ن ي تعليقه عل 
و�ن

آلية  ن 
ّ
“ستمك “إعادة”:  ن  التأم�ي إلعادة  السعودية  كة  لل�ش التنفيذي 

ن  التأم�ي إعادة  قطاع  المحلية  للسوق  ن  التأم�ي إعادة  أقساط  إسناد 
وإعادة   

ً
محليا ن  التأم�ي بأقساط  االحتفاظ  زيادة  من  السعودي 

الخارجية،  األسواق  عل  االعتمادية  من  والتقليل   
ً
محليا استثمارها 

خلق  إىل  إضافة  المحلي  الناتج  ي 
�ن القطاع  مساهمة  من  يعزز  مما 

.” ن الـتأم�ي ي قطاع 
فرص عمل إضافية �ن

لقطاع  يعية  الت�ش البيئة  تعزز  “ساما”  مبادرة  أن  ي  الحص�ن وأكد 
قادرة  محلية  ن  تأم�ي إعادة  صناعة  بناء  ودعم  المملكة،  ي 

�ن ن  التأم�ي
الوطنية  األصول  عل  ن  للتأم�ي الالزمة  التأمينية  الحماية  توف�ي  عل 
ي 

�ن التجارية  األنشطة  لها  تتعرض  قد  ي  ال�ت المخاطر  ضد  والتغطية 
األعمال. استمرارية  ودعم  المملكة 

العالمية  األسواق  ي 
�ن التوسع  ي 

�ن كة  ال�ش “نجحت  ي  الحص�ن وتابع 
السعودي  السوق  أن  إال   ،

ً
سوقا  40 من  أك�ث  ي 

�ن  
ً
حضورا وحققت 

تنافسية كونها  ة  ن م�ي منه  تستمد  حيث  كة  لل�ش الرئيس  السوق  يعت�ب 

آلية  تطبيق  وسيعزز  المملكة،  ي 
�ن المتخصصة  ن  التأم�ي إعادة  كة  �ش

ي األسواق 
المملكة �ن كة خارجيا وتمثيل  ال�ش اإلسناد من فرص توسع 

السوق  يمنحها  ي  ال�ت النسبية  المزايا  من  باستفادتها  وذلك  العالمية 
السعودية”.

موقع  عل  “إعادة”  ن  التأم�ي إلعادة  السعودية  كة  ال�ش أعلنت  وقد 
آلية  تطبيق  عل  تب  ي�ت بأن  توقعاتها  عن  السعودية”  “تداول 
إجماىلي  بالمائة من   5 تتجاوز  بنسبة  المكتتبة  األقساط  زيادة  اإلسناد 
من  ابتداًء  كة  ال�ش نتائج  ي 

�ن ي  اإليجا�ب الماىلي  األثر  وسيظهر  األقساط، 
2023م. الربــع األول من العام 

أسواق  ي 
�ن “إعادة”  ن  التأم�ي إلعادة  السعودية  كة  ال�ش وتتواجد 

 ، المتحدة  المملكة  ي 
�ن لويدز  وسوق  وأفريقيا  وآسيا  األوسط  ق  ال�ش

موديز.  وكالة  من   A3 ِ بفئة  المالية  القوة  تصنيف  عل  حصلت  كما 
واالختيارية،  االتفاقية  ن  التأم�ي إعادة  حلول  ي 

�ن “إعادة”  وتتخصص 
والمركبات  والحوادث  والبحري  والممتلكات  الهندسة  قطاعات  ي 

�ن
والصحة. والحياة 

المصدر: الريــاض

ي عقود التمويل 
ن �ن البنك المركزي السعودي سيجعل الممول يتحمل قيمة التأم�ي

االستهالكي لألفراد
الصيغة  “مسودة  وع  م�ش طرح  السعودي،  المركزي  البنك  أعلن 
مرئيات  لألفراد”لطلب  االستهالكي  التمويل  لعقد  النموذجية 
 – ن  والمختص�ي ن  والمهتم�ي العموم  الصدد  هذا  ي 

�ن داعًيا  العموم، 
والمالحظات  المرئيات  إبداء  إىل   – والمشاركة  الشفافية  لمبدأ  تعزيًزا 
ي  الوط�ن للمركز  التابعة  “استطالع”  منصة  ع�ب  وذلك  وع،  الم�ش عل 
الصيغة  لمسودة  وووفقا  السعودية،  األنباء  وكالة  بحسب  للتنافسية 
قيمة  الممول  يتحمل  لألفراد  االستهالكي  التمويل  لعقد  النموذجية 
يجوز  وال  وجد،  إن  عجزه  أو  المستفيد  وفاة  مخاطر  عل  ن  التأم�ي

الجديدة(. الصيغة  ي 
�ن  14 المادة  )بحسب  المستفيد  تحميله عل 

السعودي  المركزي  البنك  جهود  من  ا 
ً
انطالق الخطوة؛  هذه  ي 

وتأ�ت
واستمراًرا  فيه،  التعامالت  وعدالة  التمويل،  قطاع  لتطوير  المستمرة 

المالية. المؤسسات  عمالء  حماية  تعزيز  ي 
�ن لجهوده 

منتجات  تشمل  النموذجية  الصيغة  هذه  أن  المركزي،  البنك  ن  وب�يَّ
االختالف  فجوات  تقليص  إىل  تهدف  ي  ال�ت  ، االستهالكي التمويل 
ي  ال�ت التمويل  جهات  ن  ب�ي االستهالكي  التمويل  عقود  ي 

�ن والتفاوت 
الحقوق  بيان  خالل  من  وذلك   ، االستهالكي التمويل  نشاط  تمارس 
ي تنشأ  اعات ال�ت ن ال�ن تبة عل هذه العقود، والحد من  امات الم�ت ن واالل�ت

عنها.
المرئيات  استقبال  سيتم  أنه  السعودي  المركزي  البنك  وأوضح 
وع “مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل  والمالحظات عل م�ش
المرئيات  جميع  بأن  علًما  يوًما،   )15( خالل  لألفراد”  االستهالكي 
النهائية  النسخة  اعتماد  الدراسة؛ بغرض  والمالحظات ستكون محل 

النموذجية. الصيغة  لهذه 
المصدر: اريبيال بيزنس
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ن السوري ينمو بنسبة %60 خالل النصف األول ما عام 2022 قطاع التأم�ي
من  األول  النصف  خالل  السوري  ن  التأم�ي أقساط  اجماىل  أرتفاع 
العام   حواىلي /67/ مليار ل.س عن 

ً
%60 محققا بنسبة   2022 عام 

العام  عن   99% بنسبة  المسددة  التعويضات  ارتقعت  كما  السابق، 
مليار  تعويضات إىل حواىلي /40/  ما ُسدد من  ليصل حجم  السابق، 

%60 من حجم األقساط. ل.س ُمشكاًل ما نسبته 
إجماىلي  من   54% ن  للتأم�ي السورية  العامة  حصةالمؤسسة  بلغت 
عن  ونمو  ة  ل�ي مليار   /36,4/ حواىلي  بأقساط  ن  التأم�ي قطاع  أعمال 
كات  ال�ش حققتها  ي  ال�ت األقساط  إجماىلي  وبلغ   ،32% بنسبة   2021
اإلجماىلي  من   46% بنسبة  سورية  ة  ل�ي مليار   /31,2/ فقط  الخاصة 

. ي
الما�ن العام  %113 عن  بنسبة  ونمو 

السوق  من  األك�ب  الحصة  عل  الص�ي  ن  التأم�ي أستحوذ  وقد  هذا 
%45 من اإلجماىلي حيث بلغت أقساطه /6,30/مليار ل.س،  بنسبة 
حيث  اإللزمي  السيارات  تأمينات  فرع  الثانية  المرتبة  ي 

�ن ي 
يأ�ت بينما 

%16 من إجماىلي أعمال السوق وحقق أقساطا  بلغت نسبة أقساطه 

ن  لتأم�ي السوقية كانت  الحصص  وأقل  ل.س،  /11,05/مليار  بلغت 
%2 وأقساط حواىلي /1,4/ مليارل.س. بنسبة  الحياة 

ي أقساطها 
 �ن

ً
ن حققت نموا ومن الجدير بالذكر أنه معظم فروع التأم�ي

أدناه: للجدول   
ً
وفقا ي 

الما�ن العام  بأقساط  مقارنة 

نالمرتبة نسبة التطور %فرع التأم�ي
ن الهندسي1 359التأم�ي
ن السفر2 284تأم�ي
ن الحياة3 140تأم�ي
131الحوادث العامة4
ن الص�ي5 78التأم�ي
59السيارات التكميلي6
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المصدر: هيئة االشراف على التأمين في سوريا

36تأمينات الحريق7
9السيارات اإللزامي8
ن النقل9 1تأم�ي

هنا الضغط  الرجاء  التقرير،  للحصول عل 

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

من اإلفالس أو العجز عند دفع المستحقات

 تغطية تأمينية لحماية العامل
ً
كات القطاع الخاص بـ20 ألفا إلزام �ش

العمل  صاحب  عل  أنه  اإلمارات،  لدولة  الرقمية  الحكومة  أكدت 
ألف   20 إىل  قيمتها  تصل  للعامل  تأمينية  تغطية  بتوف�ي  ام  ن االل�ت
تؤثر  قد  تطورات  أية  من  الخاص  القطاع  ي 

�ن العامل  لحماية  درهم، 
أو عجزها عن دفع مستحقاته. الفتة إىل أن  كة  ال�ش فيه مثل إفالس 
إيداع  وهو  قبل،  من   

ً
متبعا الذي كان  اإلجراء  من  بديل  اإلجراء  هذا 

. ن ية والتوط�ي 3 آالف درهم عن كل عامل لدى وزارة الموارد الب�ش
العمالية  والمستحقات  للحقوق  التأمينية  التغطية  أن  وأوضحت 
ر  اتحادي  بقانون  المرسوم  ي 

�ن واردة  عمالية  مستحقات  أي  تشمل 
والالئحة  العمل  عالقات  تنظيم  قانون  بشأن   2021 لسنة   33 قم 
للقانون  وفقا  تبة  الم�ت العمالية  الحقوق  عن  فضاًل  التنفيذية، 
المساعدة  الخدمة  عمال  بشأن   2017 لسنه   10 رقم  االتحادي 

أحكامه. لتنفيذ  الصادرة  والقرارات  وتعديالته 
أجر  أقىص  وبحد  األجور،  تشمل  التأمينية  التغطية  أن  إىل  وأشارت 
نهاية  ومكافأة  للعامل،  عمل  يوم  آلخر  السابقة   

ً
يوما  120 آخر 

حال  ي 
�ن الجثمان  نقل  وتكاليف  العامل،  عودة  ونفقات  الخدمة، 

السفر  وتذاكر  العمل،  وأمراض  بإصابات  المتعلقة  والكلف  الوفاة، 
وضبط  االنقطاع  بالغ  قيد  حال  ي 

�ن العمل،  عن  المنقطعة  للعمالة 
للعمالة  بالنسبة  وكذلك  ة.  التأمينيَّ التغطية  �يان  خالل  العامل 

المساعدة.
ال  العمل،  صاحب  عجز  حال  ي 

�ن ن  التأم�ي كة  �ش سداد  أن  وأضافت 
ي  ال�ت المبالغ  بسداد   

ً
مطالبا سيكون  وإنما  مسؤوليته،  إخالء  ي  يع�ن

المبالغ،  العمل  صاحب  يسدد  لم  حال  ي 
و�ن  ، ن التأم�ي كة  �ش دفعتها 

جديدة،  عمل  تصاريــــح  تمنحها  وال  كة،  ال�ش ملف  الوزارة  ستوقف 
عامل،  عن كل  درهم  آالف   3 بقيمة  ي 

مرص�ن ضمان  بتوف�ي  وتلزمها 
فقط  المنشآت  عل  هذا  ي�ي  أن  عل  عمله،  ترصيــــح  تجديد  عند 

المساعدة. العمالة  وليس 
أشارت  لية،  ن الم�ن والعمالة  العمال  عل  الجديد  ن  التأم�ي نظام  وعن 

ي 15 أكتوبر 2018، بدأت وزارة الموارد 
»الحكومة الرقمية« إىل أنه �ن

ن الجديد عل العمالة المسجلة  التأم�ي ن تطبيق نظام  ية والتوط�ي الب�ش
ي 

المرص�ن الضمان  إلزامية  بإلغاء  الوزراء،  مجلس  لقرار   
ً
تنفيذا لديها، 

عامل  استقدام  عند   
ً
شهريا درهم  آالف   3 والمقدر ب  به،  المعمول 

التكلفة. منخفض  ن  تأم�ي بنظام  واستبداله  جديد، 
ي 

2022 بشأن الضمان المرص�ن 318 لسنة  القرار الوزاري رقم  وأتاح 
الحماية  وسيلة  اختيار  حرية  للمنشآت  العمال،  حقوق  عل  ن  والتأم�ي
هو سداد  األول  الخيارين:  إحدى  من خالل  العمال  لحقوق  المقررة 
عن  عامل،  عن كل  درهم  آالف   3 عن  قيمته  تقل  ال  ي 

ضمان مرص�ن
ساري  الضمان  يكون  أن  عل  بالدولة،  ي 

�ن المصارف  أحد  طريق 
بناء  ويدفع   ،

ً
تلقائيا ويجدد  عام،  ولمدة  إصداره  تاريــــخ  من  المفعول 

سداد  هو  ي 
والثا�ن أخرى،  قيود  أي  وجود  ودون  الوزارة  طلب  عل 

. ن التأم�ي وثيقة  اء  ب�ش العامل  ن عل  التأم�ي قيمة 
حقوق  لحماية  الجديد  العماىلي  ن  التأم�ي النظام  ُيطبق  وأضافت 
لية،  ن الم�ن العمالة  حقوق  وحماية  الخاص،  القطاع  ي 

�ن ن  العامل�ي
نظام  بموجب  ن  والمكفول�ي المنشآت،  ي 

�ن  
ً
حاليا ن  للعامل�ي وبالنسبة 

لصاحب  يكون  درهم،  آالف   3 ب  بقيمة  القائم  ي 
المرص�ن الضمان 

اء  �ش أو  القائم،  ي 
المرص�ن الضمان  نظام  عل  اإلبقاء  خياران:  العمل 

تجديد  ذلك فقط عند  ويكون  الجديد  النظام  ن بحسب  التأم�ي وثيقة 
ذلك. قبل  وليس  العامل،  عمل  ترصيــــح 

أن  ي 
�ن الخيار  كة  لل�ش الجدد،  العمال  وتشغيل  الستقدام  وبالنسبة 

 ، ن عام�ي لمدة  العمل  ترصيــــح  استخراج  عند  ن  التأم�ي وثيقة  ي  تش�ت
 
ً
وفقا عامل،  عن كل  درهم  اآلف   3 بقيمة  ي 

مرص�ن ضمان  تقديم  أو 
القائم  ي 

المرص�ن الضمان  ي نظام 
بها �ن المعمول  اطات  للمعاي�ي واالش�ت

ن الجديد إلتاحة المجال  التأم�ي بالتوازي مع نظام  ، وسيعمل به 
ً
حاليا

به. يرغبون  الذي  النظام  العمل الختيار  أمام أصحاب 

المصدر: الخليج

http://sisc.sy/img/uploads1/publication_pdf_3256.pdf
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Companies News

ICIEC and CIB Convene COP27 Panel Discussion on Bankability of 
Climate Adaptation Projects
Saudi Arabia:Saudi Arabia: The Islamic Corporation for the 
Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC), 
the insurance arm of the Islamic Development Bank 
(IsDB) Group, in cooperation with Commercial 
International Bank (CIB), Egypt’s largest and leading 
private sector bank, is organising an important Panel 
Discussion on 9 November 2022 in Sharm El Sheikh 
during COP27.
Two important pillars of Climate Action are mitigating 
the release of greenhouse gases with a focus on 
the transition to clean energy, for instance, through 
the generation of renewable energy projects, and 
adaptation to the detrimental effects of Climate Change, 
specifically climate-related impacts on water and food 
security. 
The Panel will be addressed inter alia by ICIEC CEO, 
Oussama Kaissi, Mr. Talha Karim, Chief Risk Officer 
of CIB, Ms. Lina Osman, Head, Sustainable Finance, 

Standard Chartered Bank and Mr. Jahan Chowdhury, 
Cluster Lead for Environment and Climate, IFAD and 
senior representatives from Afreximbank. 
Key topics that will be addressed include Egypt’s 
NWFE Programme, the case for financing adaptation 
projects from CIB’s perspective, gaining insight into 
Climate Financing for adaptation from a multilateral’s 
perspective such as BADEA, and showcasing Standard 
Chartered Bank’s experience with Green Financing in 
African markets. 
Mr. Oussama Kaissi, CEO of ICIEC, commented: “This 
Side Event is a unique platform to address frameworks 
and methodologies for appraising Climate Adaptation 
projects with a focus on Africa. It is important for all 
partners and stakeholders to share learned experiences, 
success stories, best practices and explore investment 
and trade opportunities for adaptation.”

ن ضد التعطل«  إلطالق منظومة »التأم�ي
ً
ع اتفاقا

ّ
ية« توق »الموارد الب�ش

المجمع  مع   
ً
اتفاقا أمس،   ، ن والتوط�ي ية  الب�ش الموارد  وزارة  عت 

ّ
وق

ن  كات تأم�ي ، والذي يضم تسع �ش ن ي للتأم�ي كة د�ب ي �ش
، ممثاًل �ن ي التأمي�ن

ضد  الجديد  ي  التأمي�ن نامج  ال�ب منظومة  إطالق  أجل  من  وطنية، 
بشأن  الوزراء  مجلس  لقرار   

ً
تطبيقا ي 

يأ�ت والذي  العمل،  عن  التعطل 
 )13( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  عل  بناًء  والصادر  المنظومة، 

العمل. التعطل عن  ن ضد  التأم�ي 2022، حول  لسنة 
ن  ن ضد التعطل إىل توف�ي غطاء حماية للعامل�ي وتهدف منظومة التأم�ي
ي القطاع الخاص والقطاع الحكومي االتحادي، من خالل تعويضهم 

�ن
مطالبة،  عن كل  أشهر  ثالثة  تتجاوز  ال  محدودة  لمدة  نقدي  بمبلغ 
عن  خارجة  ألسباب  خدماتهم  إنهاء  نتيجة  العمل  فقدانهم  حال  ي 

�ن
إرادتهم.

الدكتور   ، ن والتوط�ي ية  الب�ش الموارد  وزير  االتفاقية  توقيع  وحرصن 
ي  د�ب كة  �ش إدارة  مجلس  ورئيس  العور،  عبدالمنان  بن  عبدالرحمن 
الوزارة  طرف  من  االتفاقية  وقع  حيث  المال،  عبيد  بطي   ، ن للتأم�ي
طرف  ومن  الخوري،  خليل  ية،  الب�ش الموارد  لشؤون  الوزارة  وكيل 
عبداللطيف   ، ن للتأم�ي ي  د�ب كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  ي  التأمي�ن المجمع 

أبوقورة. 
من   

ً
أساسيا  

ً
جزءا التعطل  ضد  ن  التأم�ي قانون  »يشكل  العور:  وقال 

تطويره  عل  الحكومة  تحرص  الذي  ي 
والقانو�ن يعي  الت�ش الهيكل 

ي الذي يدعم مساعي دولة  باستمرار، لتلبية متطلبات االقتصاد الوط�ن
للمواهب  عالمية  حاضنة  وكونها  الوطنية  دعم كوادرها  ي 

�ن اإلمارات 
كات واالستثمارات، وهو األمر الذي يتحقق بالتنمية االقتصادية  وال�ش
فإننا  المنطلق،  هذا  ومن  ي،  الب�ش المال  رأس  ن  وتمك�ي واالجتماعية 
ن ضد التعطل عن العمل،  معنيون باإل�اع ببدء تطبيق قانون التأم�ي
لتنفيذ  العملية  التفاصيل  ترسم  ي  ال�ت االتفاقية  هذه  من خالل  وذلك 

الخاص  ن  القطاع�ي ي 
�ن ن  العامل�ي يشمل  بما  الواقع،  أرض  عل  أحكامه 

وجاذبية  تنافسية  ذات  عمل  إىل سوق  وصواًل  االتحادي،  والحكومي 
مواصلة  عل  قادرة  لتكون  العاملة،  القوى  استقرار  تعزيز  مع  عالية 

العالم«. ي 
بناء االقتصاد األفضل واألنشط �ن ي 

اإلسهام �ن
ن ضد التعطل  وأضاف: »المنظومة الجديدة لخدمات مزودي التأم�ي
الخاص  ن  القطاع�ي ي 

�ن ن  للعامل�ي االستقرار  تكفل  حماية  مظلة  توفر 
عل  مالية  أعباء  أي  دون  للجميع  ومتاحة  سهلة  بآليات   ، والحكومي

األعمال«. أصحاب 
الخاص  ن  القطاع�ي ي 

�ن ن  العامل�ي الجديد  ي  التأمي�ن نامج  ال�ب ويلزم 
 من األول من يناير 

ً
ي المنظومة، بدءا

اك �ن والحكومي االتحادي، االش�ت
المستثمر  ي كل من  التأمي�ن نامج  ال�ب ي 

اك �ن 2023، ويستث�ن من االش�ت
ي يعمل فيها، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد  صاحب المنشأة ال�ت
 
ً
معاشا يتل�ت  الذي  والمتقاعد   ،

ً
عاما  18 دون  واألحداث  مؤقت، 

جديد. بعمل  والتحق   ،
ً
تقاعديا

اك لالش�ت متعددة  قنوات 
الموقع  التعطل  ضد  ن  التأم�ي منظومة  ي 

�ن اك  االش�ت قنوات  تشمل 
الخدمة  وأجهزة   ، ي التأمي�ن للمجمع  الذكي  والتطبيق  ي 

و�ن اإللك�ت
الرصافة،  كات  األعمال، و�ش )Kiosk(، ومراكز خدمات رجال  الذاتية 
كات  �ش وفوات�ي  والمصارف،  للبنوك  الذكية  الهاتفية  والتطبيقات 
قناة  وأي  النصية،  الرسائل  وع�ب  و»اتصاالت«،  »دو«  االتصاالت 

. ً
الوزارة مع مزود الخدمة الحقا أخرى تحددها 

والحكومي  الخاص  ن  القطاع�ي ي 
�ن ن  للعامل�ي يوفر غطاء حماية  نامج  ال�ب

لمدة محدودة. نقدي  بمبلغ  تعويضهم  االتحادي، من خالل 
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  لمزيد 

المصدر: وكالة األنباء االماراتية
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أرباح اإلعادة السعودية الفصلية تقفز %212.5 إىل 35.69 مليون ريال

السعودية  كة  ال�ش أرباح  ي 
صا�ن ارتفع  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 

إىل   ،2022 من  الثالث  الربــع  ي 
�ن  212.46% بنسبة  ن  التأم�ي إلعادة 

11.42 مليون  يبة، مقابل  الزكاة والرصن بعد  35.69 مليون ريال  نحو 
.2021 المماثل من  الربــع  ي 

ريال �ن
الثالثاء،  اليوم  السعودية”،  “تداول  عل  بيان  ي 

�ن كة  ال�ش وقالت 
الربــع  مع  مقارنة  الحاىلي  الربــع  خالل  الربــح  ي 

صا�ن ارتفاع  سبب  إن 
الزكاة  قبل  الربــح  ي 

صا�ن ارتفاع  إىل  يعود  السابق،  العام  من  المماثل 
بنسبة  ن  التأم�ي إعادة  عمليات  نتائج  تحسن  إىل  رئيسي  بشكل 
بنسبة  المتكبدة  المطالبات  ي 

صا�ن انخفاض  نتيجة  وذلك   2901%

أداء االستثمارات. %44 وتحسن 
من  الثالث  الربــع  ي 

�ن للربحية  كة  ال�ش تحولت   ، ربعي أساس  وعل 
ي 

ي الربــع الثا�ن
4.84 مليون ريال �ن ي خسائر بنحو 

2022، مقارنة بصا�ن
.2022 من 

ي 
صا�ن ارتفع   ،2022 سبتم�ب   30 ي 

�ن المنتهية  أشهر  التسعة  وخالل 
نحو  إىل   3.73% بنسبة   

ً
هامشيا  ” ن التأم�ي إلعادة  “السعودية  أرباح 

ة  الف�ت ي 
�ن ريال  مليون   47.89 الزكاة، مقابل  قبل  ريال  مليون   49.68

.2021 المقارنة من 
المصدر: العربية

ي 9 شهور بنمو 5% 
« �ن ن  أرباح »أورينت للتأم�ي

ً
420 مليونا

 » ن للتأم�ي »أورينت  كة  أرباح �ش ارتفعت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
عن  درهم  مليون   400 مقابل  درهم،  مليون   420 إىل  شهور   9 ي 

�ن
ن  %5، كما سجلت أقساط التأم�ي ي بنمو 

ة من العام الما�ن نفس الف�ت
 4.6 3.82 مليار درهم إىل  %20 من  بنسبة   

ً
ارتفاعا ذاتها  ة  الف�ت عن 

مليار درهم، وارتفعت األرباح الفنية من 226 مليون درهم إىل 236 
درهم. مليون 

درهم  مليار   3.68 من   7% بنسبة  ن  المساهم�ي حقوق  ارتفعت  كما 
%11 من  كة بنسبة  3.92 مليار درهم، وارتفعت موجودات ال�ش إىل 
11.62 مليار درهم، وارتفعت الودائع البنكية  10.5 مليار درهم إىل 
واالستثمارات من 5.85 مليار درهم إىل 6.3 مليار درهم بزيادة 8%.

إن »أورينت« حافظت  كة:  التنفيذي لل�ش الرئيس   ، ن وقال عمر األم�ي
حجم  ي 

�ن ملحوظة  زيادة  وحققت   ، ن التأم�ي سوق  ي 
�ن ريادتها  عل 

ي ظل التمسك بالسياسة 
األقساط عل الرغم من المنافسة القوية و�ن

بما  الفنية  األرباح  ي 
�ن زيادة  كة  ال�ش الرشيدة؛ حيث حققت  االكتتابية 

.4.6% يعادل 
مع   2021 عام  ي 

�ن بدأ  الذي  االقتصادي  الزخم  إن   : ن األم�ي وأضاف 
التعديالت  أن  كما   ،

ً
مستمرا يزال  ما   » ي د�ب  2020 »إكسبو  انطالقة 

ن  القوان�ي وأهمها  الجوانب،  من  العديد  طالت  ي  ال�ت يعية  الت�ش
ي 

�ن أسهمت  الدولة،  ي 
�ن اإلقامة  ونظم  العمل  ن  وقوان�ي االستثمارية 

عليه  كان  مما  أحسن  وضع  إىل  وعودته  العقارات،  سوق  انتعاش 
األخرى  االقتصادية  األنشطة  ي 

با�ت ودفع   ،»19 »كوفيد  أزمة  قبل 
 
ً
نظرا الظروف،  تلك  من  »أورينت«  استفادت  حيث  التحسن؛  نحو 

القوية. المالية  والمالءة  الطيبة  للسمعة 
المصدر: الخليج

Oman Re’s underwriting profit up by 127% during nine months of 2022
Oman:Oman: Oman Re, the Sultanate of Oman’s sole 
reinsurer reported Gross Written Premium (GWP) of 
$81.3 million during Q3 2022, which is higher by 30% 
compared to the same period last year.
Based on resilient underwriting performance, the 
Company’s underwriting profit in nine months 
increased by 127% to reach at $7.4 million. Combined 
ratio witnessed 7.9% improvement to reach 93.5% for 
the Q3 2022.
Oman Re’s Investment and other income improved by 
5% to reach $4.1 million. The Company’s profit after 
tax for the nine months of 2022 increased by 112% to 
reach at $3.4 million.
The Company’s CEO, Romel Tabaja commented: “Our 

continued strong results and profitable growth during 
the nine months demonstrates Oman Re’s resilience 
through prudent underwriting as well as exceptional 
risk and capital management.”
He added, “We did face higher market volatility due 
to the rapidly rising interest rates resulting in lower 
trading activity that affected our current investment 
income. With solid capital position encouraging 
operating performance across all lines of business, our 
annual targets remain within reach.”
He concluded his comment by saying, “We stay 
vigilant actions to offer best reinsurance protection to 
our customers.”

 Source: Oman Re’s LinkedIn page
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« تحقق 19.6 مليار جنيه أقساطا �ن 22/21 ن كات »القابضة للتأم�ي �ش

 » ن للتأم�ي القابضة  العربية: حققت مجموعة »مرص  العربية:جمهورية مرص  جمهورية مرص 
 ،2022 /2021 19.6 مليار جنيه بنهاية العام الماىل  أقساطا بقيمة 
مليار   17.3 مقابل  والحياة،  للممتلكات  ن  التابعت�ي كتيها  من خالل �ش

.%13.3 نمو  بنسبة  السابق عليه،  العام  �ن 
مرص  كة  ل�ش التنفيذى  المنتدب  العضو   ، الحي�ن باسل  كشف 
بها  يمر  ال�ت  الصعبة  الدولية  الظروف  رغم  أنه   ، ن للتأم�ي القابضة 
التوقعات  فاقت كل  قياسية  معدالت  إىل  األرباح  تعاظمت  العالم، 
ال�ت  السياسات  إىل  ذلك  �ن  الفضل  مرجعا  األنشطة،  جميع  وعل 

الماضية. األعوام  خالل  المجموعة  انتهجتها 
وتوقع الحي�ن �ن ترصيحات لـ»المال«، أن تستمر المجموعة �ن دعم 
العام الما�ن إىل  العامة بقوة، بعد أن وصلت مساهمتها �ن  الخزانة 
ن رباح المجموعة  ائب وتأمينات(، �ن ح�ي 4.5 مليار جنيه )أرباًحا ورصن

750 مليونا فقط. 2018 نحو  للدولة بلغت �ن  الموزعة 
كة مرص لتأمينات الحياة �ن البورصة أصبح  وأضاف أن قرار طرح �ش
األطراف  مع  بالتعاون  بنجاح  لتنفيذه  المجموعة  تسع  قوميا  هدفا 
وتحت  السيادى،  والصندوق  المعنية  الوزارات  فيها  بما  المشاركة، 

الوزراء. اف رئيس مجلس  إ�ش
ونشطة  متكاملة  اتيجية  إس�ت نفذت  المجموعة  أن  الحي�ن  وأوضح  
قيمتها  تعظيم  عليها  ترتب  المالية،  االستثمارات  محفظة  إلدارة 
80 مليار جنيه، متنوعة  لتقفز ألول مرة �ن تاريخها، إىل ما يربو عل 
اعتمدتها  ال�ت  للنتائج  وفقا  االستثمارية،  القنوات  من  أوجه  عل 

. ن اإلثن�ي األول  أمس  المجموعة  كات  ل�ش العمومية  الجمعيات 
كة مرص  من جهته، كشف عمر جودة، العضو المنتدب التنفيذى ل�ش
 /2021 الماىل  العام  خالل  أقساط  جملة  تحقيق  تم  أنه   ، ن للتأم�ي
2022 بلغت 10.4 مليار جنيه، مقابل 9.6 مليار �ن 2020/ 2021 

.%8.3 797 مليونا، وبمعدل نمو قدره  بزيادة قدرها 
الماىل  العام  خالل  تعويضات  سددت  كته  �ش أن  جودة  وأضاف 
�ن  مليار   3.6 مبلغ  مقابل  جنيه،  مليار   3.9 بلغت   2022  /2021

.%8.3 ارتفاع قدره  المقارنة بمعدل  عام 
الما�ن  يونيو  نهاية  �ن  بلغت  كة  ال�ش استثمارات  إجماىل  أن  وأوضح 
العام  من  نفسها  ة  بالف�ت مليار   33.2 مقابل  جنيه،  مليار   39.7
 22.7 بلغت  ن  المساهم�ي حقوق  وأن   ،%19.8 نمو  بمعدل  السابق، 
حملة  حقوق  قفزت  كما   ،%19.5 بنمو  مليار   19.0 مقابل  مليار 
.%10.9 13.7 مليار، بزيادة بلغت  15.2 مليار، مقابل  الوثائق إىل 

مليار   2.7 ليبلغ  الما�ن  الماىل  العام  أرباح  صا�ن  ارتفاع  إىل  وأشار 
.%22.7 2.25 مليار بمعدل نمو قدره  جنيه، مقابل 

من ناحية أخرى، أكد د. أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذى 
كة مرص لتأمينات الحياة، أنها حققت إجماىل أقساط خالل العام  ل�ش
�ن  مليار   7.7 مقابل  جنيه،  مليار   9.2 بقيمة   2022  /2021 الماىل 

.%18.8 2020/ 2021، وبمعدل نمو قدره 
مليار   43.1 بلغ  كة  ال�ش استثمارات  إجماىل  أن  العزيز  عبد  وأضاف 
حقوق  وأن   ،%16.4 قدره  نمو  بمعدل  مليار،   37.1 مقابل  جنيه، 
 ،%7.7 بزيادة  مليار،   9.5 مقابل  مليار   10.3 سجلت  ن  المساهم�ي
 27.4 مع  مقارنة  مليار   32.7 الوثائق  حملة  حقوق  بلغت  بينما 

.%19.2 بارتفاع  مليار، 
ليبلغ   2022  /2021 الماىل  العام  أرباح  صا�ن  ارتفاع  عن  وكشف 
نمو  بمعدل   ،2020/2021 �ن  مليار   1.6 مقابل  جنيه،  مليار   1.8

.%14.0

المصدر: المـــال

كة  ال�ش مركز  تدعيم  ي 
�ن ن  المساهم�ي لرغبة  انعكاسا  جاءت  كة  لل�ش

ة  ن متم�ي حماية  يوفر  مرص  ي 
�ن ي  تأمي�ن المالية كأك�ب كيان  وقوتها  الماىلي 

كة. لل�ش المالية  المالءة  قوية من  قواعد  كة مستندة عل  ال�ش لعمالء 
كته تمكنت من مضاعفة رأس مالها خالل ثالثة  وأضاف جودة أن �ش
ي إطار 

ن و�ن التأم�ي ال�ت تواجهها صناعة  التحديات  لتتواكب مع  أعوام 
أقوى  ي 

�ن الجديدة  المحاسبية  المعاي�ي  وتطبيق  الدولية  االتجاهات 
ة  ن المتم�ي للمكانة  ترسيخا  ن  التأم�ي سوق  ي 

�ن التحديات  لهذه  استجابة 
الوطن. ربوع  ي كل 

�ن التأمينية  مظلتها  النتشار  وتدعيما  كة  لل�ش

ن ترفع رأسمالها المدفوع إىل 8 مليارات جنيه مرص للتأم�ي

كة  جمهورية مرص العربية:جمهورية مرص العربية: اعتمدت الجمعية العامة غ�ي العادية ل�ش
لمجموعة مرص  التنفيذي  الرئيس  ي  الحي�ن باسل  برئاسة  ن  للتأم�ي مرص 
 8 إىل  المدفوع  ن  للتأم�ي مرص  كة  �ش مال  رأس  زيادة  ن  للتأم�ي القابضة 
6 مليارات وكذلك زيادة رأس المال المرخص  مليارات جنيه بدال من 

10 مليارات . 15 مليار ا ورأس المال المصدر لـ  به إىل 
كة لل�ش المالية  المالءة  ي دعم 

�ن ن  المساهم�ي رغبة من 
التنفيذي  والرئيس  المنتدب  اإلدارة  مجلس  عضو  جودة  عمر  وقال 
العامة  الجمعية  من  الهامة  الخطوة  هذه  إن  ن  للتأم�ي مرص  كة  ل�ش

المصدر: المـــال

ابها وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين واإلحصائيات  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
.على مسؤولية املصادر
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The opinions expressed in the articles doesn‟t reflect GAIF positions; 
the statistics are the sole responsibility of the articles authors
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