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اقتصاديــات و صناعــة التأمــن العربيــة ال تعيــش يف معــزل عــن باقــي 
العالــم، فالعوملــة بإزالتهــا لــكل احلواجــز اجلمركيــة و التجاريــة بعــد 

اتفاقيــة WTO يف مراكــش ســنة 1994 ، 
فرضــت مجموعــة مــن التحديــات علــى كل الــدول التــي أصبحــت حدودها 
مفتوحــة علــى مصراعيهــا لــكل البضائــع و اخلدمــات، ممــا اعطــى زخمــاً 
ــي أنخرطــت يف  ــة الت ــدول النامي ــا و لبعــض ال ــة تاريخًي ــدول الصناعي لل
التصنيــع منــذ ســبعينات القــرن املاضــي يف جنــوب شــرق آســيا و الصــن.

أغلبيــة الــدول العربيــة لــم تكــن مؤهلــة للمنافســة علــى الصعيــد العاملــي 
، نظــراً لكونهــا تنقســم الــى ثــاث فئــات : دول مصــدرة للنفــط و الغــاز 
، دول مصــدرة إلنتــاج بعــض الصناعــات التحويليــة و املنتجــات الزراعيــة 
و تشــجع الســياحة  و فئــة ثالثــة صناعتهــا و صادراتهــا متواضعــة جــداً 
؛ كــون هــذه الــدول ليســت مؤثــرة علــى مســتوى اإلنتــاج الصناعــي أو 
العمليــات املاليــة العامليــة ، جعــل تأثيــر الــدول العربيــة يقتصــر فقــط 
علــى قــرارات منظمــة األوبــك و إلــى حــد مــا علــى أســعار الفوســفات 

)املغــرب ، األردن (.
العاملــي،  اإلقتصــاد  علــى  التأثيــر  علــى  العربيــة  املنطقــة  قــدرة  عــدم 
يجعلهــا تتأثــر بشــكل كبيــر بــكل العوامــل و األحــداث العامليــة ، فبعــد 
أزمــة الكورونــا  التــي شــلت إقتصــادات بعــض البلــدان – و ليــس كلهــا - ،            

و التباطــؤ النــاجت عــن اإلضطــراب يف سلســلة التوريــدات، 
لتلقــي بظالهــا علــى  جــاءت احلــرب الروســية األوكرانيــة و تبعاتهــا 
ــات،  ــر مصــدرة للمحروق ــة الغي ــدول العربي ــا و خاصــة ال ــة برمته املنطق
النهــا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى اإلســتيراد و خاصــة املــواد األساســية 
كالقمــح و الــذي أرتفــع مــن 379 دوالر يف ينايــر 2022 ليتجــاوز حاجــز 

ــو مــن نفــس الســنة ،  الـــ 500 دوالر للطــن يف شــهر ماي
ــة  ــور الســفن املحمل ــذي حصــل حــول عب ــزول بعــد اإلتفــاق ال ــاود الن ليع
بالقمــح األوكرانــي البحــر األســود يف اجتــاه مضيــق البســفور ، مــع إرتفــاع 
تكلفــة النقــل بســبب ارتفــاع أســعار التأمــن بشــكل كبيــر علــى البضائــع 

و خطــر احلــرب.
مــا مييــز هــذه الفتــرة هــو تزامــن ظاهرتــن : اإلنحســار اإلقتصــادي

stagnation  مــع التضخــم و الــذي آتــى بعــد عقــود مــن اإلرتفــاع " 
املعقــول" يف األســعار .هــذه الظاهــرة stagflation   الركــود التضخمــي 
ليســت جديــدة ، فلقــد عاشــها العالــم يف ســبعينيات و ثمنينيــات القــرن 
املاضــي، بحيــث ترتفــع أســعار الفائــدة الــى معــدالت عاليــة يصبــح معهــا 
املســتثمرون غيــر قادريــن علــى اإلقتــراض و بالتالــي يتراجــع اإلقتصــاد 

برمتــه.
كمــا أن التضخــم جــاء كنتيجــة لإلرتفــاع الهائــل يف املعــروض النقــدي 
)M2( بســبب سياســة ) Quantitative easing(، مقارنــة مــع النمــو 
ــار  ــة اآلث ــدان ملواجه ــة البل ــي مارســتها أغلبي ــي لإلقتصــاد، و الت احلقيق

ــا. ــرة الكورون ــة يف فت اإلقتصادي
البلــدان العربيــة الغيــر نفطيــة ، مــرة أخــرى معرضــة ألزمــات أكثــر عمًقــا  
ــي تســتورد التضخــم العاملــي و  ــر ممــا تصــدر و بالتال ألنهــا تســتورد أكث
الــذي ُيْضَعــُف القــدرة الشــرائية للمواطنــن ؛ و بالتالــي تكــون مجبــرة 

علــى تعــومي عماتهــا ) مصــر( أو تركهــا تنــزل أمــام أســعار العمــات 
ــورو( ؛  ــة ) دوالر ، ي ــا يف التجــارة اخلارجي ــي تتعامــل به ــة الت الصعب

فاحللقــة التضخميــة تغــذي نفســها عبــر ارتفــاع اســعار الفائــدة و تذبــذب 
ســعر الصرف.

لكــن و إن كانــت كل البلــدان تعــرف موجــة التضخــم إال أن املعانــاة تختلــف 
مــن بلــد الــى بلــد.

يف اجلدول املرفق قسمنا البلدان العربية الى قسمن /

● بلــدان لــم يتجــاوز فيهــا التضخــم نســبة 6 % و هــي يف مجملهــا نفطيــة 
ماعدا فلســطن واألردن.

ليســت  بأنهــا  تتميــز  التضخــم 6 %  نســبة  فيهــا  بلــدان جتــاوزت   ●
كبيــر  بشــكل  مســتوردة  لكنهــا   ، اجلزائــر(  ماعــدا   ( للنفــط  مصــدرة 

األساســية.  حلاجايتهــا 
و هــذا مــا يؤكــد علــى العاقــة الواضحــة مــا بــن عنصــر اإلســتيراد 

التضخم و األزمة االقتصادية
 و تأثريهما على صناعة التأمني العربية

شكيب أبو زيدشكيب أبو زيد
األمين العاماألمين العام

(*)  Munich Re Economic Research Unit : “Extreme inflation and natural disasters call for disciplined risk management”
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والتضخــم ؛ و علــى العكــس تســمح عائــدات النفــط و الغــاز يف دول 
اخلليــج مــن احلــد مــن اآلثــار الســلبية للتضخــم املســتورد.

ملاذا التضخم يهمنا كصناعة تأمني؟
أوالً ، ألن القيــم املؤمــن عليهــا يجــب أن ترتفــع مــع التضخــم و خاصــة إن 
تزامــن هــذا مــع تراجــع للعملــة املحليــة. فعلــى ســبيل املثــال ارتفــاع أســعار 
الســيارت يجــب أن يصاحبــه ارتفــاع يف القيــم املؤمــن عليهــا، و هــذا البــد 

أن ينتــج عنــه إرتفــاع يف إجمالــي األقســاط .
ــق القاعــدة  ــى تطبي ــاً ال ــؤدي آلي ــا ، ي ــم املؤمــن عليه عــدم الرفــع يف القي

ــه نزاعــات مــع املؤمــن لهــم. ــج عن النســبية، و هــذا ميكــن أن ينت
ثانيــاً ، التضخــم ينعكــس علــى قطــع الغيــار و علــى كل املــواد األوليــة التــي 
تدخــل يف التصنيــع و البنــاء و بالتالــي تكلفــة التعويضــات التــي تدفعهــا 

شــركات التأمــن للمؤمــن لهــم عنــد حصــول احلــوادث.
ثالثــاً، كلفــة إعــادة التأمــن ترتفــع بســبب التضخــم ال محالــة و خاصــة يف 
  )XOL retention  اإلتفاقيــات الغيــر النســبية )الســيارات ، اإلحتفــاظ
 Retrocession و يف العقــود اإلختياريــة ؛ خاصــة و أن أســعار اإلعــادة

يف إرتفــاع يف الفتــرة االخيــرة بســبب تكاثــر الكــوارث و ارتفــاع حدتهــا.
 cost of ( رابعــاً، علــى مســتوى اإلســتثمار ، ترتفــع كلفــة الرأســمال
capital( مــع ارتفــاع نســب الفائــدة العامليــة ، و التــي كانــت آخر فصولها 
يف خريــف 2022 الرفــع 200 نقطــة أســاس مــن طــرف الفيدرالــي 
األمريكــي و الــذي إنعكــس بشــكل أوتوماتيكــي علــى كل البلــدان. إرتفــاع 
الفائــدة يجعــل املســتثمرين يحجبــون عــن اإلســتثمار يف شــركات إعــادة 
التأمــن او اإلنســحاب مــن الســوق ، و هــذا مــا ينتــج عنــه تقلــص يف 

ــدة. ــي الرفــع يف أســعار الفائ ــة، و بالتال ــات اإلكتتابي الطاق
خامســاً، ارتفــاع اســعار الفائــدة لــه تأثيــر إيجابــي علــى العوائــد و القوائــم 

املاليــة لشــركات التأمــن و إعــادة التأمــن؛
ــر  ــي، كل العناصــر األخــرى ســلبية و تؤث ــدة اإليجاب ــل عنصــر الفائ مقاب

ــى أعمــال شــركات التأمــن عل
سادســاً، إنخفــاض أو تراجــع النمــو اإلقتصــادي الــذي يصاحــب التضخــم 
املالــي يؤثــر ســلباً علــى القــدرة الشــرائية للمواطنــن و علــى اإلســتثمار 
بصفــة عامــة و الــذي ينعكــس علــى شــراء تغطيــات التأمــن مــع الزيــادة 

يف عــدد احلــوادث املفتعلــة. 
ما الذي يجب على شركات التأمن َعَملُُه ملواجهة التضخم؟

1- الشــركات مطالبــة بالعمــل علــى الســريع مــع عمائهــا للترفيــع مــن 
القيــم املؤمــن عليهــا، )Valuation( لكنهــا تواجــه يف هــذه العمليــة 
الرفــض او التــردد مــن طــرف العمــاء الذيــن يواجهــون غــاء املــواد 
األوليــة و اليــد العاملــة. و هنــا يكمــن دور الوســطاء الــذي يجــب أن يكونــوا 
ــج عــن  ــن ان تنت ــي ميك ــادي النزاعــات الت ــل لتف ــع الناصــح للعمي يف موق

ــة. ــم التأميني ــع يف القي عــدم الترفي
2- شــركات التأمــن مطالبــة بإعــادة صياغــة إســتراتيجيتها لتتــاءم مــع 
األزمــة احلاليــة: اإلســتمرار يف سياســة املنافســة الســعرية يعــد انتحــاراً 
يف ظــل الظــروف اإلقتصاديــة احلاليــة يف مقالــة حديثــة صــادرة عــن 
ميونيــخ ري ، أكــدت علــى أن التضخــم و الكــوارث الطبيعيــة يســتدعيان 
بعــض  أبرمتــه  الــذي  اإلتفــاق  مــا  و  للخطــر؛  دقيقــة  بــإدارة  اإللتــزام 
الشــركات اإلماراتيــة للحــد مــن املنافســة يف الســيارات ابتــداءا مــن 15 

ــع مــن االســعار. ــد ضــرورة الرف ــر 2022، إال خطــوة تؤك نوفمب
ارتفــاع تكلفــة احلــوادث  التأمــن يجــب عليهــا مواجهــة  3- شــركات 
بإيجــاد حلــول رقميــة مــن جهــة، و ترشــيد اإلنفــاق مــن جهــة ثانيــة.

عمومــا و لنظــل كعادتنــا متفائلــن يجــب أن نؤكــد على أن شــركات التأمن 
ميكــن أن تســتفيد مــن األزمــة و حتويلهــا إلــى فرصــة إقتصاديــة للترفيــع 
مــن القيــم املؤمــن عليهــا و مــن عوائــد اإلســتثمار ، مــع ترشــيد النفقــات .
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ســوق التأمــني العربــي: هــل 
هــو قــادر علــى األفضــل؟

يزخــر العالــم العربــي بثــروات بشــرية و طبيعيــة مهمــة تؤهلــه للتطــور 
والنمــو اقتصاديــا و اجتماعيــا الشــيء الــذي ينعكــس إيجابيــا علــى قطــاع 
التأمــن و إعــادة التأمــن. بلــغ النــاجت املحلــي اخلــام لســنة 2021 جلميع 
البلــدان العربيــة 2.85 تريليــون دوالر أمريكــي مــع وجــود إختــاف كبيــر 
بــن دول املنطقــة بحســب املــوارد الطبيعيــة، املســاحة و عــدد الســكان. 

يفــوق عــدد الســكان يف البلــدان العربيــة 444 مليــون نســمة حســب 
احصائيــات 2021 مــع نســبة منــو دميغــرايف تقــدر ب 1.9 باملائــة 
ســنويا و تفــوق نســبة الشــباب مــا بــن 10 و 24 ســنة 25 باملائــة، كمــا 

يبلــغ معــدل العمــر 72 ســنة.  
جتمــع تقاريــر بعــض املؤسســات الدوليــة أن بلــدان العالــم العربــي تزخــر 
مبــوارد وثــروات كبيــرة لكــن عليهــا أن تعتمــد منــواالَ اقتصاديــاَ متنوعــاً، 
ال يرتكــز باألســاس علــى النفــط و مشــتقاته و ذلــك لتجنــب تقلبــات 
األســواق و االقتصــاد. واملاحــظ أن املــوارد غيــر املشــتقة مــن الوقــود 
وغيــر املعدنيــة قــد ســاهمت بقــدر ملحــوظ يف النمــو االقتصــادي ومــن 

ثمــة يف تطــور قطــاع التأمــن و إعــادة التأمــن.
يتكــون ســوق التأمــن العربــي مــن 463 شــركة تأمــن و 11 شــركة إعــادة 
التأمــن و قــد بلــغ مجمــوع أقســاط التأمــن املكتتبــة لســنة 2019 ، 
38.98 بليــون دوالر أمريكــي مقســمة بنســبة 19 باملائــة أقســاط تأمــن 
علــى احليــاة و 81 باملائــة أقســاط تأمــن علــى املمتلــكات مــع نســبة 
اختــراق التأمــن يف الســوق العربــي تقــدر ب 1.37 باملائــة. وقــد بلغــت 
نســبة منــو أقســاط الســوق العربــي 1.29 باملائــة بــن ســنتي 2019 
و2020 ، كانــت مســاهمة ســوق التأمــن ملجلــس التعــاون اخلليجــي فيهــا 

األكبــر.
و تعتبــر أقســام التأمــن التاليــة األكثــر مســاهمة يف إجمالــي أقســاط 
التأمــن علــى املمتلــكات حســب الترتيــب: التأمــن علــى املمتلــكات و ضــد 
احلريــق، التأمــن علــى الطاقــة، التأمــن الهندســي و التأمــن البحــري. 
و يعكــس هــذا الترتيــب خاصيــات البلــدان العربيــة و ثرواتهــا الطبيعيــة، 
خاصــة مــن الطاقــة، التــي تســاهم مبســتوى كبيــر يف املنتــج املحلــي اخلــام 

لــدول املنطقــة.
تتميــز العديــد مــن شــركات التأمــن العربيــة بكفايــة رأس مــال عاليــة 
وبالتالــي بتصنيــف ائتمــاٍن مــاٍل عــاٍل خاصــة بعــض شــركات ســوق التأمن 
ملجلــس التعــاون اخلليجــي و ذلــك حســب مؤسســات التصنيــف العامليــة 
`ســتندارد انــد بــورس`، `أ.م باســت`، `فيتــش` و `موديــز`. و يظهــر 
ذلــك يف اجلــدول التالــي املنشــور يف تقريــر لســتندارد انــد بــورس يف 

ســنة 2022 :
حســب نفــس التقريــر املذكــور أعــاه، فــإن أغلــب شــركات التأمــن يف دول 
ــورس  ــد ب ــس التعــاون اخلليجــي املصنفــة مــن مؤسســة ســتندارد ان مجل
حافظــت علــى كفايــة رأس مــال عاليــة مــن مســتوى AAA حســب مــا هــو 

مبــن يف اجلــدول التالــي:
حســب نفــس مؤسســة التصنيــف تعــود نســبة النمــو الســريعة يف دول 
اخلليــج العربــي بعــد جائحــة الكوفيــد 19 الــى ارتفــاع أســعار النفــط 
التامــن يف املنطقــة  التأمــن و إعــادة  الــذي ســمح لشــركات  الشــيء 
ــة مــن  ــات التأمــن املتأتي ــى تغطي ــب عل ــاع الطل مــن االســتفادة مــن ارتف

االســتثمارات يف البنــى التحتيــة و كذلــك تغييــر للتشــريعات املنظمــة 
خاصــة  املنطقــة،  دول  بعــض  يف  التأمــن  إعــادة  و  التأمــن  لقطــاع 

التشــريعات اخلاصــة بالتأمــن الصحــي و التامــن علــى احليــاة.
كمــا قامــت مؤسســة أ.م بســت بتعديــل آفــاق قطــاع التأمــن لــدول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي خــال ســنة 2022 مــن ســلبي الــى مســتقر ، معتمــدة 
علــى التحســن االقتصــادي الــذي شــهدته املنطقــة مؤخــرا و النــاجت مــن 
ارتفــاع أســعار النفــط و مشــتقاته. تــرى مؤسســة التصنيــف يف هــذا 
ــج للتعــايف و هــو مــا  ــة يف منطقــة اخللي االرتفــاع فرصــة لألســواق املالي

ميثــل بالتالــي فرصــة للتطــور لقطاعــي التأمــن و إعــادة التأمــن. 
منطقــة  هــي  إفريقيــا  و شــمال  األوســط  الشــرق  أن  بســت  أ.م  تــرى 
مفتوحــة أمــام قطــاع إعــادة التأمــن ، ليــس فيهــا قيــود مشــددة لعــرض 
قــدرات اكتتــاب جديــدة لعمليــات إعــادة التأمــن. باإلضافــة الــى شــركات 
إعــادة التأمــن العامليــة اللــي تكتتــب مــن بلدانهــا و بعــض معيــدي التامــن 
الدوليــن الذيــن ميتلكــون مكاتــب لهــم يف املنطقــة ، فــإن بعــض شــركات 
التأمــن املحليــة تقــوم أيضــا باكتتــاب عمليــات إعــادة التأمــن ، خاصــة 
االختيــاري ، الشــيء الــذي يســاهم كذلــك يف منوهــا خاصــة أن الشــرق 
األوســط و شــمال إفريقيــا تعتبــر ان منطقــة غيــر معرضــة للكــوارث 

نبيل بن عزوزنبيل بن عزوز
نائب رئيس أول – االكتتاب الدولي نائب رئيس أول – االكتتاب الدولي 
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التفكيــر يف بعــث شــركة إعــادة تأمــن جديــدة يف املنطقــة لتلبيــة حاجيــات 
شــركات التأمــن املحليــة للتغطيــة أمــر ضــروري يســتحن النظــر فيــه مــن 
ــك ملــا ميكــن أن يقدمــه  ــل املهنيــن و املختصــن يف هــذا املجــال و ذل قب

مــن فوائــد كاآلتــي:
1- االســتجابة لطلــب الســوق املحلــي لتغطيــة إعــادة التأمــن اإلجباريــة 

و االختياريــة كبديــل.
التــي تتحملهــا شــركات  التكلفــة و إن كان جزئيــا  2- تعويــض فــارق 
التأمــن املحليــة مقارنــة مــع مــا يطلبــه معيــدو التأمــن الدوليــن لتوفيــر 

تغطيــة إعــادة التأمــن الازمــة. 
ــة  ــف ألحــد أهــم شــركات إعــادة التأمــن العربي ــل أو خل ــن بدي 3- نكوي
التــي لعبــت دور القائــد لعشــرات الســنن منــذ بعثهــا يف ســنة 1980 
يف منطقــة الشــرق األوســط و شــمال إفريقيــا و هــي املجموعــة العربيــة 
للتأمــن ARIG التــي كان إلنهــاء مهامهــا بعــض التأثيــر علــى ســوق 

التأمــن العربــي و كذلــك علــى بعــض معيــدي التأمــن املحليــن.
4- دعــم قطــاع التأمــن و إعــادة التأمــن يف املنطقــة مــن خــال توفيــر 
اإلرشــاد لشــركات التأمــن املحليــة يف مجــاالت متعــددة أهمهــا اجلوانــب 

الفنيــة ، هندســة املخاطــر ، إدارة املخاطــر و توجيهــات االكتتــاب.
5- تعزيــز املعرفــة و اخلبــرات يف مجــال إعــادة التأمــن مــن خــال رعايــة 
التكويــن الفنــي ملوظفــي شــركات التأمــن املحليــة. كذلــك عــن طريــق دعــم 

مجــال التعليــم املتخصــص ، البحــوث و االصــدارات  الفنيــة.
يواجــه ســوق التأمــن العربــي حتديــات مختلفــة تعيــق تطــوره كاعــب 
ــر الوضــع اجليوسياســي  ــة. يثي ــدول العربي ــو اقتصــادات ال أساســي لنم
يف بعــض بلــدان الشــرق األوســط و شــمال إفريقيــا أكثــر حــذر مــن 
ــة بعــض األخطــار الشــيء  ــدي التأمــن الدوليــن جتــاه تغطي طــرف معي
الــذي يحــد مــن القيمــة املاليــة لاكتتابــات التــي يوفرهــا الســوق العاملــي 
للمنطقــة خاصــة لتغطيــة األخطــار السياســية. النقــص امللحــوظ مؤخــرا 
للقــدرات املاليــة الكتتــاب أخطــار اإلرهــاب و األضــرار السياســية يف 
املنطقــة أدى الــى ارتفــاع باهــظ ألســعار أقســاط التأمــن لهــذه األخطــار.
ميثــل مســتوى الوعــي الضعيــف يف مجــال هندســة املخاطــر و العمــل بهــا 
حتديــاً آخــر لســوق التأمــن العربــي خاصــة يف قطاع املؤسســات الصغيرة 

و املتوســطة الــذي ميكــن معاجلتــه مــن خــال مســاهمات معيــدي التأمــن 
الدوليــن و املحليــن مــن خــال خبراتهــم يف هــذا املجــال. هــذا مــن شــأنه 
أن يحســن التوجهــات و اإلجــراءات املعمــول بهــا يف مجــال إدارة املخاطــر 

مــن طــرف حاملــي الوثائــق. 
البلــدان  بعــض  التأمــن يف  بقطــاع  اخلاصــة  القوانــن  بعــض  تعديــل 
ــي  ــدة الت ــة اجلدي ــة و املناخي ــات االقتصادي ــة للتعامــل مــع التحدي العربي
تواجههــا األطــراف املعنيــة هــو أمــر  منصــوح بــه  لتحســن مســتوى 
لضمــان  و  جهــة  مــن  الوثائــق  املقدمــة حلاملــي  واخلدمــات  التغطيــة 
ــة بعــض  ــت جترب ــد بين ــة أخــرى. و ق دميومــة شــركات التأمــن مــن جه
أســواق التأمــن املحليــة التــي اتخــذت هــذا النهــج منــذ بعــض الســنوات 
جناحهــا يف حتقيــق  نتائــج إيجابيــة و فــرض أكثــر اســتقراراً للســوق 
الشــيء الــذي أعطــى أكثــر ثقــة للمســتثمرين لضــخ رؤوس أمــوال جديــدة 
يف القطــاع.  يجــب علــى ســلطات االشــراف و املتخصصــن يف القطــاع 
التفكيــر يف وضــع خارطــة طريــق لقطــاع إعــادة التأمــن يف املنطقــة 
يكــون التأكيــد مــن خالهــا علــى الــدور االســتراتيجي إلعــادة التأمــن 
ــو  ــة للتأمــن و دعــم أهــداف النم ــات األســواق املحلي يف حتســن إمكاني
ــر يف تطــور  ــة أكث ــر بصــورة فعال ــك مســاهمة هــذا األخي للقطــاع و كذل

اقتصــادات الــدول العربيــة

The Arab insurance market: a dormant giant?
After two years of exceptional circumstances 
dominated by the COVID-19 pandemic crisis 
that has reshaped the global economy impacting 
all sectors, without exception, including the 
insurance and reinsurance industry, the 33rd 
conference of the General Arab Insurance 
Federation (GAIF) was held in the nice and 
hospitable city of Oran, in Algeria from 5th to 
8th June 2022. The long awaited event was 
an occasion for all attendees to gather again 
since the last conference held four years back in 
Tunisia in 2018. It was an occasion to appraise 
not only the challenges faced by all stakeholders 

during the challenging crisis time, but, also to 
propose alternatives to mitigate and overcome 
similar issues in the future and banking upon the 
new technologies for optimization of the industry.   
Among the recommendations of the 33rd GAIF 
conference this year there was a focus on the 
following salient topics:
- Deploying more efforts towards reinforcing 
the loss prevention process against the cyber 
criminality increasing risk.
- Setting, proactively, measures to mitigate the 
impact of natural catastrophes and pandemic 
events on the insurance and reinsurance 
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companies.
- Investing on natural catastrophes risk modelling 
at local markets first, then followed by the Arab 
market.
The Arab world counts 22 countries with a Gross 
Domestic Product (GDP) in 2021 of US$ 2.85 
trillion (World Bank) with abundant human and 
natural resources, though, there is a substantial 
variance between the countries of the region 
in resources, economy, geographical size 
and size of population with a major handicap 
towards a mutual growth due mainly to a weak 
trade flows between intercountry. However, 
the overall population number is substantial 
estimated to more than 444 million as at 2021 
as per the World Bank, with an annual growth 
rate of 1.9% for the whole region with certain 
countries having registered population growth 
rate exceeding 3.5% in recent years. It’s worth 
mentioning that the population in the Arab world 
is relatively young, with youth aged between 
10 to 24 years representing more than 25% of 
the total population (UNDP). The labour force 
participation rate is 46% of total active population 
(ages 15+) in 2021 as per World Bank, this is 
lower than the global average of 60% (UNDP) 
despite the slight improvement in labour force 
engagement in the past years, especially with 
regards to women. 
The average life expectancy at birth in the region 
is 72 years as per World Bank and the ‘Arab 
Human Development Report 2022’ published by 
UNDP concludes that the region is also full of 
potential and brimming with innovative efforts, 
though, the report recommendations for all Arab 
countries are “to advance towards diversified 
and resilient economies that are less exposed to 
commodity cycles and macroeconomic volatility”. 
The aforesaid report was also recommending 
to Arab countries the identification of actions to 
increase and maintain momentum on the clean 
energy transition. It’s noteworthy to mention that 
the growth of renewable energy capacity in the 
region helps the region’s aspiration to move 
beyond the fossil fuel-based economic model. 
The Arab regional economy is driven mainly by 
the oil and gas industry with also a transition 
since the last three decades towards heavy 
industrial and mining segments as well as 
refining and petrochemical industries that have 

significantly contributed into the GDP growth of 
all MENA countries noting that more than half of 
the world’s proven crude oil reserves are located 
in the Middle East (OPEC). It’s obvious that the 
non-fuel mineral and nonmineral resources 
processing has contributed remarkably in 
boosting the economic growth in the region and 
consequently the development of the insurance 
and reinsurance industry. 
The Arab insurance market count a total of (463) 
insurance companies and (11) reinsurance 
companies in 22 countries with a total Gross 
Written Premium (GWP) of USD 38.98 billion in 
2019 which represent 0.75% of the worldwide 
insurance premium. This GWP is split respectively 
to Life USD 7.38 billion (19%) and non-Life 
USD 31.6 billion (81%) (GAIF Arab Insurance 
Directory 202021/) with a low penetration ratio 
of 1.37% combined for all Arab countries. The 
GWP of the Arab insurance market has grown 
by (1.29%) in 2020 from 2019, driven mainly by 
the remarkable growth of the GCC markets. For 
the other countries, the growth was modest due 
to the challenging geopolitical climate and the 
COVID-19 pandemic repercussions.  
The profile of the commercial lines premium 
by class of business is dominated by the 
Property, Energy and Engineering lines of 
business followed by Marine classes. This 
profile is reflective of the economic features and 
conjuncture of the whole Middle East and North 
Africa wherein the natural resources, mainly 
the hydrocarbons, are the major contributors to 
the GDP of the richest countries in the region. 
The Arab economy’s strength is driven mainly 
by the hydrocarbons production and by the 
huge potential in terms of natural and human 
resources which can both boost the tertiary 
sector of the economy known as the service 
sector which includes, but not limited to, the 
Transport, the Distribution, the Tourism and the 
Information Technology. 
Out of (463) insurance companies, many are 
characterized by a strong capital adequacy 
and consequently a high financial credit rating, 
mainly those in GCC market, as evaluated and 
rated by the most reputable rating agencies 
notably: Standard & Poor’s, AM Best, Fitch and 
Moody’s. As per S&P Global Ratings’ publication 
entitled “GCC Insurers in 2022” published in 
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March 2022, the GCC insurers have enjoyed a 
robust capital buffers which support their strong 
credit rating as shown in the below chart: 

The same publication highlights that during 
2021, almost all GCC insurers rated by S&P 
have maintained capital adequacy at the ‘AAA’ 
confidence level as shown in below chart, 
however, the overall size of capital for GCC 
insurers remain relatively small:

S&P Global Ratings’ publication has also 
emphasized that the accelerated growth for all 
GCC economies post recovery from COVID-19 
pandemic is boosted by the high hydrocarbon 
prices. This economic growth will definitely 
allow the local insurers and reinsurers to benefit 
from the increase of the insurance demand in 
the region supported mainly by the investment 
in infrastructure as well as the change in 
insurance regulation in certain countries, mainly 
those pertinent to the health and life classes of 
business.  
AM Best have also revised the insurance 

market segment outlook of GCC during 2022 
from negative to stable which was driven by the 
recovery of oil prices generating the economic 
upswing across the region. The rating agency 
see in this pick up a recovery of the financial 
markets in GCC and therefore a potential for the 
regional insurance and reinsurance sectors to 
grow. The sustained high oil prices is expected to 
have a substantial impact on regional economic 
recovery and public spending capacity.
As per AM Best, MENA is an open and liberal 
market for reinsurance with few regulatory 
restrictions concerning the provision of 
reinsurance capacity. In addition to the global 
reinsurance players and international reinsurers 
domiciled in the region, certain primary insurance 
companies in the region are also writing inward 
facultative reinsurance business which is also 
contributing into their growth, mainly in a region 
known historically for not being prone to natural 
catastrophe perils. 
The regulatory aspect represents another 
strength factor which is uplifting the sector 
development through the implementation of new 
measures and rules that can, not only, support 
the resilience and sustainability of the market, 
but, also attract new insurance and reinsurance 
players and capital providers into the region. The 
respective local regulators’ efforts to strengthen 
the insurance and reinsurance regulations 
would definitely support the growth objectives 
and strategies of the insurance industry across 
all segments.   
The reshaping of the claims pattern, not only 
in the region but globally, characterized by the 
increase in severity and frequency of natural 
catastrophes perils and man-made events, will 
emphasize further the role of the reinsurance 
in mitigating potential losses that the primary 
insurers may face by helping them to reduce the 
claims volatility and provides capital relief. 
The insurance market growth forecast in the 
MENA region would put pressure on local 
primary insurers to either raise their respective 
paid-up capital or seek capital relief through 
risk transfer. Thus, the reinsurance would offer 
to the primary insurers the possibility to transfer 
portions of their risks via the reinsurance 
mechanism allowing them therefore to expand 
their business.
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Obviously, the need for the establishment of a 
new regional reinsurance company to cater for 
the increasing demand of reinsurance capacity 
emanating from the local primary insurers in the 
Middle East and North Africa is to be considered 
by all stakeholders for the following edges:
1- To address the need for reinsurance capacity 
in order to allow the primary insurers a smooth 
risk transfer through conventional facultative 
and/or obligatory reinsurance as an alternative. 
2- To compensate the reinsurance cost that the 
primary insurers in the region would have to bear 
in line with the global market trend influenced by 
the poor underwriting performance occurred in 
other regions of the world and which is resulting 
mainly from the natural catastrophes perils and 
man-made events such those in North America.
3- To create a substitute or successor to one of 
the long-term financially sound and technically 
thorough reinsurer in the region the Arab 
Insurance Group (ARIG) that had played a 
leadership role for decades since it was created 
in 1980 by ways of guidance and assistance 
extended to most of the primary insurance 
companies domiciled in the Arab market. The 
regrettable run-off of ARIG has impacted, though 
relatively, the position of other Middle Eastern 
reinsurers whom have to prove their financial 
strength through their financial credit rating and 
claims ability to pay to defend their position on 
incumbent reinsurance placements. 
4- To support the development of the insurance 
and reinsurance industry in the regional market 
through providing guidance to local Insurers in 
terms of technicalities, risk engineering, risk 
management, risk appetite and underwriting 
guidelines. 
5- To enhance the knowledge and expertise 
of the reinsurance discipline through the 
sponsorship of technical training for the local 
insurers’ staff. It also can contribute into the 
development of the industry through investing 
in a specialized scholarship, researches and 
technical publications. 
The Arab insurance market faces various 
challenges that impede its progress towards 
playing a larger role in the growth of the Arab 
economies. The geopolitical situation in certain 
Middle Eastern and North African countries 
provokes an extra vigilance from the global 

reinsurance market influencing thus the level of 
monetary capacity deployed in MENA for various 
considerations such as, inter-alia, the political 
conflicts between some countries in the region 
as well as the fragile economic conjuncture in 
other countries caused by their long-lasting 
economic and social crisis. 
The aforesaid position of the international 
reinsurance market has put a cap recently, for 
example, on the level of available capacity to 
reinsure the political risks in certain countries 
which has led to a shortfall of placement in certain 
cases to cover terrorism and political violence 
risks in the region where in such circumstances 
the insured has to bear an excessive premium 
charge to get the full coverage in place.
The weak level of awareness to risk engineering 
advantages and practices, mainly in the small 
and medium enterprises (SME) segment, is 
another pertinent challenge to the insurance 
industry in the region which can be tackled by the 
inputs of international or regional reinsurers via 
their risk engineers’ expertise. This can definitely 
enhance the risk management philosophy and 
procedures of insureds across various sectors of 
the economy, mainly those with high hazardous 
business activities.  
The adjustment of the insurance regulation 
in certain Arab countries to deal with the new 
economic and climatic challenges faced by both 
the policyholders and the insurers is advocated 
to enhance the level of customer services, from 
one side, and to ensure the sustainability of 
the local insurance markets, from another side. 
Some regulators in the Arab insurance market 
have already started few years back such 
long and complex exercise and have started 
seeing the positive outcome which is providing 
more stability to the market and confidence for 
invertors to inject additional capitals into the 
industry. 
The supervisory authorities and the industry 
professionals in the Arab insurance market 
should consider the roll out of a reinsurance 
roadmap that can cover the whole region 
with an emphasis on the strategic role of the 
reinsurance to pilot the enhancement of market 
capabilities and support the growth objectives of 
all the players aiming to contribute further into 
the development of the Arabic economies. 
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اقـتـصـــاديات أنظـــمة الـتأمـيــــن 
االجـتمـاعي وحـجـم اإلنـفـاق على 
املعاشات التـقاعدية بحلول 2050
استدامة املعاشات التقاعدية يف العالم العربي 

يف ظل املؤشرات االقتصادية واالجتماعية
)آفاق 2050(

املقدمة
مــن  العديــد  العربــي  العالــم  يف  التقاعديــة  املعاشــات  أنظمــة  تواجــه 
عــدم  احتمــاالت  فارتفــاع  العــاج،  ســرعة  تتطلــب  التــي  املشــاكل 
ــرات  ــة الناجتــة عــن التغي ــل خــال الســنوات املقبل االســتقرار يف التموي
الدميوغرافيــة املتمثلــة يف زيــادة أعــداد املتقاعديــن وزيــادة متوســط 
ــل  ــاض ممــن هــم يف ســن العم ــه انخف ــذي يصاحب ــت ال ــر ويف الوق العم
)الفئــة النشــطة اقتصاديــا( التــي تتولــى إعالتهــم فأصبــح خطــراً حقيقيــاً 
يهــدد اســتقرار أنظمــة املعاشــات، باإلضافــة إلــى ارتفــاع مؤشــر التعميــر 

وانخفــاض معــدل اخلصوبــة. 
يف الوقــت احلالــي يشــهد ســكان العالــم العربــي ارتفــاع نســبة الفئــة 
العمريــة األكثــر إنتاجيــة )15-64 ســنة( بنســبة كبيــرة، ممــا يهيــئ 
فرصــة حتقيــق عائــد دميوغــرايف - منــو اقتصــادي يحّفــزه التغيــرات 
الدميوغرافيــة التــي تشــهدها املنطقــة. حيــث ان الفتــرة املواتيــة للمنطقــة 
ككل بــن عــام 2018 وعــام 2050، ومــن املتوقــع أن تشــهد املنطقــة 
أدنــى نســبة إعالــة فيهــا. ومــن شــأن هــذا االنخفــاض املؤقــت يف نســبة 
اإلعالــة بــن الســكان أن تــؤدي إلــى تزايــد تشــارك الثــروة وتفضــي إلــى 
تســهيل توســع توافــر الفــرص للجميــع، ونظــراً للتزايــد الســريع يف عــدد 
املســنن، ســتأخذ نافــذة فرصــة االســتفادة مــن العائــد الدميوغــرايف يف 
االنكمــاش مــا بعــد 2050، مــع مراعــاة اختــاف فتــرة فرصــة حتقيــق 
ــار عــدم  ــى أخــرى واضعــن بعــن االعتب ــة ال ــد دميوغــرايف مــن دول عائ

جتانــس التركيــب الدميغــرايف لســكان دول املنطقــة.
ويف ضــوء مــا مت عرضــه يتضــح أن هنــاك حاجــة ملحــة ملعاجلــة قضايــا 
العامــة  املاليــة  حتديــات  ملواجهــة  املنطقــة  يف  التقاعديــة  املعاشــات 
علــى  املاليــة  والضغــوط  املعاشــات  نفقــات  وزيــادة  الكلــي  واالقتصــاد 
أنظمــة التقاعــد، ومــن ثــم اقتــراح اليــات ميكــن أن تتبناهــا البلــدان 

والرفاهيــة. واإلنصــاف  واالســتدامة  املالــي  التــوازن  لتحقيــق 
املشهد احلالي:

 مــن املتوقــع حــدوث تغيــرات كبيــرة يف نفقــات وإيــرادات أنظمة املعاشــات 
التقاعديــة يف العالــم العربــي مســتقبا نتيجــة تغيــر الهيــكل الدميوغــرايف 

للمشــتركن وعــدم قــدرة هــذه األنظمــة علــى مواكبــة هــذه التغيــرات 
وينتــج عــن ذلــك عجــز يتمثــل يف زيــادة اجمالــي النفقــات املســتقبلية 
عــن اجمالــي االيــرادات الناجتــة مــن االشــتراكات وعوائــد االســتثمار.

الرسالة: 
مخاطــر  العربــي  العالــم  يف  التقاعديــة  املعاشــات  أنظمــة  تواجــه 
متشــابهة لكــن ال يوجــد منــوذج واحــد مفضــل وحتــى السياســات التــي 

ــة التقاعــد. ــي إلصــاح أنظم ــك الدول ــا البن ــادي به ين
مــع  التكيــف  عــدم  هــو  املعاشــات  ألزمــة  الرئيســي  الســبب  أن 

االجتاهــات طويلــة املــدي مثــل زيــادة أعــداد مــن هــم يف ســن املتقاعديــن 
وانخفــاض اعــداد مــن هــم يف ســن العمــل ومعــدالت اخلصوبــة وارتفــاع 
متوســط العمــر املتوقــع، وارتفــاع معــدالت البطالــة وزيــادة التقاعد املبكر، 
وضــرورة االســتفادة مــن فرصــة نافــذة العائــد الدميوغــرايف املتاحــة، يف 
حالــة وضــع وتنفيــذ السياســات املناســبة. ومــع ذلــك، تتفــاوت نافــذة 
الفرصــة هــذه مــن دولــة إلــى أخــرى باملنطقــة العربيــة، وذلــك حســب 

وتيــرة التغيــر الدميغــرايف. 
وملعرفة آثار هذه التغيرات نطرح السؤال التالي:

مــا هــي املؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة املؤثــرة يف أنظمــة املعاشــات 
التقاعديــة يف العالــم العربــي واآلليــات املقترحــة الســتدامة األنظمــة؟ 

ونهدف إلى:
- التعــرف علــى مــدى أثــر التغيــر الدميوغــرايف علــى نفقــات ومتويــل 

أنظمــة املعاشــات التقاعديــة يف العالــم العربــي.
- االستفادة من فرصة نافذة العائد الدميوغرايف املتاحة.

- معاجلــة مشــكلة اســتدامة أنظمــة املعاشــات التقاعديــة يف العالــم 
الدميغرافيــة. املتغيــرات  العربــي يف ظــل 

1. تطــور املؤشــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة املرتبطــة بنظــام 
التقاعــد آفــاق 2050 :

ــن  ــر م ــام فأكث ــم 65 ع ــغ أعماره ــن تبل ــكان الذي ــبة الس 1.1 نس
اجمالــي الســكان (آفــاق 2050)

د. عادل عبدالعزيز سلطاند. عادل عبدالعزيز سلطان
صندوق الضمان االجتماعي - ليبياصندوق الضمان االجتماعي - ليبيا

املدير العام للشركة الليبية الضمانية للتأمنياملدير العام للشركة الليبية الضمانية للتأمني
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مــن املتوقــع أن تتضاعــف النســبة بحلــول عــام 2050، بزيــادة تصــل 
ــون نســمه مبعــدل منــو 350 % عــن 2010.  ــى مــا يقــارب 85 ملي إل
مــا ميثــل أكثــر مــن 11 % مــن إجمالــي عــدد ســكان ، ويصــل عددهــم 
الــى مــا يقــارب 110 مايــن نســمه، وهــذا كلــه مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 

زيــادة األعبــاء املاليــة التــي تقــع علــى عاتــق املعاشــات التقاعديــة.
1.2 نســبة الســكان يف ســن العمــل (15: 64 ســنة) مــن إجمالــي 

الســكان (آفــاق 2050)

ومــن جهــة أخــرى يتضــح أن عــدد الســكان يف ســن العمــل )15- 64 
ســنه( ســيزداد إلــى أكثــر مــن 61 مليــون   لســنة 2050 بنســبة 65 % 
مــن اجمالــي الســكان، مبعــدل منــو 23 % باملقارنــة مــع ســنة 2010، 
وهــذه الزيــادة يف القــوى العاملــة يف حــال اســتغالها بطريقــة جيــدة 
مــن خــال توفيــر فــرص عمــل ميكــن تغطيــة عجــز صناديــق التقاعــد 
مــن خــال االشــتراكات املدفوعــة مــن قبلهــم، ممــا يهيــئ فرصــة حتقيــق 
عائــد دميوغــرايف - منــو اقتصــادي يحّفــزه التغيــرات الدميوغرافيــة التــي 

تشــهدها املنطقــة.
1.3 البطالة (آفاق 2050)

ــي  ــر آفــاق االقتصــاد العرب ــي يف تقري ــدوق النقــد العرب ــر صن وفــق تقري
ــغ 10.5 % خــال  ــة بل ــدول العربي ــة يف ال ــدل البطال ــأن مع 2020، ف
2019 بنــاء علــى تقديــرات البنــك الدولــي، وهــو مــا ميثــل تقريًبــا ضعــف 
ــة خــال  ــدل البطال ــع تطــور مع ــغ 5.4 %. وبتتب ــي البال املتوســط العامل
الفتــرة  إلــى أن  الفتــرة 2000 – 2008 و2009 – 2018 تشــير 
األولــى اجتــه معــدل البطالــة لانخفــاض التدريجــي مبــا يعكــس ارتفــاع 
معــدل النمــو االقتصــادي، وزيــادة معــدالت التشــغيل وهــو مــا خفــض 

املعــدالت مــن 12 % يف عــام 2000 إلــى 9 % يف عــام 2009.
ــى أن يصــل يف حــدود 11.5 %  ــادة إل ــة بالزي وسيســتمر معــدل البطال

ســنة 2050 إذا اســتمرت األوضــاع علــى حالهــا ممــا ســتفقد صناديــق 
املعاشــات التقاعديــة اشــتراكات مهمــه مــن شــأنها تخفيــف العجــز املتوقع 

بالنظــر إلــى حجــم التكاليــف املتوقــع ارتفاعهــا مســتقباً.
1.4 نسبة إعالة كبار السن (آفاق 2050)

فيمــا يخــص معــدل اإلعالــة االقتصاديــة باملنطقــة العربيــة ميكن ماحظة 
توقعــات معــدل اإلعالــة ، ففــي ســنة 2015 بلــغ املعــدل ) 7( ثــم اســتمر 
يف االرتفــاع، ومــن املتوقــع أن يصــل إلــي) 9.7( ســنة 2030،) 12.5( 
ســنة 2040 ، )16.5 ( ســنة 2050 ، واجلديــر بالذكــر أن أغلــب 
صناديــق املعاشــات التقاعديــة العربيــة لــم تســتطع حتقيــق التــوازن املالــي 
عنــد معــدالت 7 ، فكيــف لهــا أن حتقــق توازنــا عندمــا ترتفــع  هــذه 
ــد  ــا، وق ــر ســيزيد الوضــع تفاقم ــة 16.5، هــذا األم ــي غاي ــدالت إل املع
يرجــع ذلــك إلــى عــدم اســتحداث وظائــف جديــدة ممــا ســيؤثر ســلباً علــى 
معــدل منــو املشــتركن ، باإلضافــة إلــى تزايــد أعمــار املشــتركن كل ذلــك 
ــق املســتقبلية  ــرادات الصنادي ــرات يف نفقــات وإي ــى حــدوث تغي ــؤدي إل ي
نتيجــة تغيــر الهيــكل الدميوغــرايف للمشــتركن ، لــذا يجــب البحــث يف 

كيفيــة زيــادة عــدد املشــتركن.
1.5 متوسط العمر (آفاق 2050)
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نتيجــة لتحســن الظــروف املعيشــية، وتقــدم مســتوي اخلدمــات الصحيــة 
ملحوظــا،  ارتفاعــا  احليــاة  أمــل  أو  العمــر  متوســط  عــرف  املقدمــة، 
فحســب التوقعــات متوســط العمــر بالنســبة للســكان ســيرتفع مــن 67.6 
ســنة 2000 بشــكل متزايــد ليصــل إلــى 76.4 ســنة 2050، هــذا 
االرتفــاع ســيترتب عنــه زيــادة يف نفقــات صناديــق املعاشــات التقاعديــة 

ــر. ــر فأكث ــة أكث ممــا ســيزيد مــن الضغــوط املالي
1.6 معدل اخلصوبة (آفاق 2050)

الســنوات  يف   3.9 معــدل  العربيــة  باملنطقــة  اخلصوبــة،  معــدل  بلــغ 
1995-2000، ثــم انخفــض يف الســنوات 2015-2010 ليصــل إلــي 
3.4، ومــن املتوقــع يف الســنوات 2045-2050 أن يصــل هــذا املعــدل 

إلــي 2.4، هــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تخفيــض الفئــة العمريــة يف ســن 
العمــل، األمــر الــذي ينجــر عنــه نقــص يف حجــم االشــتراكات، ممــا يســبب 
يف زيــادة الفجــوة بــن نفقــات وإيــرادات صناديــق املعاشــات التقاعديــة.

2. فرصة النافذة الدميغرافية يف عدد من البلدان العربية
هــي الفتــرة التــي ميكــن للعائــد الدميوغــرايف أن ينضــج فيهــا حيــث 
الفئــات  مــع  العمــل مقارنــة  الســكان ممــن هــم يف ســّن  تزيــد نســبة 
العمريــة األخــرى - مثــل األطفــال واملســنن - تــؤدي إلــى وجــود عــدد 
ــإذا اســتغلت هــذه  ــدي كل شــخص يف ســّن العمــل ف ــن ل ــل مــن املعال أق
الفرصــة بالشــكل األمثــل مــن توفيــر فــرص عمــل ســيزيد ذلــك مــن حجــم 

االشــتراكات الضمانيــة وحتقيــق التــوازن املالــي واالســتدامة.

مقاالت



1717

2.1 دول مرحلة ما قبل العائد الدميوغرايف
الــدول التــي ســترتفع فيهــا نســبة عــدد الســكان ممــن هــم يف ســّن العمــل 
خــال الفتــرة بــن عــام 2015 و2030 لديهــا فرصــة جلنــي ثمــار أي 
عائــد دميوغــرايف، وهــي الــدول التــي شــهدت معــدل خصوبــة عاليــة 
نســبياً )4 تقريبــا( يف عــام 2015 ، حيــث إن نافــذة فرصــة حتقيــق 
منــو متســارع يف االقتصــاد لــم تظهــر بعــد، وذلــك بســبب تواصــل النمــو 
الســريع يف عــدد الســكان النــاجت عــن نســبة إعالــة أطفــال عاليــة فيهــا. 
وهنــاك أربــع دولــة فقــط مــن دول املنطقــة العربيــة متــّر يف هــذه املرحلــة 

وهــي: العــراق والســودان واليمــن ودولــة فلســطن.
2.2 دول مرحلة العائد الدميوغرايف املبكر

ــادة نســبية يف عــدد الســكان ممــن هــم يف ســّن  ــي شــهدت زي ــدول الت ال
العمــل ومعــدل خصوبــة أقــل مــن )4 تقريبــا( يف عــام 2015 هــي دول 
تســير نحــو معــدالت خصوبــة منخفضــة، ممــا يجعلهــا تشــهد نســب إعالــة 
أطفــال أقــل ونســبة أعلــى مــن عــدد الســكان ممــن هــم يف ســّن العمــل. 
وتنــدرج 40 % مــن دول املنطقــة العربيــة ) 9 منهــا( حتــت هــذه الفئــة: 
وســلطنة  وليبيــا،  واألردن،  ومصــر،  وجيبوتــي،  والبحريــن،  اجلزائــر، 

ــة الســعودية، وســوريا. ُعمــان، واململكــة العربي
3.2 دول مرحلة العائد الدميوغرايف املتأخر

الــدول التــي تشــهد انخفاضــاً يف نســبة الســكان ممــن هــم يف ســّن العمــل 
ــذة  ــن عــام 2015 و 2030 ســتواجه انســدادا يف ناف ــرة ب خــال الفت
فرصــة العائــد الدميوغــرايف األول فيهــا. الــدول التــي وصــل فيهــا معــدل 
ــد املتأخــر نســبة  ــة العائ ــدى معظــم دول مرحل ــة منخفضــة. ول اخلصوب
ضخمــة مــن الســكان ممــن هــم يف ســّن العمــل ممــا ميكنهــا االســتفادة مــن 

ــرات جوهريــة يف الســنوات  عائــد دميوغــرايف فيهــا، لكنهــا ســتواجه تغّي
املقبلــة. هنــاك ســت دول مــن دول املنطقــة العربيــة تشــهد هــذه املرحلــة، 
وهــي الكويــت ولبنــان واملغــرب وتونــس وقطــر واإلمــارات العربيــة املتحدة.

4.2 دول مرحلة ما بعد العائد الدميوغرايف
لقــد شــهدت دول “مرحلــة مــا بعــد العائــد الدميوغــرايف” مــن معــدل 
خصوبــة دون مســتوى اإلحــال منــذ عــام 1985 ، وســتواجه تزايــداً 
مــن  مزيــد  إلــى  يــؤدي  ممــا  الســن،  كبــار  الســكان  عــدد  يف  ســريعاً 
االنخفــاض يف عــدد الســكان ممــن هــم يف ســن العمــل املنخفــض أصــاً. 
وياحــظ أن بعــد ســنة 2030 ســتدخل 6 دول عربيــة هــذه املرحلــة 
وهــي: لبنــان – اإلمــارات العربيــة – قطــر – الكويــت – البحريــن – تونــس

3. آليات االستدامة املالية لنظم املعاشات التقاعدية

3.1 استثمار أموال صناديق املعاشات التقاعدية: 
تشــجيع صناديــق املعاشــات التقاعديــة لاســتثمار ليــس فقــط يف الســوق 
املحلــي، وإمنــا حتــى يف األســواق العامليــة، فــإن فتــح املجــال لصناديــق 
التقاعــد كــي تســتثمر أمــوال املتقاعديــن حتمــا ســيعود بالنفــع العــام، 
ومختلــف  وســندات  أســهم  شــراء  مــن  الناجتــة  العوائــد  فستســاهم 
تغطيــة  مــن  غيرهــا،  أو  ماليــة  كانــت  ســواء  األخــرى  االســتثمارات 
االحتياجــات املاليــة علــى املســتوى القصيــر، املتوســط وحتــى البعيــد، 
وســيمكنها مــن حتقيــق فوائــض ماليــة مهمــة، يســتطيع مــن خالهــا 

حتقيــق التــوازن املالــي االســتدامة.

تصنيفات الدول املتعلقة بالعائد الدميوغرايف وأمثلة من املنطقة العربية
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3.2 دمج االقتصاد غير الرسمي يف االقتصاد الرسمي:
بهــدف زيــادة االشــتراكات املدفوعــة لصناديــق املعاشــات التقاعديــة ، 
حيــث تشــير التوقعــات املســتقبلية إلــي زيــادة توســع رقعــة االقتصــاد غيــر 
املنظــم، فعلــى مســتوى الــدول العربيــة، تظهــر البيانــات إلــى أن متوســط 
نســبة االقتصــاد غيــر الرســمي يف كل مــن ليبيــا ومصــر واملغــرب ولبنــان 
ا؛ بــن 35 و40 يف املئــة مــن إجمالــي النــاجت  واجلزائــر هــو األكبــر نســبّيً

املحلــي ، 
بينمــا تبلــغ تلــك النســب أدناهــا يف كل مــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي 
مبتوســط تبلــغ نســبته 27 % مــن النــاجت املحلــي اإلجمالــي الرســمي 

لهــذه الــدول، 
وُتعــّد معــدالت العمالــة يف القطــاع غيــر الرســمي مرتفعــة جــّداً يف العالــم 
العربــي 68.6 يف املئــة ، وهــو مــا يعبــر عــن أرصــدة ماليــة ضخمــة خــارج 
منظومــة املعاشــات التقاعديــة ، لــذا يجــب العمــل علــي إيجــاد آليــات 

قانونيــة مــن شــأنها دمــج االقتصــاد غيــر الرســمي.
3.3 تكييف سن التقاعد مع متوسط العمر املتوقع:

مــع زيــادة العمــر املتوقــع لألشــخاص املســنن، وزيــادة نفقــات معاشــات 
التقاعــد ولضمــان االســتدامة املاليــة، ميكــن ربــط متوســط العمــر املتوقــع 
مــع ســن بدايــة االســتفادة مــن التقاعــد، ومــن خــال هــذا املتوســط يتــم 
حتديــد نظريــا قيمــة االشــتراك املدفــوع وقيمــة املعــاش علــى غــرار الــدول 

اإلســكندنافية التــي تشــهد شــيخوخة متزايــدة.
3.4 دراسة معدل االشتراك:

ماليــة  فتــرة  مــن  االشــتراكات  معــدل  دراســة  كان  مبــا  األهميــة  مــن 

ــدل  ــة ومع ــدل اإلعال ــا مع ــن أساســين هم ــى أخــرى مــن خــال عامل ال
اإلحــال، حيــث ميثــل معــدل اإلحــال اجلانــب االقتصــادي أمــا اجلانــب 
اآلخــر فيمثــل اجلانــب الدميوغــرايف، ومــن ثــم حتديــد معــدل املســاهمة 
)االشــتراك( وهــو خــارج قســمة معــدل اإلعالــة علــى معــدل اإلحــال 
مــع االخــذ يف االعتبــار تكويــن احتياطــات يتــم اســتثمارها لاســتفادة 
مــن عوائدهــا لتحقيــق التــوازن املالــي واالســتدامة. فمعــدل اإلحــال هــو 
مقيــاس كمــي يوضــح النســبة بــن متوســط معــاش التقاعــد يف عــام معــن 
ومتوســط األجــر للمشــتركن يف نفــس العــام وهــو يوضــح تأثيــر التغيــر 
لصناديــق  واملصروفــات  اإليــرادات  جانبــي  علــى  األجــور  مســتوى  يف 
املعاشــات التقاعديــة، بينمــا معــدل االعالــة ألي نظــام تقاعــدي يف عــام 
ــي عــدد املشــتركن. ــن إل ــه نســبة العــدد التراكمــي للمتقاعدي معــن بأن

3.5 احلد من التقاعد املبكر:
املعاشــات  الســتدامة صناديــق  كبيــراً  املبكــر حتديــاً  التقاعــد  يشــكل 
التقاعديــة فخــروج العاملــن مــن اخلدمــة بالتقاعــد املبكــر يخلــق ضغطــا 
كبيــراً علــي صنــدوق التقاعــد ، فمــن جهــة تراجــع حجــم االشــتراكات 
نتيجــة تراجــع يف الفئــة النشــطة املســاهمة يف متويــل صناديــق التقاعــد 
، ومــن جهــة أخــري زيــادة حجــم النفقــات نتيجــة زيــادة عــدد املتقاعديــن 
الذيــن لــم يتمــوا دفــع اشــتراكاتهم كاملــة وهــذا يف ظــل زيــادة العمــر 
املتوقــع ممــا يطيــل فتــرة دفــع املعــاش ، كمــا أن التقاعــد املبكــر ال يعنــى 
بالضــرورة أزاحــه العامــل مــن القــوة العاملــة وإتاحــة الفرصــة لغيــره مــن 
الشــباب ، وهكــذا فــإن التقاعــد املبكــر ال يحــد مــن البطالــة ومــن اخلطــأ 

تشــجيع التقاعــد املبكــر أو خفــض ســن التقاعــد القانونــي.
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تنوع مصادر التمويل وفرص االستثمار 
يف مؤسسات التأمينات االجتماعية 

تعزيزًا لربامج الحماية االجتماعية
املقدمة

ــى  ــة أنظمــة التقاعــد عل ــى أهمي ــد مــن اإلشــارة إل ــدء، ال ب ــادئ ذي الب ب
ــدول. ــة املســنن ومنــو اقتصــاد ال ــا، يف حماي تنوعه

مــن الصعــب جــدا مقارنــة األنظمــة املختلفــة بــن البلــدان، حيــث تطــور 
ــة.  ــة وسياســية معين ــة واجتماعي كل نظــام يف ظــروف اقتصادي

هــذا يعنــي أنــه ال ميكــن نقــل أي نظــام واحــد مــن بلــد مــا وتطبيقــه، دون 
تغييــر، يف بلــد آخــر.

ــع  ــاده يف جمي ــن اعتم ــارة أخــرى، ال يوجــد نظــام تقاعــد واحــد ميك بعب
الــدول ويف الوقــت نفســه.

اآلن وأكثــر مــن أي وقــت مضــى ، نحــن بحاجــة إلــى فهــم ميــزات أنظمــة 
املعاشــات التقاعديــة. 

إن الطريــق إلــى تطويــر أنظمــة التقاعــد ليــس مجــرد عمــل تقنــي بحــت. 
إمنــا هــو باحلقيقــة مســار طويــل يتعــن فيــه علــى كافــة اجلهــات املعنيــة 
مــن  صناديــق التقاعــد والهيئــات الرقابيــة وأصحــاب العمــل واملوظفــن 

بنــاء ثقــة مســتدامة بينهــا.
كمــا يجــدر القــول أن هــدف إصــاح أي نظــام تقاعــد يجــب أن يكــون 
ــات النظــر  ــار معاجلــة وجه ــكل األطــراف وآخــذاً بعــن اإلعتب ــا ل واضًح

ــة. ــات املعني ــكل اجله ــى نتيجــٍة مناســبة ل ــة للوصــول إل املختلف
مدخل إلى أنظمة التقاعد

أساليب التمويل:
ميكن إختصار أساليب متويل األنظمة التقاعدية بعنوانن أساسين:

النظام املعتمد على التوزيع 
أن  حيــث  األجيــال،  بــن  وتضامــن  تعاضــد  علــى  النظــام  هــذا  يقــوم 
املســاهمن النشــطاء )عمــال احلاضــر( ميّولــون معاشــات املتقاعديــن 
احلاليــن )عمــال األمــس( مــن خــال اإلشــتراكات املقتطعــة مــن أجــور 

النشــطاء.
بنــاًء علــى مــا تقــدم، إن اإلشــتراكات يف هــذا النظــام ال تكــون معاشــات 
ــن  ــل املتقاعدي ــرض متوي ــرة بغ ــس الفت مســتقبلية وإمنــا تســتخدم يف نف

ــن. احلالي
النظام املعتمد على الرسملة 

يقــوم هــذا النظــام علــى متويــل كل جيــل لنفســه مســتقباً، ويقتضــي أن 
تكــون معاشــات التقاعــد ممولــة عــن طريــق املدخــرات املتراكمــة مــن قبــل 
املســاهمن. مبعنــى آخــر، فــإن كل مســاهٍم نشــيٍط ميــّول خــال مســيرته 
املهنيــة تقاعــده اخلــاص بــه علــى شــكل توظيفــاٍت ُتســتخدم عوائدهــا 

لضمــان هــذا التقاعــد.
طرق حتديد قيمة املعاشات:

توجد طريقتان أساسيتان لتحديد قيمة املعاشات:
Defined Benefits نظام املنافع املحددة

هوعبــارة عــن نظــام تتحــدد فيــه املنافــع مســبقاً وغالبــاً مــا يتــّم ذلــك بنــاًء 
علــى معــدٍل إلســتبدال األجــر )األخيــر أو الوســطي(. 

ُتعتبــر هــذه األنظمــة األكثــر خطــراً، ويعــود ذلــك إلــى أن املنافــع حُتــّدد 
مســبقاً بغــض النظــر عــن قيمــة اإلشــتراكات ومــردود هــذه اإلشــتراكات. 

ال بــد مــن اإلشــارة أن اجلهــة الراعيــة للنظــام )الدولــة أو أصحــاب العمــل 
بصــورة رئيســية( تتحمــل تكلفــة العجــز املالــي الــذي قــد ينتــج بــدون أيــة 

مخاطــر علــى املنتســبن.
Defined Contributions نظام املساهمات املحددة

بخــاف نظــام املنافــع املحــددة، فــإن نظــام املســاهمات املحــددة ال يأخــذ 
بعــن اإلعتبــار خــال كل فتــرة اإلنتســاب إال قيمــة اإلشــتراكات املدفوعــة 
وتراكمهــا مــع مــردود اإلســتثمار. ممــا يعنــي أن قيمــة املنافــع ال تتحــدد 
إال حلظــة اإلحالــة علــى التقاعــد. يف هــذه احلالــة، يتحمــل املشــترك 

جميــع املخاطــر. 
أنظمة التقاعد املعتمدة على الركائز املتعددة:

إن كل الدراســات، وعلــى مــر الســنن، أفضــت إلــى أن أي نظــاٍم تقاعــديٍّ 
يجــب أن يكــون مبنيــا علــى عــدة ركائــز أو مداميــك. نــورد فيمــا يلــي 

بعــض األمثلــة علــى مــا تقــدم:
● البنك الدولي

ســنة 1994، أوصــى البنــك الدولــي بهيكليــة معينــة ثاثيــة الركائــز 
تتألــف مــن:

الركيــزة 1st Pillar( 1(: نظــام إلزامــي ذو منافــع محــددة، ممــول مــن 
الضرائــب، وُيــدار مــن قبــل القطــاع العــام.

الركيــزة 2nd Pillar( 2(: نظــام إلزامــي ذو إشــتراكات محــددة، ممــول 
مــن أصحــاب العمــل و/أو العمــال ويديــره القطــاع اخلــاص.

القطــاع  ويديــره  إختيــاري  إدخــار  نظــام   :)3rd Pillar(  3 الركيــزة 
اخلــاص.

ســنة 2008، تطــورت وجهــة نظــر البنــك الدولــي، فتمــت إعــادة تقييــم 
لألنظمــة ممــا أدى إلــى توســيع النظــرة بإضافــة ركيزتــن: 

الركيــزة صفــر)Pillar 0(: نظــام أساســي يهــدف إلــى حمايــة املتقاعدين 
مــن الفقر

الركيــزة 4th Pillar( 4(: نظــام إختيــاري خــارج إطــار أنظمــة املعــاش 
التقاعــدي يتمثــل بطــرح مجموعــة مــن األصــول املاليــة والغيــر املاليــة 

لإلســتثمار
يشــير البنــك الدولــي إلــى أن األنظمــة املتعــددة الركائــز متنــح مرونــة أكبــر 

بيار السبعالنيبيار السبعالني
الرئيس التنفيذي لشركة  الرئيس التنفيذي لشركة  BancassuranceBancassurance - لبنان - لبنان
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مــن الركيــزة املنفــردة لتحقيــق األهــداف األساســية للتقاعد.
(International Labor Organization (ILO

تاقــي منظمــة العمــل الدوليــة )ســنة 2018( نظــرة البنــك الدولــي 
املعتمــدة علــى تعــدد الركائــز، مشــيرة إلــى هــذا املســار يســمح بأمكانيــة 
اجلمــع بــن عــدد مــن أدوات احلمايــة االجتماعيــة، يلعــب كل منهــا وظيفــة 
ــة مــن أهــداف نظــام املعاشــات  واحــدة أو أكثــر، لضمــان مجموعــة كامل
التقاعديــة. مــع اإلشــارة إلــى أن ركائــز منظمــة العمــل الدوليــة هــي أربــع، 

مماثلــة للركائــز 0-3 إلقتــراح البنــك الدولــي.
تقييم أنظمة التقاعد:

بالرغم من تعدد أنظمة التقاعد فإن تقييمها يبقى واجباً: 
● إلدخال إصاحات تضمن إستدامتها على املدى الطويل

أمكــن،  إذا  وتطبيقهــا  الناجحــة  التجــارب  مــن  العبــر  الســتخاص   ●
دولــة  تقاعــد كل  نظــام  حســب خصوصيــة 

ــى  ــل جبارعل ــأن مؤسســة ميرســر قامــت بعم ــه ب جتــدر اإلشــارة والتنوي
هــذا الصعيــد يتلخــص ببنــاء مؤشــٍر لتقييــم وتصنيــف أنظمــة التقاعــد. 

هــذا املؤشــر مبنــي علــى ثاثــة معاييــر:

 

التحديات
مــن  العديــد  العالــم  دول  مختلــف  يف  التقاعــد  أنظمــة  أغلــب  تعانــي 
الصعوبــات التــي تهــدد اســتدامتها علــى املــدى الطويــل، وتنتــج تلــك 
الصعوبــات عــادة عــن اآلثــار الســلبية لعــدد مــن العوامــل اإلقتصاديــة 

والدميغرافيــة.  واملاليــة 
ــرة أطــول، نتيجــة  ــش لفت إن الشــعوب، يف كل األقطــار، تتجــه نحــو العي
التطــور الطبــي وحتســن ظــروف احليــاة؛ يف املقابــل فــإن نســبة الــوالدات 

تتدنــى بســبب تقــدم مســتوى املعيشــة وتطــور الســلوك اإلجتماعــي.
إن مــا تقــدم أدى )يف بعــض احلــاالت( أو ســيؤدي )يف معظــم احلــاالت( 

إلــى كســر التــوازن بــن النشــطاء واملتقاعديــن.
أنظمــة  تواجــه  التــي  الوحيــدة  املشــكلة  املجتمــع  شــيخوخة  ليســت 
ــة  ــة االقتصادي ــإن البيئ ــم. ف ــع أنحــاء العال ــة يف جمي املعاشــات التقاعدي
احلاليــة، واملرشــحة لإلســتمرار آلمــاد طويلــة، املتمثلــة يف انخفــاض منــو 
األجــور وارتفــاع التضخــم وانخفــاض عوائــد االســتثمار يف العديــد مــن 
ــة وماليــة  ــا إقتصادي ــات األصــول وغيرهــا مــن املشــاكل تضــع ضغوًط فئ

ــة دخــل التقاعــد.  ــى أنظم ــة عل إضافي
نلخــص فيمــا يلــي التحديــات األساســية التــي تقــف عائقــاً يف وجــه تطــور 

أنظمــة التقاعــد:
التحديات الدميغرافية:

● انخفــاض مؤشــر اخلصوبــة + زيــادة معــدل أمــل احليــاة - شــيخوخة 
املجتمــع ورعايــة طويلــة األجــل

● الهجرة
التحديات االقتصادية واملالية:

● إرتفاع نسبة البطالة

● التضخم
● الركود االقتصادي
● العمل الغير منظم

● األزمات املالية املتكررة
● انخفاض عوائد االستثمار

● قلة املعرفة املالية / االستثمارية
● صعوبة االنتساب إلى أنظمة التقاعد / عدم الرغبة يف االنتساب

● اإلدخار غير الكايف
● مردود االستثمار

التحديات األخرى:
● ضعف رقابي

● نقص يف البيانات واملعلومات
● الصدمات الشديدة واملتطرفة

اقتراحات احللول
هــذا  يجــوز جتاهلهــا؛  التقاعــد أصبــح حاجــة ال  أنظمــة  إّن إصــاح 
اإلصــاح املنشــود يجــب أن يأخــذ يف عــن اإلعتبــار التجــارب الناجحــة 
واألبحــاث التــي طرحــت مفاهيــم جديــدة وذلــك مــن أجــل التوفيــق بــن 
القــدرات واألولويــات. وغنــّي عــن القــول بــأن اإلصــاح املبكــر أقــل كلفــة 

ــر فائــدة. ــاء وأكث وعن
إن أي نظــاٍم تقاعــديٍّ ناجــٍح يجــب أن يكــون مناســباً للمتقاعــد، ويف 
الوقــت نفســه ضمــن إمكانيــة املمــول )الدولــة و/أو أصحــاب العمــل و/أو 

النشــطاء مــن العمــال(. 
بنــاًء علــى كل مــا تقــدم، ســوف نقــوم فيمــا يلــي بتقــدمي إقتراحــات حلــول 

ملواجهــة التحديــات املذكــورة أعــاه ولتأمــن إســتدامة أنظمــة التقاعــد:
إعتماد أنظمة التقاعد املتعددة الركائز:

أكــدت التجــارب أن التصميــم املتعــدد الركائــز يؤمــن، بشــكٍل أفضــل ومــن 
خــال مرونتــه، الوصــول إلــى األهــداف املرجــوة وعلــى رأســها احلــد مــن 

الفقــر وتأمــن دخــل يغطــي مســتلزمات ومصاريــف تقاعــد الئــٍق. 
يجــب علــى كل دولــة أن توفرأقلــه إمكانيــة إنشــاء الركيــزة "صفــر" التــي 
تضمــن احلمايــة األساســية اخلاصــة بالشــيخوخة لــكل الشــرائح بشــكل 

عــام، ولــذوي الدخــل املحــدود بشــكل خــاص.
ــطاء  ــال النش ــن والعم ــني املتقاعدي ــي ب ــوازن التدريج ــادة الت إع

مــن خــال:
● رفع تدريجي لسّن التقاعد وزيادة فترة اإلشتراك 

● إتاحــة الفرصــة للعمــل )واملســاهمة يف صناديــق التقاعــد( ملــن يرغــب 
بعــد بلوغــه الســّن القانونــي للتقاعــد 

● السعي الدائم خللق فرص عمل
● العمل على تقليص اخلروج املبكّر من النظام

لألنظمــة  والدميومــة  احلمايــة  وتـــأمني  الشــفافية  تعزيــز 
خــال: مــن  التقاعديــة 

● إعتماد احلوكمة الرشيدة
● إنشاء ومتكن الهيئات الرقابية

● تقليص الكلفة التشغيلية على صعيد كل الركائز
● املحافظة على األهداف واحترام الوعود

● رصــد دائــم لكافــة املخاطــر مــن خــال وضــع وحتديــث مؤشــرات األداء 
الرئيسية 

تشجيع اإلدخار اإلختياري من خال:
● خلق وزيادة الوعي ألهمية اإلدخار املبكر

● التثقيف املالي واإلستثماري
● اإلعفاء و/أو التحفيز الضريبي 
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● طرح منتجات مالية متعددة
● رفع تدريجي لإلشتراكات ولإلدخار
التوجه نحو أنظمة تقاعد مرنة:

ــار بــن أدوات اإلســتثمار املتاحــة،  ● إتاحــة الفرصــة للمنتســبن لإلختي
مــع تأمــن اإلستشــارة عنــد اللــزوم

 )Lifetime Annuities( تبقــى الدفعــات الشــهرية ملــدى احليــاة ●
اخليــار األنســب، مــع إمكانيــة احلصــول علــى مبلــغ محــّدد بدفعــة واحــدة 

)Lump-Sum( عنــد احلاجــة
● إمكانيــة شــراء تغطيــة تخــول املتقاعــد باإلســتفادة إعتبــاراً مــن عمــر 

)Deferred Annuities( ــات شــهرية ــّن الحــٍق مــن دفع مع
تأمني شبكات أمان:

- لألكثر فقراً من خال الركيزة األساسية
- لكل املنتسبن من خال: 

● اإلستثمار اآلمن 
● املشاركة بن العمال وأصحاب العمل

 Collective(( العمــر  وطــول  اإلســتثمار  مخاطــر  يف  التشــارك   ●
Defined Contribution

اخلامتة
بــأن انظمــة التقاعــد  بنــاء علــى كل مــا تقــدم، ميكننــا االســتخاص 
بحاجــة دائمــة للمراجعــة والتحديــث مــن اجــل ضمــان اســتمراريتها مــن 

ناحيــة، ووفائهــا بالتزاماتهــا مــن ناحيــة أخــرى.
السؤاالن املحوريان هما:

1. ماذا يريد املتقاعدون لتأمن تقاعد الئق؟
2. مــا هــي قــدرة )واالهــم رغبــة( الشــباب العامــل واصحــاب العمــل 

والدولــة؟ 
ــا يف  ــى ســهلة، ولكنه ــة االول ــدو للوهل ــن الســؤالن تب ــى هذي ــة عل االجاب
ــة األساســية. حقيقــة األمــر صعبــة ومعقــدة  للغايــة وهنــا تكمــن املعضل

الهوامش
● Mercer CFA Institute Global Pension Index 2022
● World Bank.Averting the old age crisis )1994(
● World Bank. the World bank pension conceptual 
framework )2008(
● The ILO multi pillar pension model
● Pension at a Glance 2021 / OECD
● Le problème des retraites dans un monde 
vieillissant / Adair Turner
● Les retaites dans le monde: défis et pistes de 
réformes / François Charpentier
● Le débat repartition-capitalisation: un état des 
lieux / Didier Blanchet
● We will live to 100. How can we afford it? / 
World Economic Forum
● Most people need longevity insurance rather than 
an immediate annuity / Don Ezra
● Arab pension systems: trends. challenges and 
options for reforms )2017( / World Bank & Arab 
Monitor
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فوائــد اســتخدام االتجاهــات 
الجديــدة لتكنولوجيا التأمني

التحليات التنبؤية 
التأمــن  شــركات  مــن  العديــد  تســتخدم 
التحليــات التنبؤيــة جلمــع مجموعــة متنوعــة 
ســلوك  فهــم  علــى  ملســاعدتهم  البيانــات  مــن 
ــاك طــرق  ــك ، هن ــع ذل ــه. وم ــؤ ب العمــاء والتنب
دقــة  لتحســن  اســتخدامها  ميكــن  جديــدة 
البيانــات. ميكــن لشــركات التأمــن اســتخدام 

أجــل:  مــن  التنبؤيــة  التحليــات 
- التسعير واختيار املخاطر 

- حتديد العماء املعرضن خلطر اإللغاء 
- حتديد مخاطر االحتيال 

- فرز املطالبات 
- حتديد املطالبات اخلارجية 

- توقع االجتاهات 
ــة  ــي أســاليب النمذجــة التنبؤي ــت أن تبن ــا ثب كم
يزيــد اإليــرادات والدقــة للعديــد مــن شــركات 

التأمــن. 
مــن   2018 عــام  أجريــت  دراســة  وجــدت 
التــي  الشــركات  أن   Valen Analytics
التنبؤيــة  والنمذجــة  التحليــات  اســتخدمت 
شــهدت حتســًنا يف نســب اخلســارة بنســبة 3 
٪ - 9 ٪ أكثــر مــن الشــركات التــي لــم تفعــل 
ذلــك. وأفــادوا أيًضــا أن شــركات التأمــن التــي 
تســتخدم التحليــات التنبؤيــة زادت أقســاطها 
مقارنــة   ،  ٪  53 بنســبة  املباشــرة  املكتوبــة 
للنمــو خــال  البالــغ 18 ٪  مبتوســط الســوق 

الزمنيــة الفتــرة  نفــس 
االكتتاب اآللي: 

ــام أن يخضــع  ــوم مــن األي كان مــن الشــائع يف ي
ــاب  ــم الشــخصي يف االكتت ــم للتقيي املؤمــن عليه
التقليــدي. ومــع ذلــك ، فقــد ثبــت أن هــذا ميثــل 
العديــد  علــى  وكان   ، اجلائحــة  أثنــاء  حتدًيــا 
أســاليب جديــدة  تبنــي  التأمــن  مــن شــركات 
هــو  اآللــي  االكتتــاب  مــن  الهــدف  لاكتتــاب. 
عــدد  أكبــر  وتقليــل  املعلومــات  جمــع  تبســيط 

ممكــن مــن نقــاط االتصــال البشــرية. 
وتقنيــات  أدوات  اآللــي  االكتتــاب  يســتخدم 
والــذكاء  الروبوتيــة  العمليــات  أمتتــة  مثــل 
االصطناعــي الســتيراد البيانــات وتصحيحهــا 
وتقييــم املخاطــر وحتديــد مقــدار التغطيــة التــي 
يجــب أن يحصــل عليهــا العميــل واملبلــغ الــذي 

التأمــن. أقســاط  يدفعــه يف  أن  يجــب 
كمــا  أدت فوائــد توفيــر الوقــت واملــال إلــى قيــام 

ــاب  ــذ االكتت ــد مــن شــركات التأمــن بتنفي العدي
اآللــي يف سلســلة القيمــة اخلاصــة بهــم. 

يقــول تقريــر صــادر عــن LIMRA إن أكثــر مــن 
ربــع شــركات التأمــن علــى احليــاة يف الواليــات 
املتحــدة قــد وســعت ممارســات االكتتــاب اآللــي 

اخلاصــة بهــا. 
 Underwriting برنامــج  يســتخدم 
أمتتــة   Global IQX مــن   Workbench
االصطناعــي  والــذكاء  الروبوتيــة  العمليــات 
اخلدمــات  ملقدمــي  اآللــي  االكتتــاب  لتمكــن 

والتطوعيــة اجلماعيــة 
املطالبات اآللية: 

ســمح االســتخدام املتزايــد للــذكاء االصطناعــي 
واملطالبــات الرقميــة لشــركات النقــل بتبســيط 
ــات املفككــة ، ممــا أدى  ممارســات إدارة املطالب
انتظــار  أوقــات  وتقليــل  أســرع  معاجلــة  إلــى 

املطالبــات. 
نصــف  مــن  أكثــر  اســتبدال  بالفعــل  مت  كمــا 

باألمتتــة.  املطالبــات  أنشــطة 
ــة بالكامــل  ــات الرقمي ــت املطالب يف الواقــع ، قلل
مــن متوســط وقــت الدفــع مبــا يصــل إلــى 5.5 
أيــام وســاعدت يف حتقيــق أعلــى درجــات الرضــا 
خــال  مــن  اإلطــاق  علــى  قياســها  مت  التــي 
دراســة الرضــا عــن مطالبــات امللكيــة لشــركة 

األمريكيــة.   JD Power
يوضــح جيــف وارجــن ، كبيــر مســؤولي املنتجات 
يف Duck Creek ، املزيــد حــول قيمــة التعلــم 
ســبيل  علــى  ؛  املطالبــات  معاجلــة  يف  اآللــي 

املثــال ، عندمــا تكــون امللفــات رقميــة وميكــن 
الوصــول إليهــا عبــر الســحابة ، ميكــن حتليلهــا 
 ، مســبًقا  مبرمجــة  خوارزميــات  باســتخدام 
ممــا يحســن ســرعة املعاجلــة ودقتهــا. ميكــن 
أن تؤثــر هــذه املراجعــة اآلليــة علــى أكثــر مــن 
مجــرد مطالبــات - ميكــن اســتخدامها أيًضــا 
باإلضافــة  املخاطــر.  وتقييــم  الوثائــق  إلدارة 
إلــى ذلــك ، ميكــن أن تســاعد أمتتــة املطالبــات 
شــركات التأمــن علــى بيــع املزيــد مــن املنتجــات 
للعمــاء. علــى ســبيل املثــال ، لنفتــرض أنــك 
تنشــئ تأميًنــا صغيــًرا للمزارعــن. بنــاًء علــى 
التحليــل ، ميكنــك اســتخدام حتليــات البيانــات 
لتحديــد مــا إذا كان الطقــس القاســي أو قلــة 
أن  أخــرى ميكــن  عوامــل  أو  األمطــار  هطــول 
املطالبــات.  ودفــع  باملحاصيــل  الضــرر  تلحــق 
ميكــن أن يقلــل هــذا مــن تكاليــف التســوية ، ممــا 
ميكّــن شــركات التأمــن مــن تقــدمي سياســات 

أكثــر تنافســية.
الســحابية:   احلوســبة  نشــر  مــن  مزيــد 

 (Cloud )
بــن  الســحابية  احلوســبة  اعتمــاد  أصبــح 
تســعى  شــيوًعا حيــث  أكثــر  التأمــن  شــركات 
شــركات التأمــن إلــى تقليــل التكاليــف وحتســن 
األمــان ودعــم النظــم البيئيــة الرقميــة املرنــة. 
يف عــام 2020 ، مت اإلبــاغ عــن أن 48 ٪ مــن 
شــركات التأمــن لديهــا خبــرة ســحابية أصليــة 
، وتقــول Novarica إن 75 ٪ مــن شــركات 
التأمــن تخطــط لتوســيع اســتخدامهم للحوســبة 

محمود دهشان محمود دهشان 
رئيس قطاع تكنولوجيا املعلومات – شركة رئيس قطاع تكنولوجيا املعلومات – شركة giggig - مصر  - مصر لتأمينات الحياة لتأمينات الحياة 

التكافلى  وخبري إدارة املشروعات املعتمد من معهد إدارة املشروعات األمريكى التكافلى  وخبري إدارة املشروعات املعتمد من معهد إدارة املشروعات األمريكى 
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الســحابية يف العــام ونصــف العــام املقبــل. 
تســمح الســحابة لشــركات التأمــن بالســحب 
ــل  ــر األنظمــة ، مث ــات عب مــن مجموعــات البيان
النتائــج الصحيــة وبيانــات االتصــاالت عــن بُعــد 

وبيانــات املســتخدم. 
ميكــن لشــركات التأمــن اســتخدام مجموعــات 
البيانــات هــذه لتحســن العديــد مــن جوانــب 
تنظيــم تكنولوجيــا التأمــن اخلاصــة بهــم ، مثــل؛ 

- االكتتاب: حتسن الدقة عند توقع املخاطر 

أثنــاء معاجلــة  تقليــل االحتيــال  املطالبــات:   -
أســرع بشــكل  املشــروعة  املطالبــات 

وإضفــاء  العمــاء  رضــا  تعزيــز  التســويق:   -
التجربــة علــى  الشــخصي  الطابــع 

- املبيعــات: إنشــاء عمــاء متوقعــن مؤهلــن 
البيــع  وفــرص  التغطيــة  فجــوات  وحتديــد 

املتبــادل.
 تشــرح مقالــة نشــرتها Global IQX املزيــد 
ــا شــركات  ــي تقدمه عــن الفــرص الســحابية الت

االتصــاالت ؛ ال غنــى عــن ســعة الســحابة وقــوة 
هادفــة  جتــارب  تقــدمي  يف  البيانــات  معاجلــة 

ومخصصــة بشــكل أســرع وأرخــص.
، ميكــن  لعــام 2020   AWS لتقريــر وفًقــا   
متوســطاً  انخفاضــاً  تتوقــع  أن  للمؤسســات 
بنســبة 27.4 يف املائــة يف اإلنفــاق علــى البنيــة 
التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات لــكل مســتخدم ، 

مــع انخفــاض بنســبة 37.1 يف املائــة .

New Technological Trends in Insurance - InsurTech
Abstract
Getting insurance quotes 
can be as easy as clicking a 
button, managing coverage 
can typically be accomplished 
via a mobile app. Insurance 
technology is poised to mature 
even more in coming years. 
Digital insurance offerings 
and a defined omnichannel 
approach to customer service 
is driving the pace of change 
in the insurance industry. 
Insurance companies are 
searching for evergreen 
solutions to help them stay 
ahead of competitors. The 
cost of acquiring the customer 
through the digital medium 
is the least compared to the 
traditional methods. The 
social changes include non-
interaction with customary 
channels including agents and 
using social media and online 
channels where they can make 
the decisions. Big data has 
enabled new pricing models 
with greater risk segmentation. 
Artificial Intelligence (AI) and 
Machine Learning (ML) are 
used for predicting customer 
churn in the insurance industry. 
And  insurance industry can 
benefit from the adoption of 

blockchain technology.  
Index Terms— cloud 
computing, Big data , Artificial 
Intelligence, Blockchain 
t e c h n o l o g y.
1. INTRODUCTION
The insurance industry is 
an economic growth factor  
of great importance as 
it provides the ability to 
mutualize risk and promote 
employment (Barbara et 
al., 2017).  According to the 
Insurance information institute, 
in 2017, the insurance sector 
in the U.S. was responsible 
for 2.7 million jobs and 
generated $1,377,114 million 
in direct premiums (Insurance 
Information Institute, 2019).   
In Portugal, the insurance 
industry is divided into life 
and no life branches and 
in 2019 the value of direct 
premiums was around 12 
million euros (Associação 
Portuguesa de Seguros, 2019).   
In Spain, in terms of branches, 
the division is the same as in 
Portugal, but in terms of direct 
premiums in 2019, the result 
was around 64,248 million 
euros (Dirección general 
de seguros y fondos de 
Pensiones, 2020).  

In a big sector like this, the 
digital transformation and 
new technology trends like 
cloud computing, Artificial 
Intelligence, blockchain, and 
others, are changing  how 
business is done (Cappiello, 
2020b).  
Technology is changing the 
way products and services 
are delivered and those 
responsible for that are the 
so called Insurtech, the name 
given to the technological 
innovations that appear in the 
insurance market (Cappiello, 
2020b; OECD, 2017; Stoeckli 
et al., 2018).  
This digitalization creates 
value and reformulates the 
insurance sector allowing 
a cost reduction and at the 
same time a greater focus on 
clients (Cappiello, 2020b; The 
Geneva Association, 2018).  
The digital platforms create a 
new world of possibilities for 
the insurers.
Customer interaction, risk 
mitigation, new products, and 
distribution models are just 
some of the insurance areas 
that can be boosted and used 
to create an advantage against 
the competition. 
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2. Literature review
2.1. All about “InsurTech” 
InsurTech is simply bringing 
technology to the world 
of insurance. InsurTech 
companies have been able 
to come up with several 
business models to improve 
the contracting process as 
well the claims management 
process, helping customers to 
clearly understand where their 
premium goes as well as how 
their premiums are structured. 
InsurTech technologies and 
innovations have helped to 
reach out to all the sections 
of the economy, especially the 
lower-income bracket and the 
less developed markets. Most 
of the InsurTech companies are 
startups and due to the huge 
scale of customers they attract, 
many reinsurance companies 
invest in them. But while 
bringing new technologies 
to the market, they must be 
aware of the regulations of 
the insurance industry and 
meet them. Many countries 
have a well-established 
regulatory sandbox approach 
to allow InsurTech companies 
to enter the market so that 
such startups can grow their 
business models as well as 
keep up with the regulatory 
requirements.  
2.2. Need for artificial 
intelligence (AI) & machine 
learning (ML) in insurance : 
The insurance industry is one 
of the oldest industries in the 
world with marine insurance as 
the first form of insurance, used 
for self- insurance. With the 
increase in client data, there is 
a huge scope for improvement 
in methodologies used in the 
sector for policy enrollment 

and claims settlement ( Khan, 
Bashir, & Qamar, 2014 ; 
Knighton et al., 2020 ). Artificial 
Intelligence is the buzzword of 
the decade and it simply means 
the enhancement of machine 
to simulate human intelligence 
( Kose, Gokturk, & Kilic, 2015 ; 
Kraus, Feuerriegel, & Oztekin, 
2020 ). AI encompasses 
ML and predictive analysis 
which is taking the insurance 
industry by storm. AI helps in 
almost all the business needs 
of an insurance company. 
AI speeds up the process 
of underwriting, as well as 
improves risk selection and 
pricing strategies ( Larson & 
Sinclair, 2021 ; Maehashi & 
Shintani, 2020 ). Not only that, 
but different insights can also 
be drawn from the client’s data 
as well as personalization of 
policies has become easier 
due to faster underwriting and 
analysis ( McGlade & Scott-
Hayward, 2019 ; Mita et al., 
2021 ). Claim processing has 
become automated using 
mobile applications ( Nian, 
Zhang, Tayal, Coleman, & Li, 
2016 ). A thorough analysis 
can help with fraud detection. 
Insurance fraud is a 40 billion 
dollar industry per year, hence, 
the use of ML techniques can 
help to notify brokers in case 
of fraud to further investigate. 
The analysis tools used to 
gather insights on customer 
behaviour can also be used to 
gather insights on employees 
to retain valuable talent. This 
can be done by understanding 
the behaviour, interests, 
learning styles of the brokers 
as well as their job satisfaction 
and the potential to look out 
for a job somewhere else ( 

Ozbayoglu, Gudelek, & Sezer, 
2020 ; Sengupta et al., 2020 ).   
2.3. Claim analysis in 
insurance sector: 
Statistics has been in use in 
the insurance industry from the 
onset of the industry. There is 
a whole discipline for the use 
of statistics in the insurance 
industry known as Actuarial 
Science. With the massive 
increase in data processed 
by the industry, Predictive 
Analytics is coming into the 
limelight ( Pal, Mandana, 
Pal, Sarkar, & Chakraborty, 
2012 ; Yang et al., 2021 ). It 
encompasses data mining, 
predictive modelling, and 
machine learning techniques 
like classification, regression, 
clustering and outlier detection 
to make accurate and fast 
predictions about unforeseen 
events in the future using the 
current data ( Palanisamy 
& Thirunavukarasu, 2019 ). 
Claim Analysis is an important 
aspect of Predictive Analytics 
in the insurance industry as 
approximately 80% of the 
premium revenue generated 
is spent on claims by the 
insurance companies Pappas 
& Wood- side (2021) . Hence, 
it is essential to do a thorough 
analysis of claims to improve 
cash flow. By analyzing the 
insurance data, relations 
between various factors 
(variables) is observed and a 
function is derived to model 
predictions ( Petropoulos, 
Siakoulis, Stavroulakis, & 
Vlachogian- nakis, 2020 ). 
These predictions can be used 
for making decisions. Apart 
from the structured data used by 
the companies, there is a huge 
scope of unstructured data 
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that provides vital information 
( Pourhabibi, Ong, Kam, & 
Boo, 2020 ; Waring, Lindvall, 
& Umeton, 2020 ). It can be 
used to cluster the different 
categories of beneficiaries and 
calculate the expected claim 
payout and processing for 
these categories ( Pramanik et 
al., 2020 ). There are certain 
Key Performance Indicators 
(KPI) of insurance claims 
such as claims cycle time, 
customer satisfaction, fraud 
detection, claims recovery and 
claim handling costs ( Richter 
& Khoshgof- taar, 2018 ). It 
is observed that out of the 
enormous amount of data that 
an insurance company has 
access to, it utilizes only 10-
15% of that data ( Ringshausen 
et al., 2021 ; Saggi & Jain, 
2018 ). ML can help to increase 
the utilization of data keeping 
in mind the KPIs of claim, 
to automate many routine 
processes to reduce claims 
cycle time, increase customer 
satisfaction, combat fraud, 
optimize claims recovery and 
reduce claim handling costs 
3. Technological trends 
and Insurtech
3.1 Big Data  
Big data is the concept that 
describes the treatment of 
enormous amounts of datasets. 
Normally, when we talk about 
Big Data, we are talking about 
the analysis of a large
volume of structured, 
unstructured, and semi-
structured data (Gandomi & 
Haider, 2015; Ghasemaghaei 
& Calic, 2019).  
Big Data can be described by 
the Three V’s (Volume, Variety, 
and Velocity).  
Volume: Large amount of data 

is generated from all kinds 
of devices and applications 
(social networks, mobile 
phones, smart devices, etc.). 
Variety: It is the variety of data 
that is generated, including the 
structured, semi-structured, 
and unstructured data that 
can be obtained in all kinds of 
format like text, documents, 
images, audio, videos, etc.   
Velocity: The velocity is one of 
the biggest challenges of big 
data. The data is generated very 
quickly, and all the processing 
must be agile to extract 
useful information from it.   
(Gandomi & Haider, 2015; 
Oussous et al., 2018).   
There is currently an extension 
to the 3V model in which it 
describes the model as 5V, 
adding value and veracity.  
Value: The value refers to the 
cost and profit of data. The 
data that have been collected, 
generated, analyzed, and 
stored have costs associated, 
and we are currently in an era 
where more than ever data is 
highly valued and has a high 
demand and that is why it is 
also possible to profit from 
the collected data by selling 
it to third parties.  Veracity: 
Not all the data is good data. 
With the great volume of data 
that is generated nowadays, 
it is mandatory to ensure the 
quality of data to ensure that 
the decisions made with the 
collected data are made with 
trustworthy data. (Rodríguez-
Mazahua et al., 2016).
Nowadays, we live in a world 
in which the volume and speed 
with which data is generated 
is astronomical. Companies 
can capture and create data 
with great ease and those 

data are changing the way of 
doing business. With this data, 
companies can understand 
the habits and consumption 
patterns of their costumers 
and adjust the business 
according to the information 
collected (Raguseo, 2018).   
One of the biggest challenges 
for companies is related to 
the difficulty of capturing, 
storing, and analyzing the 
data because it has very 
high costs associated with it 
(Philip Chen & Zhang, 2014).   
Its applicability brings 
advantages to several sectors 
and there are some trends 
where big data can be applied, 
such as internet of things (IoT), 
smart cities, and E-health.  The 
IoT represents one of the areas 
where big data is used most, 
largely due to technological 
advances in hardware like 
sensors, GPS, and wireless 
adapters. Nowadays, Big Data 
is giving great support in the 
logistics and transport area with 
route optimization applications 
(Oussous et al., 2018).   
E-health applications 
are already enjoying the 
capabilities of big data with 
the generation of data to 
personalize health services or 
to adapt public health plans 
(Oussous et al., 2018).  
3.2 Artificial Intelligence 
(AI) 
In recent years, there has 
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been a rapid development of 
AI, that is becoming a part of 
everyone´s daily life (Haenlein 
& Kaplan, 2019). Over the 
years, AI has been defined in 
many ways, but in general, it 
refers to machine intelligence 
that can be used in various 
situations to obtain certain 
goals (Prentice et al., 2020). 
Many of the advances that 
are felt in the field of AI are 
due to the speed with which 
information flows nowadays 
and the combination of 
current hardware capacity 
with algorithmic optimization. 
Several open-source platforms 
and libraries have contributed 
so that researchers and 
developers can easily create 
their ideas and test their 
models quickly and efficiently 
(Dosilovic et al., 2018).There 
exists a broad understanding 
that AI can, among other 
tasks, understand human 
language, drive cars, increase 
productivity (on personal 
and corporate levels), and 
mimic the cognitive processes 
of humans, like learning, 
reasoning, and perception 
(Haenlein & Kaplan, 2019; 
Prentice et al., 2020). 
Big multinational companies 
have acquired and worked 
together with start-ups and 
have been announcing at 
the launch of their products 
features that include AI 
(Agrawal et al., 2017). for the 
moment we can highlight the 
following: 
Machine learning 
Machine learning is the branch 
of AI that uses algorithms 
to process data, recognize 
patterns, and learn from the 
information collected. Its 

applicability is quite diverse 
and can be used for statistical 
analysis, identification of 
patterns, and future predictions 
(Schuld et al., 2015).   
A study conducted by Deloitte 
at the end of 2019 on 2737 IT 
line-of-business executives 
from companies that adopted 
AI technologies found that 
67 percent of candidates 
responded that they use 
machine learning today and 
97 percent use or think about 
using machine learning 
technology in the next year.  
Deep learning  
This is the area of machine 
learning that uses artificial 
neural networks that is based 
on the model of the human 
brain (Hu & Zhang, 2019). 
Deep learning models and 
algorithms are composed of 
multi-layer systems that have 
raw data as input and will return 
an output with a higher level of 
representation (Lecun et al., 
2015).  
Natural Language 
Processing (NLP) :
NLP is the area dedicated to 
the understanding and study 
of natural language to perform 
certain tasks. The goal is to 
make the systems interpret and 
understand natural language 
to perform tasks with some 
utility, such as translations, text 
recognition, and even simulate 
human speech (Chowdhury, 
2003).  

Computer vision : 
The computer vision area 
is dedicated to performing 
image and video classification 
tasks. It has been in the 
spotlight lately, largely due to 
deep learning and the large 

processing capacity of current 
GPUs. Nowadays, using 
current technology, computers 
are able to classify images 
better than humans (Grosz et 
al., 2016).  
All this technology also brings 
responsibility, as we are 
talking about systems that 
can sometimes take decisions 
without human interaction and 
that can raise moral and ethical 
issues.  
One of the greatest challenges 
of AI in the coming years is 
the regulation of AI systems 
as they evolve over time 
and it is mandatory to have 
standardization (Haenlein & 
Kaplan, 2019). In this long road 
ahead, governments will have 
a decisive role in the regulation 
of AI (Turner, 2018). 
3.3 Blockchain
Blockchain is a technology 
that is normally associated 
with crypto-currencies but its 
potential goes far beyond that. 
Blockchain is considered by 
many the most secure way of 
making transactions (Carlozo, 
2017; Nofer et al., 2017).  
xplaining its operation in a 
very minimalist way, we get 
blocks of transaction data, 
and every block is protected 
by a hash and linked to the 
previous block. In this way it is 
impossible to corrupt because 
each block on the network will 
validate the information (Nofer 
et al., 2017).  
The main characteristics of 
blockchain are as follows: 
Decentralization: A transaction 
in the blockchain network does 
not work in the same way as a 
traditional centralized system, 
each transaction is conducted 
by two peers (P2P) without 
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Table 2- Some possible applications of blockchain (Nofer et al., 2017)

the validation of a central 
trusted agency.  Persistency: 
Each transaction is recorded 
in blocks and is distributed 
throughout the entire network, 
preventing the blocks from 
being corrupted as any change 
to a block would be detected.  
Anonymity: There is no entity 
to register user’s private 
information, each interaction 
with blockchain is made with 
a generated address, and a 
user can have as many distinct 
addresses as interactions with 
the network.
Auditability: The users can 
easily verify and trace the 
records in the blockchain 
network.(Xie et al., 2018)
In table, it is possible to see 
some of the applications 

where we can use blockchain 
technology. Table- Some 
possible applications of 
blockchain (Nofer et al., 2017)  
3.4 IoT: 
The Internet of Things (IoT) 
is a recent communication 
paradigm, in which the objects of 
everyday life are equipped with 
microcontrollers, transceivers 
for digital communication, and 
protocol stacks that will make 
them able to communicate with 
one another and with the users, 
becoming an integral part of the 
Internet.
The basic idea of this concept is 
the constant presence around 
us of a variety of things or 
objects – such as RFID tags, 
sensors, actuators, mobile 
phones, etc.

– which can interact with each 
other and cooperate to reach 
common purposes. The smart 
devices are smart because all 
are connected, not because 
they have capabilities by 
themselves. Although there is 
a connection between them 
it is also necessary that they 
communicate in order to create 
a full IoT environment (Atzori et 
al., 2010; Ladd & Groth, 2015; 
Wortmann & Flüchter, 2015; 
Zanella et al., 2014).
The IoT has a bright future and 
there are high expectations, 
but significant challenges 
remain to be solved, both from 
a technological and business 
perspective. It has the potential 
to add a new perspective by 
enabling communications 
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with and among smart 
objects, leading to ‘anytime, 
anywhere, any media, anything’ 
communications.  
Most of the situations that we 
experience on a daily basis, 
whether on a trip to the gym, on 
a walk,
on a business trip, or even 
being at home, we come across 
objects that communicate 
with each other and with the 
environment Certainly, the 
future will pass through the 
implementation of IoT but there 
are still some challenges to be 
completed, 
challenges both at the 
technological and strategic 
level, like how to adapt products 
and business models to the IoT. 
For those implementations, 

digital transformation and the 
change of IT processes and 
governance principles will be 
key (Wortmann & Flüchter, 
2015). 
3.5 Cloud Computing: 
Cloud computing is a relatively 
recent concept that makes 
available to the user a pool 
of configurable computing 
resources quickly and 
effortlessly without the user 
having to worry about physical 
servers and configurations 
of resources because the 
resources are in data centers 
managed by the cloud provider 
(Jadeja & Modi, 2012).   
Some of the main characteristics 
of cloud computing are: 
• Easy access to services (data, 
applications, servers, etc.), as 

all you need is a browser and 
an internet connection (Jadeja 
& Modi, 2012). 
• The implementation of 
services is easier as there is 
no need for great technological 
expertise (Jadeja & Modi, 
2012). 
• Elasticity and scalability, the 
ease with which resources can 
be increased or reduced in the 
cloud (Miller, 2017). 
• It is possible to have total 
control of the use and costs of 
all resources, creating a pay-
per-use model (Miller, 2017). 
In the cloud computing 
architecture there are 3 
architectural layers with distinct 
characteristics, Software as 
a service (SaaS), Platform 
as a service (PaaS), and 
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Infrastructure as a Service 
(IaaS) (Patidar et al., 2012).  
At IaaS, the cloud provider 
offers customers access to 
the use of infrastructure as 
computational or storage 
resources. The customer uses 
their applications and platforms 
within the cloud infrastructure 
(Jadeja & Modi, 2012).   

At PaaS, the cloud provider 
offers its customers the 
possibility to deploy in the 

cloud infrastructure allowing 
the customer to create 
and develop applications 
in the cloud (Miller, 2017).   
At SaaS, the cloud provider 
offers its customers the 
possibility to run specific 
software in the cloud, normally 
used in a pay-per-use model 
(Patidar et al., 2012).
There are also four distinct 
types of clouds:
• Private cloud in which the 
customer has total control 
over the infrastructure, 
who uses it, and which 
applications are running in 
the cloud. In this model, the 
customer is the owner of the 
entire infrastructure and is a 
cloud used only by a single 
organization/customer (Patidar 
et al., 2012). 
• Public cloud where services 

are made available to all 
customers and resources are 
managed by the cloud provider 
(Jadeja & Modi, 2012). 
• Hybrid clouds in which they 
are a mix between private 
clouds and public clouds, 
allow the user to have some 
applications to be run in the 
private cloud and others in 
the public cloud (Patidar et al., 
2012). 
• Community cloud where cloud 
resources are shared between 
specific groups/organizations 
with resources controlled by 
one or more members of the 
community cloud (Miller, 2017). 
4. Applicability of apply 
new technological trends 
in insurance 
The utilization of new 
technology trends in the 
insurance market resulted 
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in the appearance of the 
name Insurtech that derives 
from the concept of the well-
known Fintech (Tasca, 2019).   
The insurance sector is a 
sector that is considered slow 
in the implementation of new 
technologies and this point 
has been changing over the 
years with the appearance 
of insurtech. These new 
technologies change the way 
of interacting with customers 
and create new sales 
and distribution channels 
(Cappiello, 2020a; Tasca, 
2019).  One adaption of Porter 
value chain to the insurance 
sector, made by Antonella 
Cappiello, the new kind of 
technological solutions that can 
improve and disrupt the insurance 
sector. These technological trends 
create several opportunities in 
various activities in the insurance 
sector, adding value to them. 
4.1 Applicability of Big Data 
in the Insurance Sector: 
The possible application of Big 
Data technology in the insurance 
sector can be done in several 
ways and can impact several key 
points in the insurance industry. 
Big data can help insurance 
companies to identify targets 
and to make a proper analysis of 
consumer behaviors. Predictive 
models and data analytics give 
insurers the ability to predict 
the behavior of their insured 
and based on that data make 
decisions that generate value 
for the company (OECD, 2020).   
Big data can also promote the sale 
of new products like the telematic 
insurance, an insurance where the 
insurance premium is calculated 
based on the data collected or 
increase the sales and improve 
the distribution channels with the 

presentation of better quotes to 
prospects based on data collected 
on their social networks (OECD, 
2020). The fraud detection and 
prevention capabilities are also 
improved with Big Data. The use 
of this technology to analyze large 
volumes of data allows for the 
detection of patterns and warns 
of possible fraud or fraudulent 
schemes (Cavanillas et al., 2016). 
4.2 Applicability of IoT in 
the Insurance Sector: 
IoT is one of the technologies that, 
along with other technologies such 
as AI or Big Data, may have great 
applicability in the insurance sector.   
There are three types of IoT 
devices that insurers give more 
prominence because it assumes 
a greater impact on the insurance 
sector; they are sensors in vehicles 
and machines, environmental 
sensors, and biometric 
sensors (Pai et al., 2020).   
The applicability of environmental 
sensors is also immense, 
giving the user the possibility to 
control and monitor their homes 
through a smart device. The 
possibility of controlling alarm 
sensors, smoke sensors, door 
locks, among others has led 
some insurers to choose to sell 
integrated packages or to apply 
discounts on insurance for users 
who equip their homes with these 
technologies (Pai et al., 2020).   
Insurers have the potential in IoT 
technology to be differentiating in 
the market to the point of being 
able to present their customers 
with innovative, creative, and 
customizable solutions that will 
certainly add value. Internet of 
Things (IoT) can automate much 
of that data sharing. Insurers can 
use data from IoT devices such as 
the various components of smart 
homes, automobile sensors, 

and wearable technologies to 
better determine rates, mitigate 
risk, and even prevent losses 
in the first place. Insurers can’t 
afford to delay in leveraging IoT 
capabilities, as forecasts project a 
global IoT insurance market value 
of $42.76 billion by 2022. IoT will 
bolster other insurance technology 
with first-hand data, improving 
the accuracy of risk assessment, 
giving insureds more power to 
directly impact their policy pricing, 
and insurers the opportunity to 
improve accuracy and revenues. 
4.3 Applicability of 
Artificial Intelligence in the 
Insurance Sector :
In recent years AI has started 
to be part of our daily lives 
and its applicability in the 
insurance sector is no exception.   
According to table 3, we can 
see that AI has the potential 
to boost various areas of 
the insurance sector, such 
as underwriting, sales and 
distribution, or the management 
of policies and claims.   
Being the insurance sector, a 
sector in which the interaction 
between the client and the 
insurance company is very low, 
one of the developments that 
is being invested in is virtual 
assistants. These chatbots use 
NLP to interact with customers, 
answering their questions and 
freeing up human assistants for 
the most complicated questions 
which the chatbot is unable to 
answer (Hall, 2017). There is 
also a wide applicability of AI 
technology in policies and claims, 
both to reduce fraud and to speed 
up the payment of claims. With 
the help of IoT sensors and other 
data capture tools, it is possible 
with the use of AI to handle claims 
automatically without human 
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intervention. We can take as an 
example a car accident in which 
the customer makes a video or 
sends images of the damaged 
car. Based on this video/images, 
the repair costs are automatically 
calculated, and the customer is 
forwarded to the repair shops.  
Another example is the use 
of the data collected by IoT 
equipment that can assist in risk 
detection and anticipate a claim 
with the help of AI technology 
(Balasubramanian et al., 2018). 
The applicability of AI in the 
insurance sector has potential to 
be disruptive. AI combined with 
other technologies like Big Data 
or IoT has the ability to completely 
change the insurance industry as 
we know it nowadays. A Deloitte 
Digital report stated that, as of 
2017, more than 35.6 million 
people in the U.S. alone have 
voice-activated AI assistants, and 
the worldwide spend on these 
technologies was expected to 
reach $47 billion in 2020. So how 
can this prevalent and accessible 
technology be leveraged by the 
insurance industry? Additionally, 
with AI insurers can improve 
claims turnaround cycles and 
fundamentally change the 
underwriting process. AI also 
enables insurers to access data 
faster, and cutting out the human 
element can lead to more accurate 
reporting in shorter periods of 
time. A report from PwC forecast 
that AI’s initial impact will primarily 
relate to improving efficiencies 
and automating existing customer-
facing underwriting and claims 
processes. Over time, its impact 
will be more profound; it can 
identify, assess, and underwrite 
emerging risks and identify new 
revenue sources. 

4.4 Applicability of 
Blockchain in the Insurance 
Secto r 
Blockchain technology can 
have several types of use in the 
insurance sector. One of the 
possible applications is in the 
realization of smart contracts. 
Smart contracts are contracts 
that use Blockchain technology 
to improve the performance and 
reliability of the contract itself, 
transforming it into a self-executing 
contract. Claims information is 
identified and shared so that the 
execution of a contract clause 
is automatically enforceable. A 
practical example is a payment for 
a claim that with the use of smart 
contracts would be made in real 
time automatically (Maguire et 
al., 2017). Another of the possible 
innovations that Blockchain can 
bring to the insurance industry 
is in fraud prevention and risk 
assessment. With Blockchain, 
it would be possible to collect 
information before making a smart 
contract and with that information 
present a price to the customer 
based on a previous analysis 
of their claims records or even 
based on information previously 
collected by IoT devices, all 
of which is registered in the 
Blockchain automatically. For 
this type of architecture to work, 
each client would have to have 
a unique address in Blockchain 
and everything would depend 
on the quality of the data that 
existed about this person inside 
Blockchain (Gatteschi et al., 
2018). 
4.5 Applicability of Cloud 
Computing in the Insurance 
Sector  
According to IBM, cloud computing 
in the insurance industry has two 
priorities: reducing costs and 

increasing agility (IBM Global 
Business Services, 2010). Cost 
reduction has a lot to do with 
the concept of cloud computing 
technology in which services are 
available in the form of pay-per-
use where the insurer only pays 
for what it uses, thereby reducing 
the costs associated with the 
acquisition of new applications 
(IBM Global Business Services, 
2010). Cloud development turns 
out to be more agile, meaning 
the implementation of new 
applications and the resolution of 
problems with current applications 
could be resolved more quickly, 
thereby reducing costs and 
improving customer satisfaction 
(Soni, 2016). There is also the 
advantage of working on a 
scalable system of resources that 
can be used to support various 
applications such as the analysis 
and forecast of customer habits 
and consumption or even risk 
analysis. It also turns out that it 
is possible to have the resources 
to place a product on the market 
quickly and efficiently, thus 
improving customer satisfaction 
(Soni, 2016).

5. Applications and 
Benefits of using Insurance 
Technology new Trends: 
5.1 Predictive Analytics 
Predictive analytics is used by 
many insurers to collect a variety 
of data to help them understand 
and predict customer behavior. 
However, there are new ways 
it can be utilized to improve 
accuracy of data. insurance 
companies can use predictive 
analytics for:
● Pricing and risk selection
● Identifying customers at risk of 
cancellation
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●Identifying risk of fraud
● Triaging claims
● Identifying outlier claims
● Anticipating trends
Adopting predictive modeling 
tactics has also proved to 
increase revenues and accuracy 
for many  insurers. A 2018 study 
from Valen Analytics found that 
companies that used analytics 
and predictive modeling saw their 
loss ratios improve 3% – 9% more 
than companies that didn’t. They 
also reported that insurers using 
predictive analytics grew their 
direct written premiums by 53%, 
compared to the market average 
of 18% growth during the same 
time period. 
5.2. Social Media Data 
Social media and its role in the 
insurance industry is evolving 
beyond marketing strategies and 
clever advertisements. Mining 
social media data is improving risk 
assessment for insurers, bolstering 
fraud detection capabilities, and 
enabling entirely new customer 
experiences. Take the Dutch 
insurance company Kroodle, 
for example. Their process of 
interacting with customers is 
entirely accomplished via social 
media. Customers log in using 
their Facebook credentials, and 
they file claims, get quotes, 
and request other services via 
a Facebook app. Insurance 
technology can also leverage 
social media to investigate fraud. 
Insurers can look at the social 
activity of insureds and compare 
it to claims records, looking for 
any discrepancies. A Morgan 
Stanley report cited a tool utilized 
by carriers to investigate claims 
throughout the assessment 
process that examines the social 
relationships between parties 

involved – and monitors their 
activity on the day of the loss to 
look for red flags. 
5.3. Telematics for Usage-
Based Insurance: 
Auto policies will continue to 
be impacted by telematics 
capabilities. In insurance 
technology, think of telematics 
as wearable technology for your 
car. Cars can now be equipped 
with monitoring devices — think 
Progressive’s Snapshot — that 
measure various indicators 
such as data on speed, location, 
accidents, and more, which is 
all monitored and processed 
with analytics software to help 
determine your policy premium. 
The benefits of telematics are 
numerous for both insurers and 
insureds. Telematics in  insurance 
will:
● Encourage better driving habits
● Lower claims costs for insurers
● Change carrier to customer 
relationships from reactive to 
proactive.
● With the usage-based insurance 
market projected to hit over $190 
billion by 2026, telematics are 
allowing carriers to capture user 
data and create personalized 
usage-based insurance products. 
● Today, consumers are more 
willing to share personal data for 
personalized insurance products 
and discounts. 
● A study by Accenture found 7 
out of 10 consumers would share 
essential data on their health, 
exercise, and driving habits in 
exchange for lower prices from 
their insurers, an increase of 19% 
from two years ago. The study 
also found 66% of consumers 
would also share important data 
for personalized services to 
prevent injury and loss—up 54% 

from two years ago.
● An article by Bethan Mooncroft 
of Insurance Business Canada 
provides an example. The report 
says a driver was backing up 
out of a parking spot and then 
collided with another vehicle 
with four people in it. The four 
people claimed the impact led to 
them suffering neck injuries from 
whiplash, and a claim was filed 
accordingly. 
● The auto insurers who received 
the claim reviewed the data 
captured from the black box 
telematics in the vehicle, and it 
indicated the car was moving at 
less than one mile per hour when 
the collision happened. Based 
on the data, it was impossible 
that the four people were injured 
from the accident, and thanks 
to telematics, the carrier saved 
close to $15,000 and prevented a 
fraudulent claim. 
5.4. Virtual Assistants 
(Chatbots) and Natural 
Language Processing 
(NLP) : 
According to some estimates, 
by 2025 95% of all customer 
interactions will be powered 
by chatbots. Utilizing AI and 
machine learning, chatbots 
can interact with customers 
seamlessly, saving everyone 
within an organization time – 
and ultimately saving insurance 
companies money. A bot can 
walk a customer through a policy 
application or claims process, 
reserving human intervention 
for more complex cases.  
Geico’s “Kate” is a virtual 
assistant that communicates 
with customers via text or voice, 
aiding in policy questions and 
coverage inquiries, available 
24//7. More insurance companies 
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are investing in technology like 
this, and chatbot capabilities are 
expected to increase in 2021. 
Insurers can drastically reduce 
costs and turn-around time by 
adopting high-quality digital 
assistants. According to a study 
by Juniper, using conversational 
AI-based chatbots for insurance 
will lead to cost savings of about 
$1.3 billion by 2023 across life, 
property, and health insurance. A 
report by Mantra Labs finds 64% 
of insurers plan to let chatbots 
handle more advanced customer-
facing roles in the next five years, 
while a Novarica study says 18% 
of property and life insurers have 
already used chatbots in their 
operations in the last five years.  
Additionally, consumers still want 
to communicate with humans. A 
survey by Userlike found that 60% 
of consumers would prefer to wait 
in a queue if it meant they could 
immediately speak with a human 
agent.  A recent blog by Global 
IQX about chatbots explains 
more about the importance of 
balance when deploying this 
insurance techology;  Customer 
experience is a broad discipline 
encompassing an ever-growing 
number of channels, both digital 
and non-digital. Striking a balance 
between approaches is key, and it 
will require some trial and error to 
determine when a chatbot should 
let a human take over to best meet 
your customer’s needs. 
5.5. Automated 
U n d e r w r i t i n g : 
 It was once common for insureds 
to undergo in-person evaluations 
in traditional underwriting. 
However, this proved a challenge 
during the pandemic, and many 
insurers had to embrace new 
underwriting methods. The 
goal of automated underwriting 

is to streamline information-
gathering and reduce as many 
human touchpoints as possible. 
Automated underwriting uses 
tools and techniques like robotic 
process automation and artificial 
intelligence to import and correct 
data, assess risk and determine 
how much coverage a client should 
get and how much they should 
pay in premiums. The benefits of 
saving time and money have led 
to many insurers implementing 
automated underwriting into their 
value chain.  A report by LIMRA 
says more than a quarter of U.S. 
life insurers have expanded their 
automated underwriting practices.
Global IQX’s Underwriting 
Workbench uses robotic process 
automation and AI to enable 
automated underwriting for group 
and voluntary benefits providers. 

5.6. Automated Claims: 
The increased use of AI and 
digitized claims have allowed 
carriers to streamline disjointed 
claims management practices, 
resulting in faster processing 
and reduced claim wait times. 
More than half of claims activities 
have already been replaced with 
automation. In fact, fully digital 
claims have reduced the average 
payment time by up to 5.5 days 
and assisted in achieving the 
highest satisfaction scores ever 
measured by The J.D. Power 
U.S. Property Claims Satisfaction 
Study.  Jeff Wargin, Chief Product 
Officer of Duck Creek, explains 
more about the value of machine 

learning in claims processing;  For 
example, when files are digital 
and accessible via the cloud, 
they can be analyzed using 
pre-programmed algorithms, 
improving processing speed 
and accuracy. This automated 
review can impact more than 
just claims. – it can also be used 
for policy administration and 
risk assessment. Additionally, 
automating claims can help 
insurers sell more products to 
customers.  
For example, say you are creating 
micro-insurance for farmers. 
Based on the analysis, you could 
use data analytics to determine 
if severe weather, low rainfall, 
or other factors could damage 
crops and pay claims. This can 
reduce settlement costs, enabling 
insurers to offer more competitive 
policies.

5.7. Machine Learning for 
Fraud Detection 
Fraud is a significant concern 
for insurers as advances in 
technology allow new fraudulent 
behaviors to evolve.  The FBI 
reports insurance fraud costs 
insurers $40 billion per year, and 
every five minutes a fraudulent 
insurance claim goes uncovered.  
Machine learning for fraud 
detection has become a valuable 
way for insurers to detect and 
prevent fraudulent claims. This 
has led to claims management 
and fraud prevention becoming 
the most prominent areas where 
machine learning can be helpful 
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for insurers.  
A report by Management Events 
says machine learning can 
prevent fraud by: 
● Processing data quickly.
● Indicating where connections 
exist where human eyes can’t.
● Applying data analysis 
applications that can discover 
new fraudulent strategies. A 
study by Wipro says despite 
its promise, there are some 
limitations of machine learning 
for reducing fraud.  These include 
not being able to understand 
unusual context-specific relations 
between variables related to sales 
processes, geography, and client 
segmentation.  
5.8. Drones and Robotic 
Insurance Technology 
The Federal Aviation 
Administration (FAA) study finds 
that 2.85 million drones could be 
in the sky by 2022, and 450,000 
will be used commercially. The 
study also says in 2018, the 
insurance industry accounted for 
17% of all drone applications in 
the United States.  
Today, many insurers are 
expanding the use of drones 
and robotics to offer better risk 
management and improve claims 
efficiency.
In commercial property insurance, 
drones gather data on buildings 
that would usually require a team 
of surveyors to review.  
For example, Deloitte says 
that Betterview, a property and 
casualty insurtech, used drones to 
provide more than 6,000 rooftop 
inspections in two years.  
More recently, Farmers Insurance 
partnered with Boston Dynamics 
to test Spot, the company’s 
notorious robotic dog.  Spot is 
used to perform tasks and get 

into spaces that humans can’t fit 
into. For example, the robot can 
enter tight, dangerous areas and 
gather data through 360-degree 
cameras. 
5.9. Further Deployment of 
Cloud Computing: 
Cloud adoption among insurers 
is becoming more common as 
carriers seek to minimize costs, 
improve security, and support 
flexible digital ecosystems. In 
2020, it was reported that 48% 
of insurers have cloud-native 
expertise, and Novarica says 75 
percent of insurers plan to expand 
their use of cloud computing in the 
next year and a half.  
Cloud allows insurers to pull 
from data sets across systems, 
such as health scores, telematics 
data, and user data. Insurers can 
use these data sets to improve 
several aspects of their insurance 
technology organization, such as; 
● Underwriting: improve accuracy 
when predicting risk
● Claims: reduce fraud while 
processing legitimate claims 
faster
● Marketing: boost customer 
satisfaction and personalize the 
experience.
● Sales: generate qualified leads 
and identify 
coverage gaps and cross-sell 
opportunities. 
An article by Global IQX explains 
more about the opportunity cloud 
presents to carriers;Cloud’s 
capacity and data processing 
power are indispensable 
in delivering meaningful, 
personalized experiences faster 
and cheaper. According to a 2020 
AWS report, enterprises can 
expect a 27.4 percent average 
reduction in IT infrastructure 
spend per user, with a 37.1 

percent reduction in time-to-
market for new features.
5.10. Smart Contracts: 
Blockchain Technology in 
Insurance  
The recent Smart Contracts 
Market Research Report from 
Market Research Future indicates 
that the global smart contracts 
market will reach approximately 
$300 million by 2023. This is a 
CAGP of 32% from 20172023-. 
Blockchain and smart contracts 
allow insurers to automate 
the execution of an insurance 
products agreement without any 
involvement from mediators.  
Traditionally, it can take months 
for uncontested claims to process. 
Ivan Kot, a senior manager at 
Itransition, provides four different 
ways how smart contracts and 
blockchain can be beneficial for 
insurers;
● Smart contracts eliminate 
human interference, lower the risk 
of manipulation, and allow more 
transparency. 
● It dramatically speeds up claim 
processing.
● It lowers administrative costs 
for the insurer. Because of this, 
companies can lower premiums, 
increasing market share. 
● Both parties cannot lose 
agreement information.
Smart contracts are 
trackable and irreversible.   
Many carriers have also seen their 
underwriting programs improve 
by enabling smart contracts 
and blockchain. Underwriting 
improves because insurers can 
review accurate information on 
past insurance policies and claims 
and offer more precise pricing 
and selections for their insurance 
products using this new insurance 
technology.  While blockchain 
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and smart contracts possess 
great opportunities for insurers, 
many are struggling to adapt. In 
fact, 53% of carriers struggle to 
understand blockchain and its use 
cases, 43% have other insurance 
technology taking priority, and 
38% are concerned with its data 
security. 

5.11.Extended Reality (XR) 
Insurance Technology: 
The launch of the Metaverse got 
many businesses and insurance 
companies thinking about using 
extended reality to their advantage.  
XR insurance technologies are 
changing how companies interact 
with society, and many insurers 
use them to their advantage.   
The Franklin Institute defines 
extended reality as using 
Augmented Reality (AR), Virtual 
Reality (VR), and Mixed Reality 
(MR), to offer and make more 
additional information about our 
environment clearer by enhancing 
our senses or to enable unnatural 
experiences through artificial 
intelligence. A study by Accenture 
indicates 85% of insurance 
executives believe it’s essential 
to leverage XR insurance 
technology to close the physical 
distance gap when engaging 
with employees and customers.  
XR technologies provide insurers 
with an opportunity to transform 
and improve many aspects of 
their business, such as: 
● Training: Insurers can create 
virtual customersthrough 
extended reality to train customer 
service teams on how to 

communicate with clients, and 
walk them through the purchasing 
process.  
● Risk Assessment: Underwriters 
can create XR simulations 
from on-site images and other 
illustrations to look for risks in 
buildings. 
● Face-To-Face Interactions: 
Augmented imagery
also helps insurers communicate 
and interact remotely with their 
clients.  
One of the most effective uses of 
extended reality in the insurance 
industry was PNB MetLife’s 
launch of “conVRse,” the first-
ever on-demand, virtual reality 
customer service platform ever 
created in the insurance industry.  
5.12. Digital Distribution & 
Self-service 
The pandemic changed how 
insurance agents communicate 
with clients and how clients can 
register for insurance products.  
A study by McKinsey says 90% 
of life insurance agents’  sales 
conversations and almost 70% 
of their client conversations were 
conducted in person in January of 
2020. In May 2020, this number 
shrank to below 5%. Consumer 
demand for self-service is also 
on the rise. A report by Accenture 
finds rising demand for digital 
insurance premiums and their 
online distribution is expected 
to displace US$280 billion of 
current insurance revenues by 
2025.   Digital distribution enables 
customers to purchase insurance 
products online, speeding 
up the purchasing process, 
and improving the customer 
experience. For example, State 
Farm’s virtual self-service portal 
allows clients to buy insurance 
policies online without taking a 

medical exam. The result has led 
to State Farm ranking second in 
client satisfaction amongst all life 
insurers.  
5.13. Data-first Insurtech 
Ecosystems: 
A study by McKinsey indicates 
ecosystems will account for 30% 
of global insurance revenues by 
2025.  Additionally, research from 
Accenture found 84% of insurance 
executives say ecosystems are 
essential to their strategy.  
For example, auto insurers can use 
four terabytes of data produced 
from connected cars to offer 
personalized experiences to their 
clients. Life and health insurers 
are using wearable data that can 
track a client’s heart rate, sleep 
habits, how many steps a client 
walks per day, etc.  Mike de Waal, 
CEO of Global IQX, elaborates:  
To achieve data dominance, 
insurers must build up and scale 
big data ecosystems. These can 
include analytics platforms, data 
visualization platforms, business 
intelligence platforms, artificial 
intelligence tools, and Internet 
of Things (IoT) technology such 
as wearables and smart home 
devices.

5.14. Expansion of 
Accelerated Underwriting 
Programs with Insurance 
Technology: 
In traditional insurance 
underwriting, it was common 
for customers to take in-person 
evaluations. However, since 
the COVID-19 pandemic, this 

مقاالت



3636

was no longer possible, and 
many insurers had to embrace 
accelerated underwriting, 
supported by digital self-service 
tools and insurance technology.   
In its simplest terms, accelerated 
underwriting means that 
some lower-risk applicants 
can accelerate through the 
underwriting process without 
taking traditional tests requiring 
body fluid (blood, urine, etc.). In 
addition, because these applicants 
are at lower risk, they usually do 
not have severe health conditions 
that would require an insurer to 
seek additional requirements.  
A survey by LIMRA found 74% 
of insurance companies say 
accelerated underwriting has 
reduced wait times for policies, 
59% say it has diminished policy 
issue costs, and 37% say it has 
helped increase sales.  Munich 
Re’s 2021 survey says that 67% of 
life insurance companies now offer 
the same standard and preferred 
risk classes as their traditionally 
underwritten products, up 17% 
from 2018. These classes allow 
life insurance carriers to provide 
coverage to a larger audience.   
For example, 83% of accelerated 
underwriting programs now allow 
tobacco users to participate in 
their accelerated underwriting 
programs, a 16% increase from 
2018.  Additionally, predictive 
analytics and machine learning 
algorithms in underwriting 
programs make it easier and 
faster for customers to obtain life 
insurance coverage. 

5.15. Open APIs Enable 
Growth of Insurance 
Te ch n o l o g y 
A report by Accenture says 82% 
of insurance executives agree 
that open ecosystems allow 
them to grow in ways that are 
not otherwise possible, and 58% 
are actively seeking ecosystems 
and new business models. Open 
APIs (Application Programming 
Interfaces) are publicly available 
application programming 
interfaces that give other 
developers access to a software 
application or web service. They 
also manage how applications 
can communicate and interact 
with each other. Joris Lochy, a 
co-founder of Capilever, says 
providing open APIs to different 
industry applications can help 
insurers acquire new customers.  
5.16. Insurance Technology 
for Proactive Risk 
M a n a g e m e n t : 
With 52% of organizations 
agreeing that proactive risk 
mitigation is as significant as an 
effective risk response, insurance 
companies are tasked to find new 
ways to prevent and mitigate risks 
for their clients.  
Life and health insurance 
companies are increasing their 
use of  AI and other predictive 
analytics to develop more 
preventative risk measures for 
their clients.
For example, big data offers 
revolutionary insight into a 
customer’s lifestyle, diet, and 
general health. Its access enables 
insurers to better understand 
potential risk factors and even 
offer preventive and proactive 
recommendations such as 
encouraging healthy habits 
to avoid future health issues. 
Potentially, an insurer could 

recommend the insured go to an 
emergency room because of the 
acute risk of a heart attack. 
5.17. Embedded Insurance: 
Embedded insurance will become 
a significant new form of digital 
distribution in 2022, as the 
embedded insurance market is 
projected to reach $3 Trillion by 
2023.  Even major non-insurance 
companies, such as Amazon, 
are beginning to offer embedded 
insurance.  InsTech London 
defines embedded insurance 
as “Abstracting insurance 
functionality into technology in 
a way that enables any third-
party distributor (usually a 
product or service providers in 
other sectors) to seamlessly 
integrate insurance products and 
solutions into their own customer 
propositions and journeys.”  For 
banks, car manufacturers, and 
other distributors, implementing 
embedded insurance as part of 
a sale can help increase revenue 
and improve the overall value of 
their products or services.  
5.18. Machine Vision in 
Insurance 
Machine vision offers a great 
opportunity for insurers to 
automate visual tasks and mitigate 
fraud.Machine vision refers to 
the AI-based analysis (machine 
learning) of images from sources 
such as smartphones, satellites, or 
drones. In simple terms, machine 
vision is the eyes of applications 
and machines. It uses software 
algorithms to assess visual 
images based on existing data 
sets already assessed by humans. 
In employee benefits, machine 
vision can greatly streamline the 
quoting process. Many requests 
for proposal still come in as 
images and PDF documents that 
cannot be interpreted as text by a 
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typical computer. Moreover, client 
information cannot be copied and 
pasted from this format into the 
quoting tool, requiring manual 
rekeying of information by a human 
underwriter or salesperson whose 
time is better spent elsewhere.  
This is where a machine vision 
technique called optical character 
recognition (OCR) comes in. OCR 
is the conversion of images to 
text (e.g. a photo of an RFP) into 
a machine-readable format. This 
enables insurers and distribution 
partners to generate a shell 
quote with information pulled 
from the RFP and begin working 
on a quote immediately. Machine 
vision can also be used to improve 
the speed and accuracy of  
damage assessment and claims 
evaluation. For example, when a 
customer damages their vehicle, 
they can simply send a picture of 
the damaged area to their auto 
insurer, and the AI’s machine 
vision will analyze the images to 
determine the damage and claim 
amounts. It can also help reduce 
fraud in claims assessment. 
Fraudsters usually think low-value 
damages go under the radar and 
are not assessed as thoroughly as 
higher-value claims. The neural 
networks can identify and filter 
out patterns of fraud cases or 
suspicious damage reports. 
5.19. Health Wearables: 
The demand for health wearables 
is booming as advanced insurance 
technology allows people to 
monitor their health progress and 
get rewards for healthy living.  
These services track a wealth of 
data, such as daily steps, sleeping 
patterns, activity levels, heart 
rates, calories consumed, UV 
levels, temperature preferences, 
when people are home and not, 
distance traveled in cars, etc.  

Data collected from wearables 
can provide critical health 
and fitness information. This 
information is vital to developing 
interactive life insurance policies 
that track fitness and health data 
through wearable devices and 
smartphones. In addition, the data 
gathered can give complimentary 
coverage or improved rates for 
both individuals and employee 
benefits using health and risk 
scores. Wearables can also help 
insurers mitigate claims fraud 
and, more importantly, enable 
them to transmit data to warn 
customers of possible dangers in 
real-time. For instance, some IoT 
wearables can proactively alert 
people with diabetes on possible 
odd joint angles, foot ulcers, and 
excessive pressure so they can 
get treatment before things get 
worse.

5.20. Automated Renewal: 
Automated renewal provides 
insurers with an opportunity to 
help existing clients renew their 
policies faster than ever before.A 
study by Deloitte finds 69% of 
insurance leaders expect to 
spend more on processing and 
data acquisition in 2022, while 
65% expect to spend more on 
robotic process automation this 
upcoming year. 
CONCLUSION
The development of insurance 
market based on digital 
technologies significant prospects 
.the spread of internet access and 

mobile devices will expand for the 
foreseeable future. The existing IT 
infrastructure will expand and new 
digital platform will emerge ,the 
insurance companies will become 
active participant in which these 
changes provide insurance 
companies with the opportunity 
to enter a new era of digital 
insurance ; the time of serving the 
policy holder will be significantly 
reduced ,the possibility of fraud 
will be minimized or eliminated 
,operating cost will be reduced and 
the opportunities for customers in 
insurance coverage will expand .
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د. حامد عبد اهلل حامدد. حامد عبد اهلل حامد
الجهاز القومي للرقابة  على التأمني - السودانالجهاز القومي للرقابة  على التأمني - السودان

فوائــد التأمني الطبــي لألطراف 
ذات العالقة 

ان التأمــن الطبــي فيــه احلــل لكثيــر مــن املعضــات الصحيــة كمــا أن فيــه فائــدة 
لكافــة األطــراف ابتــداء باملواطــن املؤمــن عليــه، مــروراً بجهــات العمــل وانتهــاء 
مبقدمــي اخلدمــات )الصحيــة والتأمينيــة( وميكــن تلخيــص فائــدة كل طــرف 

يف مــا يلــي:
 أوالً: املؤمن عليه (سواء كان موظفًا أو عاماً أو طالبًا أو غير ذلك) 

● مــع زيــادة كلفــة اخلدمــات الصحيــة أصبــح املــرض الــذي يهــدد كل واحــد منــا 
ال يشــكل همــاً ملــا يحملــه مــن معانــاة جســدية بقــدر مــا يرافقــه مــن أعبــاء ماليــة 
ينــوء بحملهــا األغلبيــة العظمــى مــن املواطنــن ألن مســتوى الدخــول تراجــع بينمــا 
الكلــف تزايــدت، وبــدون التأمــن الطبــي فاخليــارات املتاحــة ملــن أبتلــي مبــرض 
إمــا الصبــر علــى املــرض وعــدم املعاجلــة أو اللجــوء لبيــع املمتلــكات أو االســتدانة 

وأحيانــا اللجــوء ملمارســات غيــر أخاقيــة مثــل الســرقة أو الرشــوة أو التســول.
● التأمــن الطبــي يكفــل أعلــى حــد ممكــن مــن العــدل واملســاواة يف تلقــي 
اخلدمــات الصحيــة، فبطاقــة التأمــن العاجيــة يحملهــا مديــر الشــركة كمــا 
يحملهــا أبســط املوظفــن كالســائقن واحلــرس واملراســلن وغيرهــم، وحتــى لــو 
اختلفــت درجــة اإلقامــة )جنــاح ، أولــى ، ثانيــة ، ثالثــة(، فاخلدمــات العاجيــة 
األساســية مــن أدويــة وفحوصــات وعمليــات وغيرهــا ال تختلــف باختــاف موقــع 

ــي. ــكل الوظيف املوظــف يف الهي
واملوظفــن،  العمــال  لــدى  االجتماعــي  االطمئنــان  الطبــي  التأمــن  يكفــل   ●
الســيما إذا كان التأمــن الطبــي شــاماً للموظــف وملــن يعــول  كمــا يعــزز ويوثــق 
العاقــة بــن املوظــف أو العامــل وزمائــه، عندمــا يشــعر كل فــرد منهــم أن 
زمــاءه ســاهموا يف حتمــل أعبــاء العــاج عنــه باألقســاط التــي يدفعونهــا بجــوار 

مــا تدفــع عنهــم جهــة العمــل.
● عنــد تطبيــق التأمــن الطبــي لــن يعــد املوظــف )أو العامــل( بحاجــه للتزلــف 
باملعاجلــة  حقوقــه  علــى  احلصــول  مــن  يتمكــن  حتــى  وذاك  لهــذا  واملحابــاة 
الســليمة املنصفــة، فاملعاجلــة ســترتبط بوجــود املــرض أو عدمــه وليــس مبقــدرة 
املــرء علــى اإلقنــاع واختــاق األعــذار واألمــراض والتــي غالبــا مــا تكــون مفتعلــة.

ثانيــًا: فوائــد التأمــني الطبــي جلهــات العمــل (ســواء كانــت جهــات 
مختلطــة) أو  خاصــة  أو  حكوميــة 

● تســتفيد جهــات العمــل مــن توفيــر التأمــن الطبــي ملوظفيهــا وعمالهــا برفــع 
اإلنتاجيــة مــن خــال املحافظــة علــى صحتهــم وبالتالــي رفــع إنتاجيتهــم و احلــد 

مــن اخلســائر الناجمــة عــن االنقطــاع عــن العمــل بحجــة املــرض.
● حتقيــق الرضــا الوظيفــي لــدى املوظفــن والعمــال وتعزيــز ارتباطهــم بجهــات 
عملهــم وشــعورهم أن جهــة عملهــم ال تعنــى فقــط مبــا يقدمــه العاملــون جلهــة 

العمــل، إمنــا تهتــم أيضــاً بأوضاعهــم الصحيــة واالجتماعيــة.
● وثيقــة التأمــن الطبــي تســاعد جهــات العمــل أن تــؤدي التزامهــا نحــو العاملــن 
ــادات  ــث أن القي ــة  حي ــاة وانتقائي ــة محاب ــداً عــن أي بشــكل عــادل ومنصــف بعي
اإلداريــة يصعــب عليهــا أحيانــاً التفريــق بــن الصادقــن والكاذبــن يف ادعائهــم 
ــى صــرف مخصصــات لبعــض املدعــن دون وجــه حــق  ــؤدي إل للمــرض، ممــا ي
بدافــع الشــفقة، ويف املقابــل قــد مينــع الصــرف ملــن هــم يف حاجــة ماســة حقيقيــة 

وذلــك ألســباب إداريــة أو ماليــة.
● كثيــر مــن املــدراء ميضــون وقتــاً كبيــراً يف دراســة وحــل املشــاكل الصحيــة 
للموظفــن والعمــال وبالتالــي فــإن تطبيــق جهاتهــم للتأمــن الطبــي يوفــر للمــدراء 

وقتهــم الثمــن ويدخــره لألمــور اإلداريــة املتعلقــة مبهامهــم.
● بعــض جهــات العمــل تصــرف مبالــغ محــدودة ســنوية أو شــهرية ملنتســبيها 

لكنهــا تواجــه مشــكلة عنــد حــدوث حالــة مرضيــة كبيــرة ألحــد املوظفــن أو 
العمــال، وقــد يلجــأوا للجمــع مــن كافــة العاملــن أو محاولــة البحــث عــن دعــم مــن 
الــزكاة أو غيرهــا، بينمــا عنــد وجــود التأمــن الطبــي ســتنتفي احلاجــة لــكل ذلــك، 
مــع اأٍلخــذ بعــن االعتبــار أن كثيــراً مــن اجلهــات مســتعدة للدفــع إذا تأكــدت 
متامــاً  أن الفائــدة ســتكون للمحتاجــن حقيقــة، بــل أن موظفيهــم ســيكونون علــى 
اســتعداد للدفــع مــن رواتبهــم لــو توافــرت املصداقيــة والشــفافية مــن االســتفادة 

مــن هــذه املخصصــات.
 ثالثــًا: فوائــد التأمــني الطبــي ملقدمــي اخلدمــات الطبيــة (ســواء كانــت 

مستشــفيات أو أطبــاء أو صيدليــات أو مراكــز تشــخيصية)
● يســتفيد مقدمــو اخلدمــات مــن تطبيــق التأمــن الطبــي بزيــادة عــدد املرضــى، 
حيــث يحــدث تدفــق كبيــر للمرضــى ألن اجلميــع يصبحــون قادريــن علــى مراجعــة 
مقدمــي اخلدمــات الصحيــة بأســعار زهيــدة أو مجانــاً - أحيانــاًً - وذلــك حتــت 

وثيقــة التأمــن الطبــي
● عنــد وجــود نظــام للتأمــن الطبــي فــإن مقدمــي اخلدمــات الصحيــة يكونــوا 
مطمئنــن ألن اجلهــات املؤمنــة قــادرة علــى دفــع أيــة تكاليــف مهمــا ارتفعــت، 

ــة. ــا ضمــن الشــروط التعاقدي ــا أنه طامل
● كمــا يســتفيد مقدمــو اخلدمــات الطبيــة مــن تطبيــق نظــام التأمــن الطبــي يف 
ــة )كل يف اختصاصــه(  ــى تقــدمي اخلدمــات الصحي ــن عل أنهــم يصبحــون قادري
كمــا يجــب أن تقــدم، ضمــن املعاييــر الفنيــة املعروفــة دون أن يســتوقفهم الوضــع 
املــادي للمريــض ودون تأثــر بتذبــذب الوضــع االقتصــادي مــن مريــض آلخــر، 

وأحيانــاً عنــد املريــض نفســه.
 رابعًا: املكاسب الوطنية املتحققة من خال التأمني الصحي

● زيادة إنتاجية املوارد البشرية، وزيادة معدل النمو االقتصادي.
● تنامــي وتطــور القطــاع الطبــي )العــام واخلــاص( لتنافســهم يف اســتقطاب 

املؤمنــن صحيــاً.
● احلــد مــن اســتنزاف النقــد األجنبــي النــاجت عــن نفقــات العــاج يف اخلــارج، 

ممــا يــؤدي إلــي مزيــد مــن النمــو االقتصــادي.
● وجــود أنظمــة التأمــن الطبــي يشــجع املســتثمرين يف مزيــد مــن االســتثمارات 

الصحيــة الكبــرى وبالتالــي املزيــد مــن النمــو والتنميــة للوطــن.

مقاالت
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تقرير سوق التأمني اللبنانى خالل عام 2020

لمحة تاريخية:
¿ بــدأ التأمــن يف لبنــان يف أواخــر القــرن 19 مــع العمليــات التجاريــة والنقــل البحــري، ولقــد اســتقرت كل الشــركات األجنبيــة بالقــرب مــن مرفــأ 

بيــروت. 
¿ كل الشركات أنذاك كانت مرتبطة باملصارف وبالتجار، وكانت تستهدف خدمة أعمال هذه املجموعات.
¿ قبل سنة 1975، كانت هناك شركات توسعت إقليمياً يف منطقة اخلليج العربي وحتى شمال أفريقيا.

¿ فتــرة احلــرب لــم تكــن ســلبية باملطلــق بالنســبة لقطــاع التأمــن، ألن األضــرار التــي تعرضــت لهــا املــدن واملناطــق اللبنانيــة ســاهمت يف رفــع الوعــي 
بضــرورة التأمــن للحفــاظ علــى املمتلــكات، رغــم أن األحــداث كانــت مســتثناة مــن تغطيــة تأمــن املمتلــكات؛ باملقابــل كان تأثيــر األحــداث قويــاً علــى 

املســتوى املالــي واإلقتصــادي، حيــث عرفــت الليــرة اللبنانيــة تدهــوراً يف ســعرها، ممــا جعــل الشــركات تلجــأ للــدوالر لتســعير األخطــار.
¿ إنطاقاً من حزيران / يوينو 1999، نظم املرسوم رقم 9812 التأمن؛ وهذا جعل القطاع يتطور بشكل سريع. 

¿ يف هذه الفترة أصبح دور الدولة مهماً يف تنظيم القطاع عن طريق وزارة اإلقتصاد وجلنة مراقبة شركات الضمان، واملجلس الوطني للضمان.
¿ جتــدر اإلشــارة إلــى أن فتــرة احلــرب أفــرزت مجموعــة مــن الوســطاء حتولــوا إلــى شــركات جتــاوز عددهــا 80 يف تســعينات القــرن املاضــي ومــع 

مــرور الوقــت تقلــص هــذا العــدد  تدريجيــا. 

التطورات التشريعية:
¿ تأثــر التشــريع يف لبنــان مــن حيــث الصياغــة بالنصــوص التشــريعية لــكل مــن قانــون التأمــن الفرنســي الصــادر عــام 1930، القانــون السويســري 

الصــادر عــام 1908، والقانــون األملانــي الصــادر عــام 1908.
¿ نظــم التشــريع الضمــان البحــري يف املــادة 293 مــن القانــون البحــري، أمــا التأمــن البــري لــم يكــن لــه تنظيــم تشــريعي قبــل صــدور املجموعــات 
القانونيــة احلديثــة حتــى صــدر قانــون املوجبــات والعقــود، حيــث تنــاول األحــكام العامــة للتأمــن وكيفيــة إثبــات عقــد الضمــان وُموجبــات الضامــن 

واملضمــون وأســباب الُبطــان والفســخ.
¿ صدور قانون املوجبات والعقود عام 1932.

¿ صدور املرسوم رقم 13955 تاريخ 26-9-1963، املتعلق بالضمان اإلجباري عن طوارئ العمل واألمراض املهنية.
¿ صــدور املرســوم رقــم 105 تاريــخ 3-6-1977 للضمــان اإلجبــاري عــن حــوادث الســيارات، وقــد تأخــر ظهــوره رغــم اإلشــارة إليــه بقانــون الســير 
رقــم 76 تاريــخ 26-12-1967، ودخــل القانــون اخلــاص بالضمــان اإللزامــي للمســؤولية املدنيــة عــن األضــرار اجلســدية التــي تســببها املركبــات 

البريــة حيــز التنفيــذ بتاريــخ 2003-4-5.
¿ املرسوم رقم 1205 تاريخ 24-4-1978 بوضع قانون تنظيم هيئات الضمان يف لبنان )رقم 9812 تاريخ 4-5-1968( موضع التنفيذ. 

¿ املرســوم رقــــم 2403 تاريــخ 12-1-2000 بتعديــل بعــض أحــكام املرســوم )رقــم 1205 تاريــخ 24-4-1978( املتعلــق بتجديــد أصــول تطبيــق 
بعــض أحــكام قانــون تنظيــم هيئــات الضمــان.

¿ املرســوم رقــم 9585 تاريــخ 30-1-2003 املتعلــق بالضمــان اإللزامــي للمســؤولية املدنيــة عــن األضــرار اجلســدية التــي تســببها املركبــات البريــة 
. للغير

¿ املرســوم رقــم 15159 تاريــخ 5-3-2013 املتعلــق بإعتمــاد أنــواع اإلحتياطيــات الفنيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 23 مــن قانــون تنظيــم هيئــات 
الضمــان.

¿ املرسوم رقم 11987 تاريخ 22-5-2014 املتعلق بعقد الضمان ضد األخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري. 

المكونات الرئيسية لقطاع التأمين في لبنان:

السوق اللبنانى
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:)ICC( لجنة مراقبة هيئات الضمان
¿ مت إنشــاؤها مبوجــب أحــكام املــادة 47 مــن قانــون تنظيــم هيئــات الضمــان املوضــوع موضــع التنفيــذ مبوجــب املرســوم رقــم 9812 تاريــخ 05-04-

1968 املعــدل بالقانــون رقــم 94 تاريــخ 18-06-1999 وبتحديــد هيكليتهــا وببيــان تفاصيــل مهامهــا وبكيفيــة ممارســتها لهــذه املهــام.
¿ هــى الســلطة التنظيميــة املســؤولة عــن اإلشــراف والرقابــة علــى قطــاع التأمــن اللبنانــي، تهــدف إلــى تعزيــز منــو وتطــور واســتقرار قطــاع التأمــن، 

وإقامــة مســاهمة إيجابيــة يف النمــو اإلقتصــادي املســتدام يف لبنــان مــن خــال تعزيــز الســامة املاليــة واحلوكمــة الســليمة.
¿ وهــى مؤسســة مســتقلة مســؤولة عــن احلفــاظ علــى ســوق تأمــن فعــال ومســتقر وحمايــة مصالــح حاملــي وثائــق التأمــن وغيرهــم مــن أصحــاب 
املصلحــة مــن ممارســات الســوق غيــر العادلــة الناشــئة عــن الكيانــات واألشــخاص الذيــن يخضعــون لواليتهــا اإلشــرافية وبالتالــي تعزيــز الثقــة يف قطــاع 

التأمــن.
¿ تقدم اللجنة تقاريرها مباشرة إلى وزير اإلقتصاد والتجارة، وتتمتع مبجموعة صاحيات للمساعدة يف أداء مهامها: 

● ترخيص ومراقبة األشخاص والكيانات
● إجراءات إدارية ومالية 

● العقوبات واإلجراءات التأديبية

الرؤية والمهام:

تتكون من 4 وحدات رئيسية
والتجــارة:  االقتصــاد  وزيــر   ¿
ــى  ــدرة عل ــون التأمــن الق مينحــه قان
تســاعد  التــي  القــرارات  إصــدار 
يقتــرح  كمــا  القطــاع.  تنظيــم  علــى 
مشــروعات  الــوزراء  مجلــس  علــى 
املراســيم احلكوميــة، ويوصــي بتعديــل 

القوانــن.
¿ رئيس اللجنة: يحدد اإلســتراتيجية 
ويصــوغ  اإلشــرافية  واألهــداف 
بشــكل  تنفيذهــا  لضمــان  اخلطــط 
وتعليمــات  تعاميــم  يصــدر  صحيــح. 
التأمــن  لشــركات  وإرشــادات 

السوق اللبنانى
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:)ACAL( جمعية شركات الضمان في لبنان
ــس إدارة مؤلــف مــن 12 عضــًوا مــن  ــف املجــاالت، يديرهــا مجل ــق بــن أعضائهــا يف مختل ــى إقامــة تعــاون وثي ¿ تأسســت عــام 1971، وتهــدف إل

ــة. ــة للجمعي الشــركات املنتمي
¿ متــارس الصاحيــات واألعمــال التــي تســتوجبها أهدافهــا وغايتهــا، وبنــاء املهنــة علــى أســس فنيــة وســليمة ووضــع القواعــد واللوائــح التــي مــن شــأنها 

رفــع مســتوى صناعــة التأمــن وكذلــك احلفــاظ علــى املصلحــة العامــة والتأمــن.
¿ متثيل الشركات أعضاءها لدى السلطات والغير، تقوم بأي نشاط و/أو مهمة مجازاة لها مبوجب قانون أو مرسوم. 

شركات التأمين:
¿ تعمل بالسوق 50 شركة تأمين، وفروع لشركتين أجنبيتين: 

• تأمن غير حياة ........ 34 شركة
• تأمن حياة ........ 4 شركات

• تأمن اإلئتمان ........ 1 شركة
• وسطاء التأمن ........ 350 أفراداً ومؤسسات

• شركة إعادة تأمن

مؤشرات عامة حول السوق اللبناني:

تطور نشاط قطاع التأمين:
¿ حسب بيانات جمعية شركات الضمان يف لبنان: 

¿ انخفض إجمالي األقساط 1,561.74 مليون دوالر أمريكي عام 2020 مبعدل 5.6 % مقابل 1,603.79 مليون دوالر عام 2019؛ 
¿ ارتفعــت إجمالــي التعويضــات املدفوعــة 1,153.32 مليــون دوالر أمريكــي عــام 2020 بنســبة %11.5 مقابــل 1,034.72 مليــون دوالر عــام 

2019؛

والوســطاء. وهــو مفــوض مبوجــب القانــون القتــراح مشــاريع القوانــن والقــرارات ذات الصلــة إلصدارهــا، وإبــداء الــرأي حــول اللوائــح التــي قــد تؤثــر 
الدولــة. يف  التأمــن  ســوق  علــى 

● الوحدات: 
ــا ولديهــا املــوارد الكافيــة  ــال املالــي )FCU(: ُتشــرف علــى شــركات التأمــن مــن منظــور مالــي، بهــدف التأكــد مــن أنهــا ســليمة مالًي ¿ وحــدة اإلمتث
ــة الوثائــق واملســاهمن يف جميــع األوقــات. كمــا تضمــن الوحــدة أن يكــون لــدى الكيانــات اخلاضعــة لإلشــراف هيــكل  للوفــاء بإلتزاماتهــا جتــاه حمل

حوكمــة مناســب.
¿ وحــدة ســلوك الســوق: اســتقبال ومتابعــة الشــكاوى املقدمــة ضــد شــركات التأمــن، وُتشــرف علــى وســاطة التأمــن، وترخــص أو تســحب تراخيــص 
الوســطاء بنــاًء علــى اللوائــح املنظمــة للقطــاع. توصــي بتطبيــق اإلجــراءات التصحيحيــة املناســبة بحــق شــركات التأمــن والوســطاء املخالفــن لألنظمــة 

واملتطلبات.
¿ الوحــدة القانونيــة: توفــر الدعــم واملدخــات القانونيــة عبــر األنشــطة التنظيميــة والتشــغيلية. مســؤولة عــن تقــدمي املشــورة بشــأن اللوائــح املؤسســية 

والتأمينيــة واملاليــة، وتقــدمي الدعــم يف صياغــة القــرارات والتعليمــات أو النصــوص التنظيميــة األخــرى.
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توزيع أقساط التأمين حسب الفروع:

السوق اللبنانى



4444

توزيع التعويضات حسب الفروع:

الجدول أدناه يوضح تطور نشاط التأمين )األقساط / التعويضات المدفوعة( خالل خمس سنوات:
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األكبر شركات في السوق للعام 2020: 

شركة إعادة التأمين العربية:
¿ تأسســت يف بيــروت 11/03/1972، إســتجابة لتوصيــة االحتــاد العــام العربــي للتأمــن بختــام مؤمتــره العــام اخلامــس يف الكويــت عــام 1969 
لتأســيس شــركة إعــادة تأمــن عربيــة لتمــارس دورهــا يف دعــم شــركات التأمــن العربيــة والتطلــع لألســواق العامليــة مــع إضطــراد منوهــا، وقــد ســعت 

العديــد مــن الــدول العربيــة إلســتضافة مقــر الشــركة عبــر تقــدمي مزايــا وإعفــاءات ماليــة وقانونيــة وضريبيــة لهــا.
¿ عايشــت الشــركة احلــرب األهليــة يف لبنــان التــي إندلعــت عــام 1975 وإنعكســت آثارهــا الســلبية علــى كافــة القطاعــات اإلقتصاديــة مــا دفــع العديــد 
مــن املؤسســات والشــركات إلــى نقــل نشــاطها إلــى اخلــارج، إال إنهــا إســتمرت يف ممارســة أعمالهــا والوفــاء بإلتزاماتهــا وتعاقداتهــا بــل كانــت ومازالــت 
مــن أوائــل الشــركات يف هــذا املجــال. وقــد إســتطاعت اإلنطــاق وحتســن نتائجهــا وزيــادة رأســمالها وتعزيــز إحتياطاتهــا الفنيــة واملاليــة والتوســع يف 

قاعــدة أعمالهــا وإســتقطاب املزيــد مــن العمــاء.
¿ يف العــام 2021 حققــت الشــركة أقســاطاً بلغــت 61,132,384 ليــرة لبنانــي )56,524 مليــون دوالر أمريكــي( مقابــل 60,266,720  ليــرة 

ــون دوالر( عــام 2020. )58.04 ملي

توزيع األقساط حسب الفروع 2020 و 2021:
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ليــرة  مليــون   26,000,332 مطالبــات  صــايف  بلغــت   ¿
مقابــل   2021 للعــام  أمريكــي(  دوالر  مليــون   17.24( لبنانــي 
29,882,650 مليــون ليــرة )19.81 مليــون دوالر( عــام 2020 

.%  12.9 بنســبة 
ليــرة  مليــون   172,984,582 الفنيــة  اإلحتياطيــات  ســجلت   ¿
للعــام 2021 مقابــل  أمريكــي(  لبنانــي )114.69 مليــون دوالر 
عــام  دوالر(  مليــون   117.35( ليــرة  مليــون   176,993,918

.2020

¿ كان ســوق التأمــن اللبنانــي دائًمــا منفتًحــا تاريخيــاً وشــهد 
طفــرة يف التســعينيات وأســتمر يف التوســع، وإمتــاز قطــاع 
ــة  ــر مــن الشــركات العامل ــان بوجــود عــدد كبي التأمــن يف لبن
والتــي تتفــاوت بشــكل كبيــر يف حجمهــا ونشــاطها، كمــا يتميــز 
بســيطرة مجموعــة مــن الشــركات علــى حصــة ســوقية كبيــرة 
)12 شــركة تســتحوذ علــى %83.3 مــن األقســاط(، ممــا 

يــؤدي إلــى تركــز كبيــر يف القطــاع.
تعمــل يف  التــي  الشــركات  مــن  كبيــر  يــؤدي وجــود عــدد   ¿
الســوق اللبنانــي رغــم صغــر حجمــه إلــى زيــادة التنافــس بــن 

هــذه الشــركات وتراجــع األربــاح الفنيــة.
ــى الصمــود أمــام  ــه عل ــي قدرت ¿ أظهــر ســوق التأمــن اللبنان
ــل مــن عــدم اإلســتقرار اإلجتماعــي واإلقتصــادي  ــخ طوي تاري
والسياســي. ومــع ذلــك، فقــد أدت األحــداث األخيــرة إلــى 
اجلــودة  علــى  أثــر  ممــا  التشــغيل،  بيئــة  يف  كبيــر  تدهــور 

التأمــن يف الســوق. اإلئتمانيــة لشــركات )إعــادة( 
ــي أقســاط  ــر AM Best أن إنخفــاض إجمال ¿ جــاء يف تقري

التأمــن GWP أرتبــط بتدهــور ســعر الليــرة يف الســنوات األخيــرة إلــى إنخفــاض مســتويات منــو النــاجت املحلــي اإلجمالــي احلقيقــي ، والــذي قــدره 
ــه تقلــص بنســبة 10 % عــام 2020، 26 % يف 2021، 6 % عــام 2022. ــي بأن ــك الدول البن

¿ رغــم تطويــر شــركات التأمــن ملنتجاتهــا وتقــدمي منتجــات جلعــل التأمــن يف متنــاول اجلميــع يف ســياق التضخــم، إال أن ذلــك ال يكفــي خاصــة وأنــه 
مــن املرجــح أن يظــل منــو أقســاط التأمــن احلقيقــي لقطــاع تأمينــات غيــر احليــاة مقيــًدا باملنافســة القويــة لشــركات التأمــن للحصــول علــى حصــة 

ســوقية يف ســوق يتقلــص حجمــه مقارنــة بالتضخــم. أيضــا مــن املتوقــع أن يتــم ذلــك مــع قطــاع تأمينــات احليــاة.
¿ شــكل كل مــن فــرع التأمــن علــى احليــاة والتأمــن الطبــي والســيارات 85 % مــن إجمالــي النــاجت املحلــي يف 2020، مقارنــة بـــــ %83 عــام 2019، 
ورغــم متتــع فــرع التأمــن علــى احليــاة بســجل تاريخــي قــوي إال أن األمــر إختلــف عامــي 2019 و2020، وقــد أرتبــط ذلــك بتــآكل مســتويات األقســاط 

حيــث أصبحــت منتجــات اإلدخــار أقــل جاذبيــة خاصــة يف ظــل إنخفــاض دخــول األســر طــوال األزمــة اإلقتصاديــة.
¿ أظهر فرع احلريق نتائج ربحية بنسبة 77 % خال الفترة 2016-2019، وقد تأثر هذا األداء عام 2020 بسبب إنفجار مرفأ بيروت.

¿ ُيشكل الوضع السياسي احلالي ومنو بيئة املخاطر عائقاً أمام محاوالت إصاح قطاع التأمن اللبناني.
¿ إحــدى مميــزات الســوق اللبنانــي هــو الــدور الــذي لعبتــه الشــركات اللبنانيــة يف اخلليــج وبعــض البلــدان العربيــة )العربيــة، اإلحتــاد الوطنــي، اللبنانيــة 
 M&G، GE Fraukona، Gen Re، Best Re، Bareuts ( كمــا أن بيــروت كانــت مقــًرا إقليمًيــا للعديــد مــن شــركات اإلعــادة )السويســرية للضمــان

Re، MENA Re، ....(؛ وإنطلقــت منهــا العديــد مــن شــركات الوســاطة التــي أصبحــت تلعــب دوراً كبيــراً يف إعــادة التأمــن )ناســكو، شــديد ري(.
¿ بالنظــر إلــى كــون الســوق اللبنانــي كان ســباقاً باملقارنــة مــع األســواق األخــرى، فلقــد لعبــت الكفــاءات اللبنانيــة دوراً قياديــاً وخاصــة يف دول اخلليــج 
العربــي، والفضــل يف هــذا للنظــام التعليمــي اللبنانــي ووجــود جامعــات أو مــدارس توفــر إمكانيــة التعلــم يف مجــال التأمــن، وأهميــة اإلنتشــار اللبنانــي 

يف اخلليــج وباقــي دول العالــم.
¿ بالنظــر إلــى كل مــا ســبق، ومــع كل الظــروف اإلقتصاديــة والسياســية التــي ميــر بهــا لبنــان، يبقــى بلــد اآلرز ســوقاً واعــدة للتأمــن وال أدل علــى ذلــك 

مــن أن نســبة التأمــن للنــاجت اخلــام تعتبــر إحــدى النســب األعلــى عربيــاً.

الخـالصة: 
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السوق اللبنانى
انفجار مرفأ بريوت

4 آب / أغسطس 2020

مرفــأ  كبيــر يف  انفجــار  وقــع  آب/أغســطس 2020؛  مــن  الرابــع  يف 
بيــروت حــدث علــى مرحلتــن يف املســتودع رقــم 12 نتجــت عنــه ســحابة 
دخانيــة كبــرى، وأّدى إلــى وفــاة أكثــر مــن 200 شــخص وجــرح املئــات، 
وأضــرار كبيــرة يف املرفــأ وتهشــيم الواجهــات الزجاجيــة للمبانــي واملنــازل 
يف معظــم أحيــاء العاصمــة اللبنانيــة بيــروت، بــّن أحــدث تقريــر للجنــة 
ــدرة  ــو 2022( أن إجمالــي اخلســائر املُق ــات الضمــان )ماي ــة هيئ مراقب
لألضــرار تبلــغ نحــو 900 مليــون دوالر، و850 مليونــاً منهــا حصــة 

ــدي التأمــن. معي
ووضــح رئيــس جمعيــة شــركات الضمــان يف لبنــان إيلــي نســناس أنــه مّت 
تســديد نســبة 95 % مــن التعويضــات املترتبــة علــى أضــرار الســيارات 
والكلفــة اإلستشــفائية ، 90 % مــن تعويضــات بوالــص التأمــن علــى 
احليــاة. أمــا يف مــا يتعلــق ببوالــص تأمــن املمتلــكات، فتــم دفــع 55 % 
مــن إجمالــي عــدد احلــوادث العائــدة للممتلــكات و45 % مــن قيمــة 
التعويضــات املترتبــة علــى تلــك املمتلــكات. ويذكــر أن مرفــأ بيــروت هــو 

ــان. ــاء البحــري الرئيســي يف لبن املين
ــب  ــى جان ــًرا، إل ــى 24 مت ــا إل ــة أحــواض يصــل عمقه ــاء أربع يضــم املين
ــة  ــا ومنطق ــى 16 رصيًف ــة إل آخــر خامــس كان حتــت اإلنشــاء، باإلضاف

ــة مــن 12 مســتودًعا.  ــة مكون شــحن عام
هــذا اإلنفجــار أتــى يف ظــرف إقتصــادي صعــب يف لبنــان وأدى إلــى 

مجموعــة مــن املشــاكل أهمهــا: 
مــن اجلهــات األمنيــة  تقريــر رســمي عــن احلــادث  1. عــدم صــدور 
ســداد  عــن  البدايــة  املعيديــن ميتنعــون يف  جعــل  القضائيــة، ممــا  أو 
التعويضــات نظــراً لعــدم معرفتهــم بالســبب املباشــر لإلنفجــار، وهــل هــو 

عمــل إرهابــي أو حربــي أو مجــرد حــادث عرضــي؟
2. صعوبــة حتديــد العملــة التــي ســيدفع بهــا التعويــض )دوالر أم ليــرة، 

أم بالعملتــن(.
3. يف غيــاب تقريــر رســمي شــركات التأمــن أضطــرت للتفــاوض مــع 
عمائهــا لتحديــد نســبة مــن املبلــغ الــذي ســيكون نهائيــاً واحلصــول علــى 

حصــة املعيديــن؛
4. مصداقيــة شــركات التأمــن أصبحــت علــى املحــك ألنهــا بــن ســنديان 

العمــاء ومطرقــة املعيديــن.
5. حســب املعلومــات التــى أفادتنــا بهــا بعــض الشــركات، فــإن أغلبيــة 
بعــض  لهــم؛  للمؤمــن  ُصرفــت  املتوســطة  أو  الصغيــرة  التعويضــات 
التعويضــات الكبيــرة مت ســدادها بالتوافــق مــا بــن العمــاء وشــركات 

التفــاوض. املتبقــي يف طــور  والبعــض  واملعيديــن،  التأمــن 
6. مــع صعوبــة التكهــن بتاريــخ صــدور تقريــر رســمي، كان مــن الواجــب 

علــى شــركات التأمــن تعويــض عمائهــا.
هــذه الكارثــة – مــن صنــع اإلنســان- يجــب التوقــف عندهــا وإســتخاص 

العبــر منهــا: 
- اإلهمــال والبيروقراطيــة همــا الســبب األساســي يف حــدوث إنفجــار 

بهــذا احلجــم. 
ــه،  ــا االســتهانة ب ــذي ميكنن ــا ليســا بالشــئ ال ــم األخطــار وإدارته - تقيي
وبالتالــي يجــب أن تكــون لنــا يف كل الشــركات والدوائــر احلكوميــة إدارة 
للمخاطــر واألهــم مــن ذلــك أن يتوافــر يف كل بلــد نظــام ملواجهــة الكــوارث 

ســواء مــن صنــع اإلنســان أو طبيعيــة.
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رئيس مجلس إدارة جمعية 
الضمان يف لبنان سابقا

ــان  ــات الضم ــة هيئ ــة ُمراقب ــني جلن ــتركة ب ــات املش ــي امللف ــا ه م
وبــني جمعيــة شــركات الضمــان؟

يف ظــل الوضــع اإلقتصــادي املُســتجد كان ال بــّد مــن إرســاء تفاهــم بــن 
اجلمعيــة وجلنــة املُراقبــة علــى خلفيــة املواضيــع الراهنــة وذلــك تذليــاً 
للصعوبــات التــي تواجــه القطــاع وتســهياً لعمــل اللجنــة خــال هــذه 

ــاً: ــّم ُمتابعتهــا حالي ــي يت ــرز امللفــات الت ــرة. ومــن أب الفت
اليــوم  الــذي أخــذت اجلمعيــة، ومنــذ  - ملــف إنفجــار مرفــأ بيــروت 
األول، علــى عاتقهــا ُمتابعتــه تســهياً ألمــور املؤّمنــن املتضرريــن يف ظــل 
الصعوبــات اجلّمــة التــي واجهــت شــركات التأمــن إن يف مســألة التأخيــر 
مُبعيــدي  دفــع  اإلنفجــار ممــا  الرســمي ألســباب  التقريــر  يف إصــدار 
التأمــن إلــى الترّيــث يف تســديد التعويضــات وهــو مــا انعكــس ســلباً علــى  
إداء الِقطــاع. هــذا مــع اإلشــارة إلــى أن اللجنــة املُتخصصــة املُنبثقــة عــن 
ــن  ــى اإلتصــال باملُعيدي ــة ســعت إل ــة املُراقب ــع جلن ــاون م ــة وبالتع اجلمعي
املعنيــن إليجــاد احللــول لهــذا امللــف وإن التنســيق مــا زال قائمــاً بــن 

ــف. ــة إلقفــال هــذا املل ــة واللجن اجلمعي
- ملــف املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة )IFRS17( املُرتبطــة بعقــود 
تأمــن التــي قامــت اجلمعيــة بتكليــف اللجنــة املاليــة اخلاصــة باجلمعيــة 
ملُتابعتــه. حيــث قامــت اللجنــة بعــدة لقــاءات مــع الشــركات األعضــاء 
بحضــور ُخبــراء متخصصــن وُمقدمــي اخلدمــات وهــي مــا زالــت تتابــع 
عمليــة التطبيــق واملراحــل املخصصــة لهــا والصعوبــات التــي تواجههــا 
الشــركات يف هــذه العمليــة ولهــذه الغايــة، اقترحــت علــى اللجنــة تأجيــل 
تطبيــق املعيــار الدولــي رقــم )17( بالتــوازي مــع املعيــار الدولــي املطّبــق 

حاليــاً أي رقــم )4( الــى 2024/1/1 بــدل 2023/1/1 .
الضمــان  شــركات  جمعيــة  تــود  التــي  االقتراحــات  هــي  مــا 

التشــريعي؟ املُســتوى  علــى  املُســتقبل  يف  تطليقهــا 
ــان،  ــات الضم ــى هيئ ــة عل ــة املُراقب ــع جلن ــة، وبالتنســيق م ــل اجلمعي تأم
الســعي أوالً إلــى إعــادة النظــر بقانــون هيئــات الضمــان احلالــي ليتماشــى 
والتطــور احلاصــل علــى مســتوى التشــريعات املعمــول بهــا حاليــاً يف 

ــم  ــة والعال املنطق
إضافــةً إلــى ُمتابعــة التحديــات القانونيــة والرقابّيــة التــي تواجــه الِقطــاع 
 Insurance Onlineبالـــ املُتعلقــة  الُنُظــْم  حتديــث  مســألة  منهــا 
والرقابــة علــى صناديــق التعاضــد وحتديــد اإلجــراءات املُتعلقــة باحلوكمــة 
واإلمتثــال وُمكافحــة تبييــض األمــوال، كمــا وتنظيــم ملــف تأمينــات قطــاع 

البتــرول.
مــا هــي أهــم املعوقــات والتحدّيــات التــي حتــد مــن تطــور صناعــة 
التأمــني يف لبنــان، ومــا هــي فــرص النمــو يف الظــروف اإلقتصادية 

احلالّية؟
نتيجــة الوضــع اإلقتصــادي الراهــن فــإن أبــرز املشــاكل التــي تواجــه 
ِقطــاع التأمــن، ُضعــف الِقــوى الشــرائّية للمؤمنــن، َتشــدد ُمعيــد التأمــن 
يف شــروط عقــود اإلعــادة، هجــرة الــكادر التقنــي املُتخصــص العامــل 
ــة اســتدركت املشــاكل  ــا بالنســبة لفــرص النمــو فاجلمعي يف الِقطــاع. أم

الناجتــة عــن األزمــة وكذلــك اســتوعبت حاجــة الســوق إلــى ِقطــاع التأمــن 
يف ظــل الصعوبــات املاليــة التــي تواجههــا اجلهــات الرســمية الضامنــة .

لتلــك  البديــل  التــي أصبحــت  الشــركات  مــن مكانــة هــذه  ممــا عــزز 
املؤسســات.

ــم يف  ــي رؤيتك ــا ه ــان، م ــركات الضم ــة ش ــس جمعي ــم رئي بصفتك
ــا؟ ــمَّ حتقيقه ــي يت ــازات الت ــة واإلجن ــال اجلمعي ــر أعم تطوي

لقــد مــّر قطــاع التأمــن طــوال ســنوات احلــرب يف لبنــان بظــروف صعبــة 
ــن  ــدى الضامن ــي ل ــرات واإلرادة الت ــا بفضــل اخلب ــد خــرج منه جــداً وق

اللبنانيــن الذيــن يشــهد لهــم قطــاع التأمــن يف العالــم العربــي . 
ممــا ال شــك فيــه بــأن املرحلــة احلاليــة صعبــة وقــد عمدنــا إلــى تذليــل 
العقبــات واحــدة تلــو األخــرى. فمنــُذ بدايــة األزمــة  واجهتنــا العديــد 
ــة واإلستشــفاء  مــن املعوقــات خاصــةً مبــا يتعلــق مبوضــوع عقــود الطباب
التــي كانــت هاجــس املؤمــن وشــركات التأمــن يف ظــّل تســديد الشــركات 
للجهــات الطبّيــة بالــدوالر النقــدي وقبضهــا إصــدارات عقــود ســابقة 

مقبوضــة بواســطة شــك مصــريف. 
التــي  واإلستشــارات  اللقــاءات  خــال  مــن  اجلمعيــة  يف  متكنــا  وقــد 
املُناســبة.  احللــول  إيجــاد  إلــى  واألطبــاء  املُستشــفيات  مــع  اجريناهــا 
وكذلــك تابعــت اجلمعيــة مــع اجلهــات الرســمّية والتشــريعّية العديــد 
مشــاريع القوانــن التــي أعــدت ملواجهــة هــذه املرحلــة والتــي شــددت 
اجلمعيــة خالهــا علــى أهميــة الِقطــاع ملــلء جــزء مــن الفــراغ الــذي ســببه 

غيــاب بعــض املؤسســات املاليــة.
هــي  ومــا   ،2022 يف  اللبنانــي  الســوق  إداء  تقيمــون  كيــف 
توقعاتكــم لنمــو الســوق يف الـــ2023 وكيــف تــرون التعامــل مــع 

الصــرف؟ أســعار  واختــاف  العملــة  إزدوادجيــة 
لقــد كان العــام 2022 عــام مواجهــة األزمــات وقــد ســاهم تضامــن 
الشــركات األعضــاء مــع مجلــس اإلدارة إلــى حــّل العديــد مــن األمــور 
األزمــات  ملواجهــة  التضامــن  هــذا  إســتمرار  نتوقــع  وإننــا  املطروحــة. 
ــرة، دوالر،...(  ــة )لي ــة يف العمل القادمــة. أمــا بالنســبة ملســألة اإلزدواجي

واختــاف أســعار الصــرف، فــإن الشــركات حســمت أمرهــا .
وهــي تعتمــد يف تســعيراتها علــى الــدوالر النقــدي مبــا يســمح لهــا القيــام 

بإلتزاماتهــا جتــاه مضمونيهــا واجلهــات املعنيــة بالتعويضــات.
وأيضــاً ُمعيــدي التأمــن الذيــن باتــوا يحصلــون علــى أقســاط إعــادة 
التأمــن نتيجــة هــذه السياســة املعتمــدة يف عمليــات التســعير والقبــض.
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كيــف تعامــل الســوق اللبنانــي مــع املعيــار IFRS17، وهــل ســُيطّبق فعليــًا يف 

2023/1/1؟
بالنســبة لتعامــل الســوق اللبنانــي مــع املعيــار IFRS17 كمــا ســبق وأشــرنا ضمــن 
الســؤال اخلــاص مبوضــوع امللفــات املُشــتركة مــع جلنــة املُراقبــة، فــإن الشــركات 
اللبنانيــة قامــت بتعهداتهــا جلهــة تطبيــق املرحلــة األولــى أي إيــداع اللجنــة تقريــر 
التقييــم األولــي )Preliminary Financial Impact Assessment( لألثــر 
املالــي وحتليــل الفجــوة )Gap analysis( املُصــادق عليهــا مــن اخلبيــر املُعتمــد 
 Design( كذلــك املرحلــة الثانيــة حيــث باشــرت بإجنــاز تصميــم املنهجيــة املُعتمــدة
Phase(. ويف ظــّل الوضــع الراهــن فإننــا متنينــا علــى جلنة املراقبــة الترّيث يف تطبيق 
مرحلــة تطبيــق املعيــار 17 كمــا هــو مقــرر يف املرحلــة الثالثــة لغايــة 2024/1/1.

بالنظــر إلــى تغييــر ســعر صــرف الــدوالر أليــس مــن املُفتــرض زيــادة رأســمال 
الشركات؟

إن تغيــر ســعر الصــرف يحّتــم علــى الشــركات إعــادة النظــر مباليــة الشــركة عمومــاً 
وليــس فقــط رأســمال الشــركة وان أي زيــادة لرأســمال حاليــاً يجــب أن تدخــل ضمــن 
سياســة إعــادة تقييــم الشــركات وإدراجــه يف التعديــل املُرتقــب لقانــون هيئــات الضمان 
إذ أنــه مــن الناحيــة التقنيــة، رأســمال هــو معيــار أساســي إمنــا هنالــك معاييــر تقنيــة 
 Risk Based أخــرى يجــب حلظهــا ومــن هنــا نظرتنــا العتمــاد رأســمال علــى أســاس

.IFRS17 وهــو مــا يتماشــى مــع املعاييــر الدوليــة املطروحــة أي Capital

االستاذ /ماكس زكار
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
واملدير العام لشركة التأمينات التجارية
هــل تعتقــدون أن قطــاع التأمــني يف لبنــان لديــه القــدرة علــى 
االقتصاديــة  االزمــة  خــال  جيــد  بشــكل  النمــو  مواصلــة 

اتخاذهــا؟ ميكــن  التــي  اإلجــراءات  هــي  ومــا  احلاليــة؟ 
يعيــش لبنــان و منــذ أربــع ســنوات  يف وضــع إقتصــادي ســييء بســبب  
االنهيــار املالــي. باإلضافــة الــى تداعيــات جائحــة كورونــا و الــذي طــال كل 
الــدورة اإلقتصاديــة و كان لــه تأثيــر مباشــر علــى  قطــاع التأمــن الــذي 
ــة الوطنيــة  إســتمر بتغطيــة احلــوادث مــع حتمــل خســائر فروقــات العمل
مقابــل ســعر صــرف الــدوالر االميريكــي يف الســوق املوازيــة.  شــكلت 
ســنة 2022 كمــا ســتكون ســنة  2023 مــن خــال إعتمــاد الــدوالر 
النقــدي مرحلــة إلعــادة التــوازن إلــى ســوق التأمــن وإعطــاء هــذا القطــاع  

الفرصــة للبقــاء و االســتمرار.
 يف نظركــم مــا هــي االقتراحــات التــي تــرون ضــرورة تطبيقهــا يف 

املســتقبل علــى املســتوى التشــريعي؟
ــة لتواكــب عمــل قطــاع  ــة هــي كافي ــأن التشــريعات احلالي نحــن نعتقــد ب

ــث يف بعــض موادهــا. ــى التحدي ــع احلاجــة إل التأمــن و هــذا ال مين
ــى  ــة التــدرب عل ــا هــي يف مرحل ــم فــإن شــركات التأمــن حالي و كمــا نعل
إســتعمال املعيــار الدولــي اجلديــد “IFRS17” مبــا يتعلــق بعقــود التأمــن 

و   نظــام  املحاســبة العامــة يف  شــركات التـــأمن.
مــا توقعاتكــم حلجــم أعمــال الشــركة وللنتائــج النهائيــة لســنة 
ــال  ــوق خ ــني يف الس ــاط التأم ــور أقس ــرون تط ــف ت 2022؟ وكي

ــة؟ ــنوات القادم الس

الــدوالر يف  لســعر صــرف  املاليــة  الفروقــات  إشــكاالت  تخطــي  بعــد 
موضــوع تســوية احلــوادث و املطالبــات كمــا يف إحتســاب أقســاط عقــود 

التأمــن و عــودة  احليــاة لتأخــذ مجراهــا الطبيعــي ، 
فأننــا نــرى أن هــذه الســوق ســوف تعــرف مزيــدا مــن التحســن  يف 

املســتقبل.  
عبــر  التأمــني  تطــور  تــرون  كيــف   ،comin أطلقتــم  لقــد 
توزيــع  حســاب  علــي  النــوع  لهــذا  املســتقبل  هــل  اإلنترنــت؟ 

التقليديــة؟ القنــوات  عبــر  التأمــني 
إن إطاقنــا لتطبيــق comin مــن خــال إســتعمال منصــة اإلنترنــت 
كان بهــدف تقــدمي منتجــات بســيطة لألفــراد و خدمــة ســريعة و ســهلة 
اإلســتعمال لعمائنــا يف أي وقــت يناســبهم ليــا او نهــارا و اإلفــادة مــن 
امليــزات التــي يوفرهــا التقــدم اإللكترونــي علــى هــذا الصعيــد  باإلضافــة 

الــى قنــوات التوزيــع التقليديــة. 
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الرئيس التنفيذي لشركة 
التجارية املتحدة

بالنظــر إلــى الوضــع االقتصــادي يف لبنــان، مــا توقعاتكــم حلجــم 
أعمــال الشــركة لســنة 2022؟ 

بالرغــم مــن الصعــاب الغيــر متوقعــة والصادمــة اذا صــّح القــول ممــا 
حلــق اقتصادنــا مــن خســائر فادحــة بعــد فاجعــة انفجــار مرفــأ بيــروت 
ــى  ــة واحلجــز عل ــة املحلي ــج مــن خســائر بســبب تدهــور العمل ، وممــا نت
الودائــع  مــن قبــل املصــارف، وانتشــار وبــاء كورونــا واالغــاق التــام، 
حققــت  "التجاريــة املتحــدة للتأمــن ش.م.ل." نتائــج مرضيــة يف ســنة 
2022 اســتنادا" لسياســة مســتقرة واللتزامهــا مبصداقيتهــا التــي متثــل 

رأســمالها وســبب اســتمراريتها.
وجنحــت يف حتويــل معظــم محفظتهــا الــى “FRESH DOLLARS”  مما 
ســمح لهــا أن تلتــزم بتنفيــذ شــروط العقــود ان مــن ناحيــة املؤمنــن لديهــا 
والــدور الكبيــر ملعيــدي التأمــن الذيــن آمنــوا دائمــا" بكفــاءة ومصداقيــة 
ــى الشــركات  ــت مــن أول ــا جتــدر املاحظــة، أن شــركتنا كان شــركتنا. هن
التــي بــدأت بالتعويــض علــى متضــرري انفجــار مرفــأ بيــروت وذلــك 
مبســاهمة معيــدي التأمــن، نخــص بالذكــر اتفاقيــات اعــادة التأمــن مــع 

.our Treaty Panel ــن ضمــن ــن املذكوري املعيدي
وللنتائج النهائية؟ 

كمــا ســبق وأشــرت، ِحرافيــة شــركات التأمــن ذات املســتوى املرمــوق 
خولتهــا ادراج خطــة متهيديــة مبرمجــة بغيــة احلفــاظ علــى مؤمنيهــا 

واحلصــول علــى نتائــج ملموســة ايجابيــة.
وكيف ترون تطور أقساط التأمني يف السوق خال 2023؟   

ــى منــو ســوق التأمــن وهــذا مــا  حتمــا" ســيؤثر التباطــؤ االقتصــادي عل
يشــكل حتديــا" لقطــاع التأمــن مــع العلــم أن تقديــرات عــام 2022 
ــة  ــج االيجابي ــع اســتمرارية هــذه النتائ ســجلت اســتقراراً وحتســناً، نتوق

لعــام 2023. 
ولكــن التأمــن قطــاع قابــل للتجــدد ممــا يفــرض منافســة رفيعــة لتقــدمي 
ــة  ــة والتقــدم العلمــي الافــت يف اآلون ــات املناخي مــا يتناســب مــع التقلب
 Oil و اســتخراج Cyber riskاألخيــرة واألخطــار املتنوعــة اجلديــدة كــــ

Gas & ممــا يضمــن زيــادة الطلــب علــى التأمــن....
كيف ترون إداء السوق اللبناني يف السنوات األخيرة؟

برهــن قطــاع التأمــن يف لبنــان مــن خــال شــركات محليــة محترمــة 
وغيرهــا، للتأمــن  املتحــدة  كالتجاريــة 

عــن حرفيــة عاليــة مكنتــه اإلســتحصال علــى ثقــة ســوق إعــادة التأمــن 
العاملــي بالرغــم مــن الظــروف التــي تكلمنــا عنهــا آنفــا والتــي مــا زلنــا منــر 
بهــا ، فلبنــان بلــد عريــق يف صناعــة التأمــن نســبة لصغــر مســاحته وقلــة 

عــدد ســكانه .
هل أنتم راضون عنه؟

نحــن فخــورون بإجنــازات الشــركة وبالنتائــج التــي حتققهــا مــع شــركائها 
األساســين )معيــدي التأمــن(.  

اذا لــم تكونــوا راضــني عــن نســب النمــو والنتائــج، مــا الواجــب 
عملــه للنهــوض بالتأمــني يف لبنــان؟ 

يف شــتى األحــوال،  علينــا كركــن أساســي وقطــاع منتــج يف االقتصــاد 
علــى  احلــرص  مــع  التغطيــة  شــروط  تطويــر  علــى  العمــل  اللبنانــي 

 ، تطبيقهــا  يف  والوضــوح  الشــفافية 
وبالرغــم مــن هــذه الظــروف يشــهد قطــاع التأمــن يف لبنــان منــوا ونتائــج 
مرموقــة ترضــي أصحــاب رأس املــال وعلــى لبنــان أن يتخطــى األزمــة 
التــي ال زلنــا نتخبــط بهــا بســبب عــدم وجــود خطــة منــو واضحــة  للتعــايف 
واالتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي للمحافطــة علــى ســمعة لبنــان، 
خاصــة أن بلدنــا صــًدر للعالــم كلــه أشــخاصاً كفوئــن ومؤهلــن يف مجــال 

التأمــن الــذي جعلــه يتبــوأ مركــزا" متقدمــا" اقليميــا" ودوليــا".
هل ميكن لشركتكم التوسع يف ظل الظروف الراهنة؟ 

عرفــت التجاريــة املتحــدة للتأمــن ش.م.ل. مبصداقيتهــا يف التعامــل 
وبدراســة األخطــار التــي تؤمــن عليهــا واســتراتيجية ورثناها من مؤسســي 
الشــركة آل صاصــي لتقــدمي تغطيــة شــاملة مــع حرصنــا علــى توعيــة 
وتنبيــه املؤمــن لتمكينــه مــن أخــذ االحتياطــات الازمــة ملــا فيــه مــن فائــدة 
ــذا أي خطــة للتوســع  ــا. ل ــا شــركاء دائمــن مــع زبائنن للطرفــن باعتبارن

ســتكون بعــد دراســة علميــة ثابتــة وغيــر متهــورة.
هل هناك نية لزيادة رأسمال املدفوع للشركة ؟ 

ــة  ــزال مرتفع ــة املتحــدة للتأمــن ش.م.ل." ال ت إن نســبة املــاءة "للتجاري
جــدا وهــي قــادرة علــى متابعــة مســيرتها مــن خــال احلفــاظ علــى األرباح 
مــن دون توزيعهــا علــى املســاهمن الذيــن يبــدون ثقــة ورغبــة باملثابــرة يف 

العمــل يف الســوق اللبنانــي ،
ويف حــال أردنــا زيــادة رأســمال الشــركة فإننــا نتــرك هــذا األمــر ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة لطرحــه دون ســابق إعــام  يف الوقــت املناســب، إال يف 
حــال مت تعديــل القانــون والطلــب الينــا زيــادة الرأســمال وهــذا مــا يجــب 
ــة  ــار العمل ــع انهي ــار خاصــة م ــن االعتب ــة بع أن تأخــذه الســلطات املعني

الوطنيــة.
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الرئيس التنفيذي والعضو 
املنتدب شركة ليا اسوريكس

هل لنا بلمحة عن الشركة، كيف متت عملية االندماج؟
إن شــركة ليــا اســوريكس هــي نتيجــة الدمــج بــن كّل مــن ليــا للتأمــن 
واســوريكس و ذلــك بعــد حصولنــا علــى موافقــة وزارة اإلقتصــاد يف متــوز 
2021. خلينــا نحكــي عــن بكــرا، شــعار يرمــز إلــى وعدنــا جتــاه عمائنــا 
والوســطاء للمضــي يف مســتقبل مًعــا بحمايــة مــا تقّدمــه ليــا اســوريكس 
مــن برامــج تأمــن. و مّتــت عملّيــة الدمــج بســرعة، شــفافّية. منــذ اإلعان 
عــن الشــركة اجلديــدة قــد وّحدنــا مكاتبنــا الرئيســّية و فروعنــا العشــرة 

يف لبنــان، برامجنــا و بدأنــا نعمــل بنظــام معلوماتــّي جديــد.
ــنة  ــة لس ــج النهائي ــركة وللنتائ ــال الش ــو أعم ــم لنم ــا توقعاتك م
ــال  ــوق خ ــني يف الس ــاط التأم ــور أقس ــرون تط ــف ت 2022؟ وكي

ــة  ــنوات القادم الس
النتائــج النهائيــة لعــام 2022 ال تعكــس وضــع الشــركة احلالــي. إذ أّدى 
إنتقــال املحفظــة التأمينيــة مــن الــدوالر إلــى الـ"فريــش" إلــى تغييــر األرقام 
املاليــة خاّصــة مبــا يتعلـّـق بتأمــن الصّحــة و املركبــات. ومــع ذلــك جنحنــا 
ــا مــن توســيعها  ــا ومتكّن ــى محفظــة التأمــن اخلاّصــة بن يف احلفــاظ عل
ــا  ــل، إنن ــام املقب ــا. بالنســبة للع ــرة الوســطاء لدين ــن خــال توســيع دائ م
نتوقــع إرتفــاع أقســاط التأمــن ال ســيما املرتبطــة بالتأمــن الصّحــي، 

نظــراً إلــى التغييــر املســتمّر يف تعريفــات املجــال الطبــي.
كيــف واكبــت شــركة ليــا اســوريكس التكنولوجيــا املعاصــرة ومــا 
ــركتكم  ــا ش ــي توفره ــدة الت ــات اجلدي ــات واملنتج ــي التطبيق ه

ــا؟ لعمائه
كمــا ذكرنــا مــن قبــل، قــد اســتثمرنا يف نظــام تكنولوجــي معلوماتــي شــامل 
يســمح لنــا بتحســن جتربــة الزبائــن والوســطاء مــع ليــا اســوريكس. 
نحــن يف خضــم حتديثــه  نظــام جديــد،  علــى  علــى حصولنــا  عــاوة 
ليواكــب احتياجاتنــا و املتطلبــات اجلديــدة ممــا سيســمح لنــا مبتابعــة 

ــات و البوالــص و نحضــر بإســتمرار املؤمتــرات يف الشــرق  دقيقــة للطلب
األوســط وشــمال إفريقيــا التــي تتنــاول موضــوع التكنولوجيــا يف التأمــن 
و مســتقبله و نتبــادل اخلبــرة مــع أقراننــا يف ضــوء التحديــات املســتمّرة 

يف القطــاع.
ــي  ــة الت ــات احلالي ــل التحدي ــركتكم يف ظ ــون أداء ش ــف تقّيم كي
هــي  ومــا  لبنــان؟  يف  احلاليــة  االقتصاديــة  األزمــة  فرضتهــا 

اإلجــراءات التــي اتخذمتوهــا ملواجهــة هــذه االزمــة
يف ظــل التحديــات احلاليــة التــي فرضتهــا االزمــة االقتصاديــة يف لبنــان 
تســعى شــركة ليــا اســوريكس إلــى تقــدمي برامــج تأمــن تشــجع العمــاء 
إلــى املضــي نحــو مســتقبل آمــن، وقمنــا بتجســيد هــذه اخلطــوة مــن خــال 
شــعار: "خلينــا نحكــي عــن بكــرا"!  منــذ بدايــة الدمــج صــّب اهتمامنــا على 
تغلّــب التحّديــات املســتمّرة التــي يواجههــا قطــاع التأمــن يف لبنــان علــى 
مــدى الثــاث ســنوات الفائتــة مــع احلــّد مــن اخلســائر قــدر املســتطاع و 
املضــي قدمــاً مبــا يصــّب مبصلحــة عمائنــا و زبائننــا.  و ذلــك مــن خــال 
احلفــاظ علــى تواصــل متــن، و متواصــل مــع شــركائنا وعمائنــا و حتويــل 
محفظتنــا النأمينيــة إلــى الــدوالر الـ"فريــش". ســمحت لنــا هــذه اخلطــوة 
بإيفــاء مســتحقاتنا جتــاه شــركائنا ال ســيما يف القطــاع اإلستشــفائي 

وإعــادة التأمــن و وعدنــا للزبائــن بخدمــة  تصــّب مبصلحتهــم أّوالً.

األستاذ/ باسم عاصي
الرئيس التنفيذي شركة اليانز سنا

مــا  لبنــان،  يف  والسياســي  االقتصــادي  الوضــع  إلــى  بالنظــر 
وللنتائــج  2022؟  لســنة  الشــركة  أعمــال  حلجــم  توقعاتكــم 
النهائيــة؟ وكيــف تــرون تطــور أقســاط التأمــني يف الســوق خــال 

القادمــة؟ الســنة 
بالرغــم مــن الوضــع االقتصــادي الصعــب يف لبنــان، تبقــى األرقــام باإلجمال 
جيــدة نســبيا" مــع العلــم أنهــا انخفضــت باملقارنــة مــع ارقــام الســوق مــا قبــل 

األزمة.
هــدف الشــركة األساســي هــو نقــل العــدد األكبــر مــن بوالــص التأمــن إلــى 
الــدوالر األمريكــي ال Fresh وذلــك ملصلحــة عمائنــا وملصلحــة الشــركة 
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الرئيس التنفيذي  لشركة 

Bancassurance

بحيــث ميكنهــم احلصــول علــى التغطيــة املناســبة. 
جتــدر اإلشــارة إلــى أن األرقــام املحتســبة مــن قبــل بعــض الشــركات هــي 
مضّخمــة وال تعكــس احلجــم الواقعــي ألعمالهــا اذ أنهــا ليســت بالــدوالر 

.Fresh األمريكــي ال
اذا مّت انتخــاب رئيــس جديــد وتشــكيل حكومــة جديــدة ويف حــال اقــرت 
خطــة التعــايف ومتــت االصاحــات الازمــة نأمــل ان يكــون هنالــك منــو 
يف قطــاع التأمــن يف لبنــان خاصــة بعــد اقــرار ترســيم احلــدود البحريــة 
الــذي يســمح للبنــان االســتفادة مــن ثروتــه النفطيــة. يف هــذا االطــار 
جتــدر االشــارة أن لشــركة أليانــز القــدرات املاليــة الازمــة واخلبــرات 
يتعلــق  مبــا  خاصــة  التأمــن  ســوق  متطلبــات  مــع  للتماشــي  التقنيــة 

بالتأمينــات املتصلــة باســتخراج النفــط والغــاز.
العربيــة،  الــدول  اليانــز متواجــدة يف العديــد مــن  مجموعــة 
كيــف تســتفيد الشــركة يف لبنــان مــن انتمائهــا ملجموعــة كبيــرة 

ــني؟  ــادة التام ــي وإع ــتوى الفن ــى املس عل
تأسســت شــركة أليانــز ســنة 1890 ولديهــا خبــرة عريقــة يف مجــال 
التأمــن واخلدمــات املاليــة وهــذه اخلبــرة الفنيــة تنعكــس علــى كافــة 
أقســام الشــركة. ان التقنيــات واخلبــرات املتبادلــة مــع زمائنــا يف فــروع 
اليانــز عمومــا" حــول العالــم ويف املنطقــة خصوصــا" جتعــل املســتوى 

الفنــي للشــركة مميــزا".  
امــا علــى صعيــد اعــادة التأمــن فــان شــركة أليانــز متلــك عامليــا" شــركة 
خاصــة بهــا تســمح لنــا مــن االســتفادة مــن قدراتهــا التقنيــة واملاليــة كمــا 
ــادة تأمــن  ــع شــركات اع ــد م ــا أن نتعاق ــن خــال عاقاته ــا م تســمح لن

أخــرى ملشــاركة مخاطــر التأمــن.
احلاليــة  للمرحلــة  بالنســبة  أليانــز  اســتراتيجية  هــي  مــا 

؟  كة للشــر
تعمــل شــركة أليانــز علــى تطويــر برامــج التأمــن لتلبيــة متطلبــات الســوق 

اللبنانــي ومتاشــيا" مــع التحديــات االقتصاديــة التــي ميــر بهــا لبنــان. كمــا 
تســعى الشــركة علــى دورهــا املرمــوق يف قطــاع التأمــن.

تضــّم أليانــز فريــق عمــل مــن ذوي اخلبــرات العاليــة واملناقبيــة الازمــة 
لتقــدمي افضــل اخلدمــات للعمــاء واملندوبــن ووســطاء التأمــن بحرفيــة 

وجــودة.
ــن  ــون ع ــم راض ــل أنت ــي؟ ه ــني اللبنان ــوق التأم ــم لس ــا تقييمك م
لزيــادة  اتخاذهــا  باإلمــكان  التــي  تطــوره؟ ماهــي اإلجــراءات 

الطلــب علــى التأمــني؟
اســتطاع قطــاع التأمــن يف لبنــان جتــاوز كل الصعوبــات بــدءا" مــن األزمــة 
االقتصاديــة، مــرورا" بجائحــة كوفيــد 19، وثــّم انفجــار مرفــأ بيــروت 
وتدهــور قيمــة ســعر الصــرف. فتمكــن قطــاع التأمــن مــن اخلــروج مــن 
هــذه األزمــات بأقــل ضــرر واحلفــاظ علــى مصداقيــة عاليــة األمــر الــذي 
يؤمــن اســتمراريته وذلــك بفضــل التعــاون املتواصــل مــا بــن جمعيــة 
شــركات الضمــان يف لبنــان )ACAL( مــع وزارة االقتصــاد والتجــارة 

ــه. ــح القطــاع وصورت لصال
 Allianz مضــي علــى اســتامكم فتــرة قصيــرة، لكــن وجودكــم يف
ــاة  ــي احلي ــني عل ــركة تأم ــن لش ــف ميك ــة، كي ــرة طويل ــد لفت ميت
االســتمرار يف ظــل الوضــع املالــي احلالــي مــع عــدم القــدرة علــي 

االســتفادة مــن الودائــع الدوالريــة؟
إن سياســة الشــركة تقــوم علــى االســتمرارية ومنــذ زمــن أخــذت حصــة 
يف  أليانــز  شــركة  فمحفظــة  تكبــر  واالستشــفاء  العامــة  التأمينــات 
لبنــان متوازنــة بــن التأمــن علــى احليــاة والتأمــن علــى غيــر احليــاة 
واالستشــفاء. بالرغــم مــن الظــروف احلاليــة فــإن التأمــن علــى احليــاة 
يبقــى ضــرورة وحاجــة للعمــاء ويســتلزم التعامــل مــع شــركة ذات خبــرة 
طويلــة وعامليــة. فالتحــدي اليــوم هــو اعــادة الثقــة وتلبيــة حاجــات العمــاء 

للحمايــة واالدخــار.

شــركة  باعتباركــم  منــوذج  العمــل  عــن  فكــرة  تعطونــا  هــل 
ــق  ــن طري ــة ع ــم متآتي ــل كل اعمالك ــوك؟  ه ــة بن ــة لثاث تابع
البنك؟ هــل ستســتمرون بنمــوذج التأمــني عبــر املصــارف؟ ام 

أنكــم تتجهــون لتنويــع قنــوات التوزيــع؟
الركيــزة  هــي  الشــركة  متتلــك  التــي  الثاثــة  املصــارف  أن  شــك   ال 

ولاســتمرارية. لإلنتــاج  األساســية 
املعطيــات  وملواكبــة   ،Bancassurance شــركة  تعمــد  ذلــك،   مــع 
اجلديــدة يف ســوق التأمــن املحلــي، إلــى تنويــع قنــوات التوزيــع واملبيــع، 
مــن خــال البيــع املباشــر )Direct Sales Force(، التعامــل مــع 

الوســطاء ))Brokers والبيــع عــن طريــق اإلنترنــت.
عبــر  التأمــن  مجــال  الطويلــة يف  خبرتنــا  أن  إلــى  اإلشــارة   جتــدر 
ــة  ــى مســاعدة أي مصــرف او شــركة تأمــن عربي ــا إل املصــارف تؤهلن

علــى تطبيــق هــذا النمــوذج.

ــف  ــان، كي ــي يف لبن ــادي والسياس ــع االقتص ــى الوض ــر إل بالنظ
تــرون مســتقبل شــركتكم؟ وكيــف تــرون آفــاق الســوق اللبنانــي 

وتطــور أقســاط التأمــني يف٢٠٢٢ والســنوات القادمــة؟
 إن األزمــات احلــادة التــي ضربــت لبنــان منــذ عــام ٢٠١٩ لغايــة اليــوم 

أثــرت علــى كل القطاعــات املنتجــة.
 منــذ ذلــك التاريــخ، يحــاول كل قطــاع إعــادة رســم أولوياتــه وســبل 
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االســتمرارية. تأمــن 

ــد  ــى الصعي ــادي ان ســنة ٢٠٢٢ تؤســس للخــروج مــن النفــق عل  يف اعتق
 Bancassurance العــام. مــا تقــدم ينطبق على شــركات التأمن ومنهــا
 ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن قطــاع التأمــن قــد حتــول إلــى حاجــة ماســة 
ملعظــم اللبنانيــن بعــد الكــوارث التــي تتالــت )األزمــة املاليــة، جائحــة 

ــروت(. ــأ بي ــا، انفجــار مرف كورون
 ان شــركات التأمــن علــى يقــن بــأن لديهــا فرصــة ذهبيــة لتحويــل هــذه 

احلاجــة إلــى ثقــة مســتدامة مــع زبائنهــا.
 بنــاء علــى مــا تقــدم، أنــا علــى يقــن بــأن قطــاع التأمــن ســوف يتطــور 

بشــكل مطــرد يف الســنن القادمــة.
بالنظــر إلــى وضــع املصــارف اللبنانيــة، مــا مســتقبل التأمــني عبــر 

املصــارف؟ وكيــف تــرون تطــور أقســاطه يف الســنوات القادمــة؟
 ال شك أن املصارف هي عصب أي اقتصاد منتج.

بنــاء عليــه، فــإن القطــاع املصــريف ســوف يكــون العبــا" أساســيا" يف عمليــة 
النهــوض االقتصــادي للبنــان يف املرحلــة املقبلة.

ــى هــذا الصعيــد، ســوف يترجــم   دور املصــارف املســتقبلي واملحــوري عل
أيضــا" بنمــّو متجــدد للتأمــن عبــر املصــارف.

بصفتكــم  شــركة تأمــني علــى احليــاة، كيــف تتعاملــون مع مشــكلة 
العملــة؟ مــا مصيــر الودائــع قبلــة ٢٠١٩ التــي كانــت بالدوالر؟

أن قطــاع التأمــن يتوجــه نحــو "الدولــرة" كســائر القطاعــات اإلنتاجيــة يف 
لبنــان. هــذا التحــول كان اصعــب علــى شــركات التأمــن علــى احليــاة منــه 

علــى الشــركات األخــرى.

 فيما يتعلق باالدخار السابق، فإنه يقسم إلى قسمن:
- القســم الــذي اســُتثمر يف اخلــارج وُيدفــع بالــدوالر يف حــال تصفيــة 

العقــد
ــن  ــإن عــددا" م ــة ف ــذي اســُتثمر يف الداخــل، يف هــذه احلال - القســم ال
املدخريــن قــرر إلغــاء عقــوده، فيمــا فضــل جــزء آخــر جتميــد عقــوده 
.)Fresh dollar( الســابقة واملباشــرة بعقــود جديــدة بالــدوالر الطــازج

مــن واقــع جتربتكــم، مــا هــي احللــول الضروريــه للخــروج مــن 
األزمة التي يعاني منها لبنان؟ 

 قبــل املباشــرة بــأي حــل، يجــب الوصــول إلــى تســوية سياســية )باملعنــى 
اإليجابــي للكلمــة( تســمح بإجــراء انتخابــات رئاســية وتشــكيل حكومــة يف 

أســرع وقــت ممكــن.
 التمهيــد األساســي ألي حــل يقتضــي البــدء بخطــوات إصاحيــة شــاملة 

تعيــد ثقــة املســتثمر األجنبــي والعربــي بلبنــان.
علــى الصعيــد املالــي، مــن البديهــي القــول أن احلــل يفتــرض أن يأتــي مــن 
الدولــة التــي عليهــا واجــب تأمــن نظــام عــادل لتوزيــع اخلســائر املتراكمــة 

تشــمل كل الاعبــن وال يقتصــر علــى املودعــن و املصــارف.
 IMF بالتــوازي، فــإن تســريع توقيــع االتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي 
يســهل اخلــروج مــن األزمــة مــن خــال تأمــن غطــاء موثــوق بــه يطمئــن 

املســتثمرين بــأن الوضــع املالــي يف لبنــان متجــه نحــو األفضــل.
يف مــا يتعلــق باملؤسســات املاليــة، ومنهــا شــركات التأمــن، فــإن الفرصــة 

مؤاتيــة برأيــي لعمليــات دمــج واســتحواذ.

األستاذ/ محمد الهربي
املدير العام املجموعة العربية 

اللبنانية للتأمني
ــادة  ــم زي ــل بإمكانك ــوق وه ــن الس ــم م ــور حصتك ــرون تط ــف ت كي
 هــذه احلصــة والتوســع يف ظــل األزمــة االقتصاديــة احلاليــة؟
ــا  ــى حصته ــن املحافظــة عل ــام 2022 اســتطاعت الشــركة م خــال الع

ــل زيادتهــا يف بعــض فــروع التأمــن  مــن الســوق ال ب
وذلــك بالرغــم مــن جميــع املصاعــب التــي تواجــه االقتصــاد اللبنانــي. 
بالطبــع ميكــن أليــة شــركة زيــادة محفظتهــا بشــكل كبيــر وبســهولة وذلــك 

عبــر تخفيــض األســعار 
ولكــن هكــذا أمــر يترتــب عليــه خطــورة كبيــرة مــن جــراء اخلســائر التــي 

قــد تترافــق مــع هكــذا تخفيــض باألســعار. 
بالنســبة لشــركتنا فــإن الشــركة مــا زالــت متحفظــة مــن حيــث االكتتــاب 

كمــا واألســعار وذلــك بغيــة املحافظــة علــى الربحيــة.
مــا توقعاتكــم حلجــم أعمــال الشــركة وللنتائــج النهائيــة لســنة 
ــال  ــوق خ ــني يف الس ــاط التأم ــور أقس ــرون تط ــف ت 2022؟ وكي

ــة؟ ــنوات القادم الس
ــام  ــال لع ــى نفــس حجــم األعم ــع املحافظــة عل خــال عــام 2022 نتوق

 2021
ــة  ــة مقبول ــة لســنة 2022 فنتوقــع ربحي ــج النهائي ــث النتائ  أمــا مــن حي

مقارنــة بالســنوات املاضيــة كمــا نتوقــع اســتقرارا يف اقســاط التأمــن يف 
الســوق اللبنانــي. 

أهــم  هــي  ومــا  الرقمنــة؟  موجــة  ملواكبــة  تخططــون  كيــف 
االن؟ حتــى  اتخذمتوهــا  التــي  اخلطــوات 

بالرغــم مــن أن البنيــة التحتيــة للبنــان ال تســمح بركــوب موجــة الرقمنــة 
بشــكل كامــل.

فإننــا قــد باشــرنا خــال 2022 مــن تغييــر كامــل لنظــام املعلوماتيــة 
يف شــركة وذلــك لنتمكــن مــن الســماح لزبائننــا كمــا وســطاء التأمــن 
الذيــن نتعامــل معهــم مــن القيــام مبعظــم أعمالهــم وذلــك عبــر احلاســوب 

اإللكترونــي أو حتــى هواتفهــم وعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر:
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■ إصدار العروض

■ إصدار العقود األساسية
■ الدفع

■ التصريح عن احلوادث
■ ماحقة احلوادث

كيــف تتعاملــون مــع ازدواجيــة العملــة ( دوالر ليــرة)، واختــاف 
أســعار الصــرف؟ ومــا هــي احللــول التــي ترونهــا ضروريــة للخــروج 

مــن اآلزمــة؟
منــذ بدايــة األزمــة اتخــذت الشــركة القــرار بتحويــل معظــم العقــود إلــى 
الــدوالر األميركــي أو مــا يعــرف بــل fresh وذلك للمحافظــة على خدمتها 
كمــا واملحافظــة علــى التعويــض العــادل لعمائهــا يف حــال حصــول حــادث 

وأخيــراً التمكــن مــن دفــع األقســاط املســتحقة ملعيــدي التأمــن.
احلــل الوحيــد لشــركات التأمــن هــو حتويــل جميــع عقودهــا إلــى الــدوالر 
ومشــاكل  خســائر  ألي  تفاديــاً  وذلــك   fresh ال  احلقيقــي  األميركــي 

ــة عــن هــذا األمــر. مترتب

األستاذة/ كارول فغالي
املدير العام الشركة الفينيقية للتأمني

 كيــف تــرون أداء الســوق اللبنانــي يف الســنوات األخيــرة؟ هــل 
ــني يف  ــوض بالتأم ــه للنه ــب عمل ــا الواج ــه؟ وإم ــون عن ــم راض أنت

ــان؟ لبن
رغــم كل الصعوبــات واملشــاكل التــي عانــى منهــا الســوق اللبنانــي يف 
املصــارف،  يف  املودعــن  أمــوال  إحتجــاز  منهــا  األخيــرة،  الســنوات 
التضخــم مــن جــراء إنهيــار العملــة الوطنيــة وتراجــع الوضــع اإلقتصــادي 
واإلجتماعــي، جائحــة كورونــا )COVID 19( ، وأخيــراً وليــس أخــراً 

تداعيــات إنفجــار مرفــأ بيــروت ...
جنــد أن أداء الســوق اللبنانــي كان ميكــن ان يكــون اســوأ بكثيــر ممــا هــو 
عليــه، فهــو مــا زال فــوق التوقعــات ومــن أبــرز العوامــل اإليجابيــة، الثــروة 
ــة التــي أنعشــت اإلقتصــاد اللبنانــي ومتكــن قســم مــن الشــعب  اإلغترابي
اللبنانــي اإلســتمرار يف شــراء العقــود الـــتأمينية حتــى بعــد أن أصبحــت 
ــي  ــدوالر النقــدي ) FRESH DOLLAR( ، وقــدرة الشــعب اللبنان يف ال

علــى الصمــود ومواجهــة التحديــات.
للنهــوض بالتأمــن يف لبنــان يجــب أوالً إعــادة هيكليــة املصــارف، وإعفــاء 

 " CAPITAL CONTROL "   شــركات التأمــن مــن الـــ
 مــا هــي فــرص النمــو يف ظــل الظــروف االقتصاديــة احلاليــة؟ مــا 
ــة  ــور صناع ــن تط ــد م ــي حت ــات الت ــات والتحدي ــم املعوق ــي اه ه

التأمــني يف لبنــان؟ وكيــف ميكــن التغلــب عليهــا؟
ال منــو لقطــاع التأمــن يف ظــل اإلنكمــاش اإلقتصــادي، هنــاك فــرص 
ــرع اإلستشــفاء نظــراً  ــا ف ــة منه ــروع التاميني منــو متجــددة يف بعــض الف
تابعــة  هــي  التــي  التعاونيــات  وســائر  اإلجتماعــي  الضمــان  لتقاعــص 
ــدوالر  ــر بال ــد أن أصبحــت الفواتي ــع املستشــفيات بع ــة م ــة اللبناني للدول

)FRESH DOLLAR( النقــدي 
أهــم املعوقــات والتحديــات التــي حتــد مــن تطــور صناعــة التأمــن يف 
ــان  يف  ــد للضم ــون جدي ــرار مشــروع قان ــن، يجــب إق ــان هــي القوان لبن
لبنــان، وإدخــال وثيقــة التأمــن اإللزامــي لعــدة فــروع جديــدة منهــا تأمــن 

ــة .  ــازل واملحــال التجاري املن
ــون  ــف تقيم ــركة، كي ــاء الش ــى انش ــًا عل ــرور 50 عام ــبة م مبناس

جتربتكــم؟
لقــد تاسســت الشــركة الفينيقيــة للتأمــن ش.م.ل ســنة 1964، إنهــا 
ــى  ــن لهــا عل ــة، وقــد أثبتــت جناحهــا مــن خــال ثقــة الزبائ شــركة عائلي

ــل.  ــدى الطوي امل
تكمــن قــوة الشــركة يف مجموعــة متســقة مــن القيــم، الثقــة، إحتــرام آداب 

املهنــة ، وأقصــى درجــات حســن النيــة .
الشــركة حتافــظ علــى ثقافــة زيــادة األعمــال مبنيــة علــى اإلحتــرام ، 

النزاهــة ، التركيــز علــى العمــاء ، التنــوع ، واإلبــداع. 
يف رأيكــم كيــف ميكــن لســوق التأمــني اللبنانــي لعــب دور ريــادي 

علــى صعيــد املنطقــة العربيــة؟
ال يــزال لبنــان مســتودعاً للطاقــات البشــرية وهــو يعتبــر منافســاً يف 
تقــدمي اخلدمــات املاليــة واخلبــرة النوعيــة، باإلضافــة يجــب عليــه أن 

يكــون الســباق يف إدخــال إلزاميــة حوكمــة شــركات التأمــن .
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بصفتكــم أحــد رواد بيــع التأمــني عــن طريــق اإلنترنــت، هــل لكــم 
ان حتدثونــا عــن جتربتكــم والصعوبــات التــي واجهتكــم؟ 

أن التقــدم التكنولوجــي الــذي أعطــى فرصــا كثيــرة  للمواطــن ليكــون علــى 
تواصــل دائــم مــع كل جديــد

ــكايف  ــد ال ــرار بوجــوب إعطــاء اجله ــا الق  كان احلافــز األساســي ألخذن
الــذي يتطلبــه مشــروع  بيــع التأمــن  عــن طريــق اإلنترنــت، هــو قــرار 
ملواكبــة هــذا التقــدم و أإلفســاح يف املجــال للتواصــل املباشــر مــع العمــاء 
املحتملــن اجلــدد أو البقــاء علــى مقربــة مــن عمائنا القدامــى إلطاعهم 

علــى كل مســتجد بالنســبة لبرامــج التأمــن اجلديــدة .
إن الصعوبــات هــي طبيعيــة عنــد التحضيــر لــكل مشــروع جديــد إمــا مــن 
ــن أو   ــث القوان ــه أو مــن حي ــا هــو مخطــط ل ــه كم ــث الوقــت إلطاق حي

البنيــة التقنيــة املتوافــرة يف كل بلــد.
كيــف تــرون أداء الســوق اللبنانــي يف الســنوات األخيــرة؟ وكيــف 
تقيمــون أداء Comin بعــد فــرع يف مصــر وقبــرص؟ وهــل لديكــم 

نيــة لفتــح فــروع اخــري داخــل او خــارج الــدول العربيــة؟
قطــاع التأمــن هــو جــزء  أساســي مــن اإلقتصــاد اللبنانــي  هــذا اإلقتصاد 

الــذي يعانــي مــن صعوبــات كبيــرة منــذ اربع ســنوات
إن كان علــى صعيــد العمــل أو خاصــة علــى الصعيــد املالــي الضاغــط 
الــذي أثــر بشــكل خــاص علــى  أوضــاع املواطنــن لناحيــة اســتقطاب 
عمــاء جــدد أو املحافظــة علــى تغطيــات  تأمينــات العمــاء القدامــى 

ــه ،  ــت  علي ــا كان كم
إن غيــاب مؤسســات الدولــة عــن  املحافظــة و دعــم االقتصــاد اللبنانــي  
يجعــل املواطــن  مضطــرا علــى  اإلعتمــاد علــى مــوارده اخلاصــة للتعويــض 

عــن تقدميــات الدولــة و خاصــة علــى الصعيــد اإلستشــفائي.
مــن هنــا كان إعتمادنــا علــى تطبيــق COMIN   لتقــدمي  خدمــات 
تأمينيــة بشــكل مــدروس تســاند املواطنــن بأفضــل األســعار و نوعيــة 

التغطيــات  
و هــي باإلضافــة للســوق اللبنانــي فــإن COMIN  تعمــل بشــكل جيــد يف 

كل مــن مصــر و قبــرص 
و هــي يف تطــور مســتمر  كمــا نحــن نعمــل بشــكل دائــم  إليجــاد أســواق 

جديــدة امــا يف الــدول العربيــة أو اخلارجيــة. 
كيــف تــرون تطــور أعمالكم والتوســع يف ظــل االزمــة االقتصادية 

احلالية؟
لقــد إعتدنــا مــن خــال عملنــا و ثقتنــا الدائمــة مبســتقبل أفضــل و قــدرة 
األزمــات  بوجــه  للوقــوف  اســتنباط احللــول  اللبنانــي علــى  اإلقتصــاد 
اإلقتصاديــة التــي عشــناها ســابقا و نعيشــها اليــوم   و ذلــك بالتخطيــط 
الدائــم  و وضــع إســتراتيجية و رؤيــة متحركــة تبعــا للمســتجدات اليوميــة  
ــات  ــع الصعوب ــف م ــن أجــل التكي ــول م ــدة  و احلل ــج اجلدي ــق البرام خلل
احلاليــة  و أيجــاد أســواق جديــدة تدعــم اســس شــركتنا التــي تعمــل ضمــن 

إســتراتيجية واضحــة و رؤيــة مســتقبلية 
تعتمــد بشــكل خــاص علــى الوقــوف بجانــب عمائنــا و تقــدمي أفضــل 

اخلدمــات لهــم و احلفــاظ علــى مكتســباتهم.
ما هي آفاق تطور التأمني عبر الوسائل الرقمية؟

أن الوســائل الرقميــة أصبحــت متثــل جــزءاً كبيــرا مــن   كل تفاصيــل 

حياتنــا و  التحــول الرقمــى هــو االســتراتيجية التــى يجــب أن تشــكل 
الرؤيــة املســتقبلية  لســوق التأمــن فــى املرحلــة املقبلــة ’ نحــن يف شــركتنا 
نرغــب مــن خــال التوجــه للتأمــن الرقمــي  إلــى تقــدمي خدمــة  أســرع 
العميــل، وتوفيــر الوقــت، وتقــدمي خدمــة أفضــل، فمــع كل مــا نعيشــه 
اليــوم مــن صعوبــات القتصاديــة و الكلفــة العاليــة للتنقــل للحصــول علــى 
ــي يجــب  ــرات الت ــإن التحــول الرقمــي هــو أحــد أهــم التغي املعلومــات  ف

ــع األخــرى. ــوات التوزي ــب قن ــى جان إعتمادهــا  إل
مــا هــي أهــم العقبــات التــي تواجــه الوســاطة التأمينيــة ؟ وكيــف 

ميكــن مواجهــة هــذه العقبــات وحلهــا؟
 نحــن نحــاول بشــكل دائــم التعــاون مــع اجلميــع إلجتيــاز أي عقبــات 
حتــول دون تقــدم  القطــاع التأمينــي بشــكل عــام أو العاقــة مــع الوســاطة 
ــات وســطاء التأمــن يف  ــأن نقاب ــى قناعــة تامــة ب ــة . و نحــن عل التأميني
لبنــان أو خارجــه  هــي أفضــل مــن يتخــذ اخلطــوات الضروريــة ملواجهــة 

ــات إن وجــدت. العقب
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عقــدت جلنــة الطــرق بقســم النقــل املســتدام )إحــدى اللجــان اإلقليميــة لــألمم 
املتحــدة( يــوم 2022/10/19 ورشــة عمــل حــول التأمــن عبــر احلــدود للمركبــات 
يف مقــر األمم املتحــدة بجنيــف بسويســرا. ولقــد كان الهــدف مــن تلــك الورشــة 
ــن منظمــات بطاقــات التأمــن عبــر احلــدود لتبــادل اخلبــرات  ــرف واجلمــع ب للتع
ومحاولــة فهــم للتحديــات والقضايــا املشــتركة التــي تواجههــا أنظمــة تلــك البطاقــات 

ــات. ــل العقب ــات وتذلي ــك التحدي ــة تل ــول ملواجه ــة إيجــاد حل مــع مناقشــة إمكاني
هــذا وقــد شــارك يف هــذه الورشــة اإلحتــاد العــام العربــي للتأمــن ممثــاً يف الســيد/ 
شــكيب أبوزيــد - األمــن العــام لاحتــاد العــام العربــي للتأمن يرافقه الســيد/ محمد 
مظهــر حمــادة - مقــرر جلنــة تأمينــات الســيارات واملكاتــب العربيــة املوحــدة واملديــر 
العــام لشــركة العــن األهليــة للتأمــن )مديــرة املكتــب املوحــد االماراتــي للســيارات(، 
ــي  ــات الت ــة عملهــا والتحدي ــة وآلي ــة البطاقــة البرتقالي وقــد قامــا باســتعراض جترب

تواجــه عملهــا.
ومــن اجلديــر بالذكــر، أنــه قــد مت اســتعراض جتــارب كل مــن نظام البطاقــة اخلضراء 
األوربيــة )COB(، البطاقــة الزرقــاء لرابطــة دول جنــوب شــرق آســيا، البطاقــة البنيــة 

.ECO البطاقة الصفراء للكوميســا والبطاقة البيضاء لـ ،)ECOWAS(

البطاقة الربتقالية على مائدة األمم املتحدة
جنيف - سويسرا- 2022/10/19

بدعــوة كرميــة مــن الســيد/ عــاء الزهيــري – رئيــس االحتــاد 
املصــري للتأمــن، وممثــل ســوق التأمــن املصريــة مبجلــس إدارة 
اإلحتــاد العــام العربــي للتأمــن، اســتضاف االحتــاد املصــري 
للتامــن أعمــال اجتمــاع جلنــة تأمينــات الســيارات واملكاتــب 
العربيــة املوحــدة يــوم االثنــن املاضــي املوافــق 2022/10/3 
وذلك على هامش فعاليات ملتقي شــرم الشــيخ للتأمن وإعادة 
التأمــن الــذي عقــد خــال الفتــرة مــن 2-2022/10/4 ويف 
أطــار متابعــة اللجنــة ملســتجدات أنظمــة االتفاقيــات املشــابه 
التفاقيــة البطاقــة البرتقاليــة، قــد قــام الســيد/ أحمــد هــدروق 
ــدمي عــرض خــاص  ــس بتق ــب املوحــد التون ــام املكت ــر ع – مدي
لترشــيح آليــة عمــل البطاقــة ، ومــن اجلديــر بالذكــر، أنــه قــد مت 
تشــكيل جلنــة متابعــة مــن الســادة أعضــاء اللجنــة ملتابعــة تنفيــذ 
مشــروع دراســة إمكانيــة انشــاء مجمعــة للبطاقــة البرتقاليــة 
واختيــار املكتــب االكتــواري املعنــي  بإعــداد دراســة جــدوى فنيــة 
وقانونيــة بغــرض الوقــوف  علــى مــدى امكانيــة انشــاء مجمعــة 
ــب  ــم لبي ــة كل مــن الســيد/ ابراهي للبطاقــة وتضــم هــذه اللجن
املديــر التنفيــذي للمجمعــة املصريــة للمركبــات )مديــرة املكتــب 
االحتــاد  )مديــر  كلــوب  مؤيــد  والدكتــور/  املصــري(  املوحــد 
األردنــي( والســيد/ عبــداهلل العمــري املديــر العــام للمكتــب 
العمانــي املوحــد للبطاقــة البرتقاليــة والســيد/ وليــد ســعود 
املديــر العــام للمكتــب املوحــد اجلزائــري للســيارات فضــا عــن 

األمانــة العامــة لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن

اجتماع لجنة تأمينات السيارات واملكاتب العربية املوحدة
 شرم الشيخ حضوريا وافرتاضيا - 2022/10/3
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ندوة ادارة املخاطر واالمتثال ومكافحة غســيل األموال واألمن الســيرباني واملعايري 
 IFRS 17 املاليــة الدوليــة وآخــر مــا توصــل اليــه تطبيــق املعيــار املحاســبي رقــم

األردن – 28-27 / 2022/11

املؤتمر الدولي الثاني بعنوان: “التحديات االكتوارية 
واملخاطر يف السوق الديناميكي”

لبنان - 2022/10/27-26 
مبناســبة الذكــرى اخلامســة والعشــرين لكليــة العلــوم والذكــرى 
واملاليــة”،  االكتواريــة  “العلــوم  للماجســتير  عشــرة  اخلامســة 
يف  يوســف  القديــس  جامعــة  يف  العلــوم  كليــة  قســم  عقــد 
بيــروت املؤمتــر الدولــي الثانــي بعنــوان: “التحديــات االكتواريــة 
ISFA- مــع  بالتعــاون  الديناميكــي”  الســوق  يف  واملخاطــر 

UCBL1 واجلمعيــة اللبنانيــة لاكتواريــن الــذي امتــّد علــى 
مــدار يومــن 26 و 2022/10/27،  برعايــة شــركة ليــا 
اســوريكس ممثلــة بشــخص رئيســها التنفيــذي الســيد لبيــب 
ــادة قطــاع التأمــن  ــن ق ــد م ــد حضــر املؤمتــر العدي نصــر، وق
ــة  ــي نســناس رئيــس جمعي ــى رأســهم الســيد/ إيل اللبنانــي وعل
الضمــان يف لبنــان والســيدة/ ريتــا الســخن رئيــس اجلمعيــة 
الســيد/  بلبنــان فضــا عــن مشــاركة  اللبنانيــة لاكتواريــن 
شــكيب أبوزيــد كمتحــدث يف املؤمتــر وقــام بتقــدمي ورقــة عمــل 
تناولــت املخاطــر الناشــئة ودور االكتوارييــون وركــز علــى الــدور 
ــه االكتورايــن يف ادارة املخاطــر بشــكل عــام  ــارز الــذي يلعب الب
ويف صناعــة التأمــن بشــكل خــاص . ويأتــي اقامــة املؤمتــر هــذا 
العــام تزامنــاً مــع االحتفــال مبــرور 25 عــام علــى تأســيس كليــة 
العلــوم باجلامعــة ومــرور 15 عامــاً علــى منــح درجــة املاجســتير 
يف العلــوم االكتواريــة واملاليــة بجامعــة القديــس يوســف ببيروت.

عقــد يــوم األحــد املوافــق 2022/11/27 نــدوة بعنــوان  "إدارة املخاطــر 
واالمتثــال ومكافحــة غســيل األمــوال واألمــن الســيبراني واملعاييــر املاليــة 
 "IFRS 17 الدوليــة وآخــر مــا توصــل اليــه تطبيــق املعيــار املحاســبي رقــم
وذلــك بفنــدق انتركونتننتــال وذلــك بالتعــاون مــا بــن اإلحتــاد األردنــي 
مــع  والتعــاون  بالتنســيق  ســميرات  ماجــد  املهنــدس  برئاســة  للتأمــن 
اإلحتــاد العــام العربــي للتأمــن برئاســة شــكيب أبوزيــد األمــن العــام 
لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن، وجامعــة الــدول العربيــة وعلــى مــدار 
يومــن والتــي تضمنــت ســبعة أوراق عمــل يف مواضيــع النــدوة والتــي 
إدارة  رأســها  وعلــى  املهمــة  والقضايــا  املواضيــع  مــن  عــددا  ناقشــت 
املخاطــر، واالمتثــال، ومكافحــة غســيل األمــوال، واألمــن الســيبراني، 
واملعاييــر املاليــة الدوليــة وأخــر مــا توصــل إليــه تطبيــق املعيــار املحاســبي 
رقــم IFRS 17””، قــال رئيــس مجلــس إدارة االحتــاد ماجــد ســميرات، 
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ــات  ــت فعالي ــي انطلق ــى التوال ــث عل ــام الثال للع
املوافــق  اليــوم  للتأمــن  الثالــث  ليبيــا  ملتقــى 
حتــت  ديســمبر2022  شــهر  مــن  الســادس 
عنوان/الطريــق نحــو تطويــر قطــاع التأمــن يف 
ليبيــا وذلــك برعايــة كرميــة مــن وزيــر التجــارة 
علــى  امللتقــى  ويركــز  الليبــي.  واالقتصــاد 
موضوعــن رئيســين وهمــا موضــوع التأمــن 
التجــاري.  التأمــن  موضــوع  ثــم  التكافلــي 
التكافلــي،  التأمــن  موضــوع  يخــص  وفيمــا 
بهيئــة  التعريــف  إلــى  فيــه  التطــرق  مت  فقــد 
الرقابــة الشــرعية ودورهــا يف شــركات التأمــن 
التكافلــي والتحديــات التــي تواجههــا، وكذلــك 

إلــى التعريــف بالفائــض التأمينــي والعناصــر املؤثــرة فيــه ومعاييــر التوزيــع.  
أمــا املوضــوع املرتبــط بالتأمــن التجــاري، فقــد تطــرق إلــى أربــع عناصــر 

أساســية: 
أوال: أهميــة تطويــر التشــريعات القانونيــة مــع توســيع نطــاق التغطيــات 

التأمينيــة اإللزاميــة.
ثانيــا: أهميــة تطويــر التغطيــات التأمينيــة بالســوق الليبيــة واســتحداث 

تغطيــات تناســب احتياجــات الســوق، 
ثالثا: النظام املحاسبي املوحد لشركات التأمن،

رابعــا: االســتفادة مــن جتــارب بعــض الــدول يف 
التأمــن الصحــي.

وقــد شــملت قائمــة املتحدثــن يف امللتقــي كا 
 - زيــد  ابــو  شــكيب  الســيد/   / الســادة  مــن 
أمــن عــام االحتــاد العربــي للتأمــن - الســيد/ 
عمــر األمــن -عضــو جمعيــة مكتتبــي التأمــن 
بلنــدن - الســيد/  للتأمــن  باملعهــد القانونــي 
خالــد بشــير طاهــر ادريــس، مديــر عمليــات 
التأمــن بشــركة التكافــل للتأمــن، - الدكتــور/ 
إيهــاب ابــو املجــد رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة 
باتينيــوم للرعايــة الصحيــة، - الســيد/ تيســير 
يف   MA شــهادة  علــى  احلاصــل   - التريكــي 
التطــورات السياســية واالقتصاديــة املعاصــرة ملنطقــة الشــرق األوســط مــن 
كليــة SOAS بلنــدن. - الدكتــور /عبــد اهلل الزبيــر عبــد الرحمــن - مســاعد 
مديــر اجلامعــة للبحــث العلمــي بالســودان،- الســيد/عبد اهلل شــبه - خبيــر 
التأمــن االستشــاري، - الســيد/ محمــد عــز الديــن الشــيباني - احلاصــل 

ــا. ــوراه يف االقتصــاد االســامي مــن جامعــة املني ــى درجــة الدكت عل
امللتقــى، تضــم  ولقــد عقــدت نقاشــات حواريــة علــى هامــش فعاليــات 
مجموعــة مــن اخلبــراء الدوليــن واملهتمــن مــن اجلانــب الليبــي وأصحــاب 

املصلحــة واملؤسســات ذات العاقــة.

انطالق فعاليات ملتقى ليبيا الثالث للتأمني
ليبيا - 2022/12/6 

يف كلمــة لــه بحفــل االفتتــاح، إن فكــرة عقــد هــذه النــدوة تأتــي نتــاج 
اســتمرار منهجيــة عمــل مجلــس إدارة االحتــاد واإلدارة التنفيذيــة فيــه 
مــن خــال تســليط الضــوء علــى مختلــف املســتجدات العامليــة يف جميــع 
املجــاالت، حيــث الفتــا الــى أهميــة النــدوة كونهــا تناقــش املواضيــع التــي 
ــات العمــل املهنــي واالداري لقطــاع التأمــن حيــث  ســتتناولها مــن متطلب
ســتبحث آخــر املســتجدات يف تطبيــق املعيــار املالــي رقــم )17( وخاصــة 
مــع قــرب تطبيقــه يف مطلــع العــام املقبــل 2023، وذلــك مــن خــال 
االســتعانة بأصحــاب اخلبــرة يف هــذا املجــال مــع األخــذ بعــن االعتبــار 

ــة. ــة النظــر الرقابي وجه
ــن االســواق  ــرات ب ــادل اخلب ــدوة تب ــه ســيتم خــال هــذه الن وأضــاف أن
العربيــة حــول تطبيــق املعيــار وعــرض التجربــة اخلليجيــة بشــكل عــام 

واالماراتيــة بشــكل خــاص لاســتفادة منهــا.
وبــن املهنــدس ســميرات أنــه ونظــراً لصــدور تعليمــات احلكومــة اخيــرا 
وتطبيقهــا علــى قطــاع التأمــن فــكان ال بــد مــن تنــاول موضــوع ادارة 
املخاطــر واالمتثــال مــن جهــة رقابيــة واالطــاع علــى جتــارب اجلهــات 
ــى ارض الواقــع. ــا عل ــا وتطبيقه ــة االســتفادة منه ــة لبحــث امكاني العربي
بــدوره، أشــاد األمــن العــام لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن شــكيب ابــو 
زيــد، يف كلمتــه باالحتــاد االردنــي لشــركات التأمــن كونــه مــن أنشــط 
بتنظيــم  يتعلــق  فيمــا  العربــي،  املســتوى  علــى  التأمينيــة  االحتــادات 
النــدوات واملؤمتــرات والبرامــج التدريبيــة وخاصــة بعــد النجــاح الباهــر 

الــذي حققــه مؤمتــر العقبــة الثامــن 2022.
وأكــد أبــو زيــد أن االحتــاد العــام العربــي للتأمــن سيســتمر بالتعــاون 

مــن خــال  التاســع 2023  العقبــة  االردنــي يف مؤمتــر  االحتــاد  مــع 
املشــاركة يف دعــوة االســواق العربيــة حلضــور أعمــال املؤمتــر الدولــي 
للتأمــن والــذي يعتبــر مــن أهــم املؤمتــرات علــى الصعيــد املحلــي والعربــي 

والعاملــي.
وأوضــح أبــو زيــد أن موضوعــات هــذه النــدوة مهمــة كونهــا مطروحــة علــى 
الســاحة التأمينيــة والعامليــة خاصــة بعــد أزمــة كورونــا التــي أدت الــى 
ارتفــاع املخاطــر الســيبرانية والهجمــات االلكترونيــة، حيــث تشــير آخــر 
التوقعــات أن تكاليــف اجلرائــم االلكترونيــة العامليــة تنمــو بنســبة 15 
باملئــة، ســنويا األمــر الــذي يســتلزم العمــل علــى احلــد مــن هــذه الهجمــات 

لتوفيــر احلمايــة للمؤسســات التــي تقــوم عليهــا املجتمعــات.
كمــا أوضــح أبــو زيــد أن موضــوع مكافحــة غســيل األمــوال املطــروح 
علــى جــدول اعمــال هــذه النــدوة لــه أهميــة كبــرى خاصــة يف ظــل عــدم 
االســتقرار السياســي واتســاع دائــرة االرهــاب الــذي يرتبــط بعمليــات 
غســل األمــوال حيــث بــدأت الــدول مبكافحــة هــذه اجلرائــم مــن خــال 
بتعليمــات  االلتــزام  إلــى  باإلضافــة  والقوانيــن  التشــريعات  اصــدار 
ومعاييــر الهيئــات األمــر الــذي أدى الــى زيــادة حجــم املســؤولية علــى 
املؤسســات التــي أصبــح هاجــس عــدم االمتثــال لــدى اجلهــات الرقابيــة 

كبيــرا ملعرفــة مــدى التجانــس بــن القانــون واملمارســة.
كمــا مت علــى هامــش فعاليــات النــدوة توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك 
ــي لشــركات التأمــن واالحتــاد العاملــي لشــركات  مــا بــن االحتــاد األردن

التكافــل والتأمــن االســامي.
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)COP27( بمشاركة األمني العام لالتحاد العام العربي للتأمني فى قمة املناخ

استدامة التنقل هي محور التطور
علــى  للتأمــن  املصــري  االحتــاد  نظمهــا  التــي  العمــل  ورش  إطــار  يف 
هامــش فعاليــات مؤمتــر قمــة املنــاخ )COP 27( املُنعقــده يف مدينــة 
شــرم الشــيخ، اٌقيمــت صبــاح اليــوم الورشــة اخلامســة لاحتــاد املصــري 
للتأمــن يف املنطقــة الزرقــاء حتــت عنــوان "التخفيــف مــن مخاطــر املنــاخ 
مــن أجــل حتقيــق النقــل املســتدام: متاشــياً مــع اســتراتيجية مصــر لتغيــر 

املنــاخ 2050".
هــذا وقــد شــارك يف تلــك الورشــة الســيد/ شــكيب أبوزيــد األمــن العــام 
لإلحتــاد العــام العربــي للتأمــن والســيد/ جمــال صقــر املديــر اإلقليمــي 
للشــركة اإلقريقيــة إلعــادة التأمــن فضــا عــن الدكتــور/ الســيد تركــى  
املستشــار األول بإحتــاد الصناعــات املصريــة والســيد/ أحمــد ســمير 
رئيــس وحــدة الســيارات الكهربائيــة بـــاتفاقية األمم املتحــدة املعنيــة بتغيــر 
ــور/ طــارق ســيف األمــن  ــاخ )UNFCCC( وقــد أدار الورشــة الدكت املن
العــام لإلحتــاد املصــرى للتأمــن قــد دارت املناقشــات حــول ضــرورة 
تطويــر طــرق التنقــل حيــث أن النقــل املســتدام ليــس غايــة يف حــد ذاتــه، 
ولكنــه وســيلة لتحقيــق التنميــة املســتدامة، وإن كانــت مصــر ليســت بعيــدة 
عــن ذلــك فهــي قــد توجهــت منــذ الســبعنيات إلــى اســتخدام الكهربــاء يف 

وســائل النقــل مثــل التــرام قدميــا ومتــرو االنفــاق حاليــا.
وأكــد املتحدثــون علــى أن وســائل النقــل وحدهــا مســئوله عــن حوالــي 30 
% مــن االنبعاثــات الكربونيــة، لــذا يجــب خفــض انبعاثــات قطــاع النقــل 
ــار طــن  ــى 2-4 ملي ــون إل ــي أكســيد الكرب ــن ثان ــارات طــن م ــن 8 ملي م
بحلــول عــام 2050، مــع صــايف انبعاثــات صفريــة يف العقــود التاليــة ممــا 
دفــع احلكومــات للتركيــز علــى بدائــل الوقــود واســتخدام الكهربــاء كبديــل 
يف املركبــات، حيــث ارتفعــت املبيعــات العامليــة للســيارات الكهربائيــة مــن 
عشــرات اآلالف مــن الســيارات قبــل عقــد مــن الزمــن إلــى 6.5 مايــن 
يف عــام 2021 ، وهــو مــا ميثــل معــدل منــو ســنوي مركًبــا بنســبة 57 % 
-يف الصــن وحدهــا ، وصلــت املبيعــات إلــى 3.52 مايــن وحــدة- ومــن 
املتوقــع بحلــول عــام 2030، ســتصل معــدالت اختــراق الســوق ملبيعــات 

الســيارات الكهربائيــة يف قطــاع الســيارات إلــى 50-40 %.
ولكــون صناعــة التأمــن العبــاً رئيســياً يف حمايــة األفــراد واحلفــاظ علــى 
األمــن القومــي للبلــدان، أعلــن الدكتــور/ طــارق ســيف انتهــاء االحتــاد 
املصــرى للتأمــن مــن صياغــة أول وثيقــة لتأمــن الســيارات الكهربائيــة 
يف مصــر لتشــجيع زيــادة اســتخدام الســيارات الكهربائيــة، وأكــد الســيد/ 
شــكيب أبوزيــد أنــه ميكننــا كبلــدان حتقيــق النمــو املســتدام بترســيخ 
ــد  ــى العدي ــع اآلن ف ــي واســتدامة التأمــن وهــو املتب ــرة الشــمول املال فك

مــن البلــدان العربيــة مثــل مصــر واملغــرب والســعودية باألهتمــام بالتأمــن 
الصغــر  املتناهــي  بالتأمــن  االهتمــام  عــن  فضــا  الشــامل  الصحــي 
والتأمــن الزراعــي وتأمــن التقاعــد والتأمــن ضــد مخاطــر الكــوارث 
الطبيعيــة وهــو مــا حاولــت االمانــة العامــة لإلحتــاد العــام العربــي للتأمــن 
الدعــوة لــه بضــرورة التفــات وتضافــر اجلهــود العربيــة إلقامــة مجمــع 
عربــي للمخاطــر الطبيعيــة وذلــك خــال املبــادرة التــي اقامتهــا أوائــل 
شــهر أكتوبــر املاضــي يف شــرم الشــيخ ملتقــى "مــن أجــل مبــادرة عربيــة 
للتأمــن ضــد مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة"، وأشــار إلــى أنــه ســعيد بقيــام 
االحتــاد املصــري للتأمــن بصياغــة أول وثيقــة خاصــه لتأمــن الســيارات 
الكهربائيــة موضحــا أن دور االحتــاد العــام العربــي للتأمن يأتي يف تعميم 
جتربــه مثــل تلــك التجربــة علــى البلــدان العربيــة لاســتفاده وخاصــه أنــه 
حتــى اآلن ال توجــد وثائــق تأمــن خاصــه للســيارات الكهربائيــة وأنــه يتــم 

تأمينهــا بالوثائــق التقليديــة.
وأوضــح الســيد/ جمــال صقــر أن صناعــة إعــادة التأمــن تأتــي داعمــه 
ــد مــن شــركات التأمــن  الجتاهــات شــركات التأمــن فقــد قامــت العدي
إعــادة التأمــن مبســاندة الــدول يف تقليــل االنبعاثــات الكربونيــة مــن 
خــال االنضمــام التفاقيــة غاســكو للوصــول إلــى صــايف االنبعاثــات 

Allianz و Lloyd و SCOR صفــر مثــل
وأضــاف صقــر أنــه ميكــن لشــركات التأمــن وإعــادة التأمــن دفــع عجلــة 
التنميــة املســتدامة وحتقيــق هــدف تقليــل االنبعاثــات الكربوينــة عــن 
طريــق زيــادة اســتثمار الشــركات يف الصناعــات صديقــة البيئــة مثــل 
االســتثمار يف مصانــع الســيارات الكهربائيــة ومحطــات توليــد الطاقــة 

الهيدروجينيــة. 

اجتماع مجلس االتحاد 
العام العربي للتأمني

سلطنة عـمان - 2022-12-15

باســتضافة كرميــة مــن ســوق التأمــن 
مجلــس  اجتمــاع  ُعقــد  العمانيــة، 
للتأمــن  العربــي  العــام  االحتــاد 
اخلميــس  يــوم  عمــان  بســلطنة 
ومــن  املوافــق.15/12/2022 
مناقشــة  مت  أنــه  بالذكــر،  اجلديــر 
العديــد مــن املواضيــع الهامة املدرجة 

االجتمــاع أعمــال  جــدول  علــى  ُ
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األخبار

العمانيــة ممثلــه يف اجلمعيــة  التأمــن  مــن ســوق  بإســتضافة كرميــة 
أولــى  للتأمــن  العربــي  العــام  اإلحتــاد  عقــد  للتأمــن،  العمانيــة 
االجتماعــات التحضيريــة للمؤمتــر العــام لإلحتــاد يــوم االربعــاء املوافــق 

.2022 /12 /14
هــذا وقــد متــت مناقشــة اســتعدادات الســوق العمانــي والعديــد مــن 
 34 الـــ  العــام  املؤمتــر  عقــد  مبراســم  اخلاصــه  اللوجيســتيه  األمــور 
ــة  ــى تشــكيل اللجن ــد عل ــي للتأمــن حيــث مت التأكي ــام العرب لإلحتــاد الع

التحضيريــة العليــا للمؤمتــر ليأتــي كاآلتــي:
- السيد/ شكيب أبوزيد – األمن العام لإلحتاد العام العربي للتأمن

- الســيد/ ناصــر بــن ســالم البوســعيدي – رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة 
العمانيــة للتأمــن ممثــل ســوق التأمــن العمانــي مبجلــس اإلحتــاد

- السيد/ أحمد املعمري – ممثل الهيئة العامة لسوق املال
- الســيد/ رومــل طباجــة – نائــب رئيــس اجلمعيــة العمانيــة للتأمــن 

ممثــل اللجنــة التنفيذيــة للمؤمتــر
ــن أحمــد الشــيخ – نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة  - الســيد/ عمــر ب

ــة للتأمــن ــة العماني ــس إدارة اجلمعي ــار للتأمــن وعضــو مجل ظف
العمانيــة  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس   - اللواتــي  حســن  الســيد/   -

للتأمــن العمانيــة  اجلمعيــة  إدارة  مجلــس  وعضــو  القطريــة 
كمــا مت االتفــاق علــى العديــد مــن اخلطــوط العريضــة للبــدء يف التحضيــر 
ــرة 2024/02/21-18  لفاعليــات املؤمتــر واملقــرر عقــده خــال الفت
املــال واجلمعيــة  العامــة لســوق  الهيئــة  مــع  بالتعــاون  بســلطنة عمــان 

ــة للتأمــن. العماني
عمــان  ســلطنة  علــى  االختيــار  وقــع  قــد  أنــه  بالذكــر،  اجلديــر  ومــن 
الحتضــان فعاليــات الــدورة الـــ 34 للمؤمتــر العــام لإلحتــاد العــام العربــي 
للتأمــن مبوجــب قــرار املؤمتــر العــام الـــ 33 لإلحتــاد والــذي ُعقــد خــال 

ــر. ــة وهــران – اجلزائ ــى 2022/06/08 مبدين ــن 05 إل ــرة م الفت
 ويعتبــر املؤمتــر العــام لإلحتــاد العــام العربــي للتأمــن احلــدث األهــم 

يف صناعــة التأمــن العربــي كونــه يجمــع أكثــر مــن 1500 مشــارك 
مــن شــركات التأمــن العربيــة والعامليــة، إلــى جانــب أنــه ميثــل ملتقــى 
لرجــال األعمــال والقيــادات البــارزة يف ســوق التأمــن العربــي واملهتمــن 
مــن مختلــف دول العالــم، ويطــرح أهــم القضايــا واملواضيــع ذات العاقــة 

ــي. ــي والدول ــى املســتوى اإلقليم ــة عل ــة التأميني ــر الصناع بتطوي
وقــد وقــع االختيــار علــى ســلطنة عمــان، نظــراً ملــا يتمتــع بــه ســوق التأمــن 
العمانيــة مــن قــدرة علــى لعــب دور بــارز يف صناعــة التأمــن العربيــة، 
حيــث تقــوم الهيئــة العامــة لســوق املــال باالشــراف الرقابــي علــى قطــاع 
التأمــن العمانــي الــذي يتكــون مــن 21 شــركة تأمــن منهــا شــركة واحــدة 
معنيــة بإعــادة التأمــن، كمــا أن حجــم ســوق التأمــن العمانــي يقتــرب 
مــن نصــف مليــار ريــال عمانــي ) 1.2 بليــون دوالر( ويبلــغ حجــم أصــول 
القطــاع مليــارا و197 مليــون ريــال عمانــي وذلــك وفقــاً للتقريــر الصــادر 
عــن الهيئــة، كمــا أن اجلمعيــة العمانيــة للتأمــن تعتبــر أحــد مكونــات 
ــل وزارة  ــة مرخصــة مــن قب ــي للقطــاع وهــي مؤسســة مهني ــاء الهيكل البن
وسماســرة  شــركات  كافــة  وتضــم يف عضويتهــا  االجتماعيــة  التنميــة 

التأمــن العاملــن يف ســلطنة عمــان.

سلطنة عمان تستعد الحتضان املؤتمر العام الـ 34 
لإلتحاد العام العربي للتأمني 2024

ُ

ــد يف  ــذي ُعق ــي للتأمــن ال ــام العرب ــس اإلحتــاد الع ــاع مجل ــى هامــش اجتم عل
ســلطنة عمــان ولدعــم أوجــه التعــاون املشــترك بــن أعضــاء االحتــاد واألمانــة 
ــي  ــام العرب ــام لإلحتــاد الع ــد - األمــن الع ــام الســيد/ شــكيب أبوزي ــة، ق العام
للتأمــن يرافقــه الســيد/ مجــدي فرغــل - األمــن العــام املســاعد لإلحتــاد 
بزيــارة املكتــب العمانــي املوحــد للبطاقــة البرتقاليــة عضــو جلنــة تأمينــات 
الســيارات واملكاتــب العربيــة املوحــدة العاملــة يف اطــار األمانــة العامــة لاحتــاد 
العــام العربــي للتأمــن. هــذا وقــد قــام الســيد/ عبــداهلل العميــري - املديــر العام 
للمكتــب بأســتعراض العديــد مــن املوضوعــات املتعلقــة بنشــاط املكتــب العمانــي 
املوحــد وعــرض بعــض اإلحصائيــات اخلاصــه )أقســاط / تعويضــات( بالبطاقــة 
قــام  الزيــارة  نهايــة  تأسيســه. ويف  منــذ  العمانــي  الســوق  داخــل  البرتقاليــة 
العميــري بتســليم األمــن العــام لاحتــاد هديــة تذكاريــة مــن املكتــب لســيادته.

زيارة املكتب العماني املوحد للبطاقة الربتقالية
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هتانى

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني 

أن تتقدم بخالص التهنئة إىل 

األستاذ/ أسعد مريزا 

بمناسبة توليه منصب رئيس جمعية رشكات الضمان - لبنان 

.. وفقه هللا في أعماله ونتمىن له كل التوفيق في المهام 

الموكلة إليه ولجمعية رشكات الضمان التقدم واالزدهار

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص 

التهنئة إىل األستاذ/ خالد بن جعفر اللقاني 

بمناسبة تعيينه الرئيس التنفيذي للرشكة الخليجية العامة 

للتأمني التعاوني "الخليجية العامة" السعودية

نتمىن له كل التوفيق والرشكة الخليجية العامة للتأمني 

التعاوني كل التقدم واالزدهار
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زيارات
زيارات لألمانة العامة

ــارة وفــد  ــة العامــة بزي تشــرفت األمان
التأمــن  علــى  االشــراف  هيئــة  مــن 
ليبيــا  وكان علــي راســهم الســيد /
أحمــد عبــد احلفيــظ الديــب مديــر 
عــام هيئــة االشــراف علــى التأمــن 
محمــد  مصطفــي  والســيد/  ليبيــا 
ــة  ــس إدارة الهيئ الزحــاف عضــو مجل
مديــر  محمــد  محمــود  والســيد/ 

بالهيئــة االمتثــال  مكتــب 
وذلك يوم االحد املوافق 11 / 12 / 
ــا كل التوفيــق لاحتــاد  2022 متمني
العــام العربــي للتأمــن وألمينــه العــام 
يف كل االعمــال املســتقبلية وحتقيــق 

املزيــد مــن النجاحــات واإلجنــازات

تشــرفت األمانــة العامــة بزيــارة وفــد 
مــن شــركة مــأرب للتامــن - اليمــن 

 / الســيد  راســهم  علــي  وكان 
الصبــري  محمــد  قاســم  األســتاذ 
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
اليمــن  مــأرب  لشــركه  التنفيــذي 
الديلمــي  علــي  األســتاذ  والســيد/ 

للشــركة  العــام  املديــر 
وذلــك يــوم االثنــن املوافــق 12 / 
12 / 2022 متمنيــا كل التوفيــق 
للتأمــن  العربــي  العــام  لاحتــاد 
االعمــال  كل  يف  العــام  وألمينــه 
مــن  املزيــد  وحتقيــق  املســتقبلية 

واإلجنــازات النجاحــات 

ــارة وفــد  ــة العامــة بزي تشــرفت األمان
ــا  مــن شــركة التكافــل للتامــن ليبي

/بشــير  الســيد  راســهم  علــي  وكان 
خــاط - رئيــس مجلــس إدارة شــركة 

للتامــن التكافــل 
والســيد/ خالــد بشــير طاهــر – مديــر 

العمليــات والتطوير 
 – محمــد  رضــا  محمــد  والســيد/ 

التأمــن إعــادة  استشــاري 
وذلــك يــوم الثاثــاء املوافق 20 / 12 
/ 2022 متمنيا كل التوفيق لاحتاد 
العــام العربــي للتأمــن وألمينــه العــام 
يف كل االعمــال املســتقبلية وحتقيــق 

املزيــد مــن النجاحــات واإلجنــازات
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األخبار






