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الراعــي الحصـــري

قرائنا األعزاء،قرائنا األعزاء،
، عىل أن  ن ونية ستغيب عنكم أسبوع�ي ة اإلتحاد اإللك�ت ، عىل أن ن�ش ن ونية ستغيب عنكم أسبوع�ي ة اإلتحاد اإللك�ت ن�ش

تعود إليكم يوم تعود إليكم يوم 2021/08/302021/08/30

Dear readers,Dear readers,
GAIF Newsletter will not be circulated for you GAIF Newsletter will not be circulated for you 

in the coming two weeks, will get back to you on in the coming two weeks, will get back to you on 
30/08/202130/08/2021

Moody’s Affirms ICIEC Aa3 Insurance Financial Strength Rating 
(IFSR) with Stable Outlook for the 14th Consecutive Year
Moody’s Investor Services (Moody’s) affirmed 
ICIEC’s Aa3 Insurance Financial Strength Rating 
(IFSR) with a stable outlook for the 14th consecutive 
year. The affirmation of rating reflects the solid 
improvements in ICIEC’s financial position, risk 
governance and continued support from its parent - 
the Islamic Development Bank (IsDB) and multiple 
sovereign members of the Organization of the Islamic 
Cooperation (OIC).
Moody’s highlighted the strengthening of the 
standalone credit quality of ICIEC over the recent 
past years with its highly liquid invested portfolio and 
strong capital adequacy.  
Despite the pressures from the coronavirus pandemic, 
ICIEC’s profitability was resilient in 2020. The 
consistency of net income of the Islamic Dinar 6.2 
million with a combined ratio of 43.7% benefited 

from enhanced business-coverage, reduced risk 
and business/client concentrations, as well as from 
efficiency gains. 
H.E. Oussama KAISSI, the CEO of ICIEC, 
congratulated all member countries, Honorable ICIEC 
Board Members and Staff for this consistent success. 
He reiterated the Management’s commitment to exert 
maximum efforts to realize ICIEC’s Ten Year Strategy 
through enhancing impact, efficiency, and resilience. In 
particular, ICIEC will continue to support its member 
countries recovering from the Coronavirus crisis effect 
exploring the 3Rs (Response, Restore and Restart) in 
line with IsDB group initiatives. 
Thanking all, the CEO reaffirmed that the corporation 
would withstand the unfolding global structural 
economic shifts stemming from the pandemic and 
maintain financial sustainability and solvency.

https://iciec.isdb.org/
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COVID continues to fuel political unrest - Aon
Extremists and activists from across the spectrum are evolving their narratives

Life and P&C insurers to accelerate automation use over the 
next five years
A new survey by Willis Towers Watson suggests global life and property and casualty (P&C) insurers want to 
improve the efficiency and auditability of their processes and close the gap between their current use of automation 
and where they aspire to be in five years.

World Insurance & COVID-19

The survey quesrtioned life and P&C insurers on how 
they use automation today in their valuation (life) and 
reserving (P&C) processes and where they aspire to 
use it in the future.
“Insurers are looking to transform actuarial processes 
to achieve greater efficiency and efficacy, enabling 
more granular analysis and more frequent and timelier 
insights from their data,” said Max Drannikov, Global 
Product Leader, Business Process Excellence, Willis 
Towers Watson.
“Unfortunately, achieving this is a challenge due to 
several barriers, including limited time, staff and poor 
data quality. To achieve their objectives, the first step 
for insurers is to leverage automation to create the 
time and space necessary to invest in and achieve their 
ambitions.”
Most life companies queried in the survey said they 
currently use either ‘no automation’ or merely ‘some 
automation’ and conveyed that assumption processes 
were their least automated core areas of a valuation 
process, while data processes have seen the greatest 
investment to date.
P&C insurers echoed the same sentiments that they 
also currently use no or some automation and revealed 

that engagement with senior management was their 
least automated core area of the current reserving 
process, while data processes were the most automated 
function.
“There are significant opportunities for life and P&C 
insurers to embrace automation,” said Drannikov.
“We have seen life insurers gain value from automation 
around model point grouping, allocation of IFRS 
17 cohorts and economic capital processes. Many 
challenges P&C insurers face stem from reliance 
on multiple data sources and coordinating external/
internal teams — they can combat this by automating 
data processes.”
According to the survey, the life industry aspires to 
deploy ‘some’ or ‘strong’ automation over the next 
five years with assumptions, audit trail and results 
production the top three core area of the valuation 
process where they will focus.
The P&C industry also aspires for some or strong 
automation over the next five years with assumptions, 
audit trail and senior management engagement the 
top three core areas of future focus in the reserving 
process.

 Source: Reinsurance News

Aon’s 2021 Risk Map finds that the COVID-19 
pandemic both suppressed and aggravated terrorism 
and political violence risks in 2020-2021. The scale 
of government intervention, economic inequality 
and public unrest about government responses to 
the COVID-19 pandemic will continue to play an 
influential part in growing global unrest.
Vlad Bobko, head of Crisis Management, London 
Global Broking Centre, Aon said: “The COVID-19 
pandemic has complicated an already fractured 
landscape of geopolitical risks, which firms operating 
globally need to navigate.
”From rising instances of civil unrest, to economic 
dislocation and the long-term potential for inflation in 
an increasingly connected and volatile world, informed 
decision-making has never been more important.”

Terrorism and political violence
COVID-19 restrictions dampen terrorism and political 
violence, but uptick expected:
Lockdowns and travel restrictions have had a 
containing effect on most forms of terrorism and 
protest in 2020 – the percentage of countries exposed 
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to terrorism and sabotage fell to 45% – with surges 
in incidents mainly accompanying an easing of 
restrictions. As a result, terrorist attacks fell overall 
worldwide.
However, extremists and activists from across the 
spectrum are evolving their narratives; the pandemic 
has been an opportunity to build support and challenge 
established orders and forms of governance through 
protests and violence. For example, the US saw a 
sharp rise in civil unrest and insurrection risks.
Jihadist violence rose overall by 20% in 2020:
The majority of this activity was in conflict zones, such 
as Iraq, Syria, Afghanistan and Mali, all of which are 
reliant on external military and political commitments 
to ensure stabilisation. The impact of COVID-19 on 
these fragile states was also factor.
Political risk
Political risks have risen during 2020-2021. Seven 
countries experienced a deterioration in the political 
risk situation, and none experienced an improvement. 
This follows a significant uptick inflation in emerging 
markets (EM) in 2021, a setback for green recovery 
initiatives following COVID-19 and the risk of EM 
divergence from developed markets in terms of per 
capita incomes, as a result of lagging and insufficient 
vaccination implementation in EM.

The green recovery at risk:
Rebuilding better in the wake of COVID-19, and 
especially rebuilding greener, has been presented 
as an opportunity by most international institutions, 
especially the European Union.
The economic case for a green recovery is based on job 
creation and ultimately less expensive energy costs.
Yet the fiscal burden of addressing the COVID-19 
crisis has meant that by the end of 2020, fewer than 
half of the Paris Agreement’s signatories had delivered 
on its core provisions – to raise the ambition of their 
contributions towards achieving the goal of limiting 
the global average temperature increase to 1.5 degrees 
above pre-industrial levels.
Frontier market supply chains increasingly vulnerable:
Supply chain disruption risk, exacerbated by climate 
change and extreme weather, is a growing issue for 
frontier markets where COVID-19 has resulted in 
much wider fiscal balances, higher inflation and larger 
debt burdens.
As a result, these countries are at greater risk of falling 
behind in efforts towards climate change mitigation. 
However, rising commodity prices and inflation can 
help in reducing the debt burden of commodity-
focused emerging markets.
To read full artical, please click here

 Source: Global Reinsurance

COVID infections re-emerge as marine sector threat: PCS
High rates of infection from the Delta variant and low levels of vaccination in key countries could result in 
worldwide crew shortages, fatigued and stranded crewmembers, and increased risk of loss for marine re/insurers, 
according to analysts at PCS.
The firm says that marine re/insurers in particular need 
to stay vigilant regarding the potential implications for 
the risk environment, as COVID-19 once again poses 
an intensifying threat to supply chain resilience.
PCS notes that only a handful of countries produce 
most of the world’s seafarers, and this concentration 
risk means that an uptick in symptomatic infection or 
fatality rates could have profound ramifications for 
the shipping industry and the supply chain as a whole.
Research suggests that only around 20% of seafarers 
have been vaccinated, which remains quite low relative 
to developed market regional targets of generally 
around 67%.
“When viewed from the perspective of the global 
supply chain, it’s clear that states with demand for 
end goods have far higher vaccination rates than the 
countries providing most of the labor for shipping 
those goods,” PCS stated. “What results from this 

imbalance is a clear threat to the flow of goods/ 
consumption behavior in developed markets, and 
overall global economic health.”
As many as 200,000 were stranded during the 
pandemic’s worst effects on the maritime industry, and 
while the number of crew stranded past their terms 
currently stands at half that, it could increase the Delta 
variant’s transmission cycle continues for some time.
What’s more, the situation could worsen if case counts 
continue to increase in seafarers’ home countries, 
implying a further threat to the pool of available 
officers and ratings.
The economic implications of crew shortages are 
already being felt by businesses and end consumers, 
from increased shipping costs to higher price tags for 
goods on shelves.
Some of this simply comes down to the cost of crew, 

https://www.globalreinsurance.com/covid-continues-to-fuel-political-unrest-aon/1438365.article
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Safety and Shipping Review 2021
Allianz: “Shipping losses remain at historic lows, but Covid, 
mega-ship, supply chain and climate challenges loom large”
The international shipping industry continued its long-term positive safety trend over the past year but has to 
master Covid challenges, apply the learnings from the Ever Given Suez Canal incident and prepare for cyber and 
climate change challenges ahead. The number of large vessels lost remained at record low levels in 2020, while 
reported incidents declined year-on-year, according to marine insurer Allianz Global Corporate & Specialty SE’s 
(AGCS) Safety & Shipping Review 2021.

PCS says, but for the global re/insurance industry 
the risks associated with crew being hired in such an 
environment can be far more significant.
“The salient imbalance between crew availability and 
demand would generally be enough for re/insurers to 
note an increased risk environment,” analysts noted. 
“A shortage of qualified crew could result in the sorts 
of situations we’ve seen throughout the pandemic 
(e.g., stranded beyond one’s term). Fatigue, eroded 
morale, and a general sense of the unknown could 
increase the risk of non-elemental loss events.”

“Re/insurers have remained alert to these and related 
issues in the marine market throughout the pandemic. 
With low vaccination rates in key countries and 
increased virus transmission (particularly with the 
Delta variant), the normal risks associated with crew 
shortages and suboptimal replacement could spike 
with little notice. In fact, the imbalances we’re seeing 
today should serve as the early warning one would 
hope for.”

 Source: Reinsurance News

The annual AGCS study analyzes reported shipping 
losses and casualties (incidents) over 100 gross tons. 
During 2020, 49 total losses of vessels were reported 
globally, similar to a year earlier (48) and the second 
lowest total this century. This represents a 50% decline 
over 10 years (98 in 2011). The number of shipping 
incidents declined from 2,818 to 2,703 in 2020 (by 
4%). There have been more than 870 shipping losses 
over the past decade.
The South China, Indochina, Indonesia and 
Philippines maritime region remains the global loss 
hotspot, accounting for one in every three losses in 
2020 (16) with incidents up year-on-year. Cargo ships 
(18) account for more than a third of vessels lost in the 
past year and 40% of total losses over the past decade. 
Foundered (sunk/submerged) was the main cause of 
total losses over the past year, accounting for one in 
two vessels. Machinery damage/failure was the top 
cause of shipping incidents globally, accounting for 
40%.
Covid-19 factors 
Despite the devastating economic impact of Covid-19, 
the effect on maritime trade has been less than first 
feared. Global seaborne trade volumes are on course 
to surpass 2019 levels this year after declining slightly 
in 2020. However, the recovery remains volatile. 
Although Covid-19 has resulted in limited direct 
marine claims to date, the sector has not been spared 
significant loss activity. In future, insurers could 
potentially see an uptick in machinery breakdown 
claims if Covid-19 has affected crews’ ability to carry 
out maintenance or follow manufacturers’ protocols.

Larger vessels, larger exposures 
The blocking of the Suez Canal by the Ever Given 
container ship in March 2021 is the latest in a growing 
list of incidents involving large vessels or mega-ships. 
Ships have become ever-larger as shipping companies 
seek economies of scale and fuel efficiency. The 
largest container ships break the 20,000 teu mark, 
with vessels over 24,000 teu on order – capacity of 
container ships vessels alone has increased by 1,500% 
over 50 years and has more than doubled over the past 
15 years. 
“Larger vessels present unique risks. As a result, a 
‘miss’ can turn into a ‘hit’ more often for the ultra-
large container vessels,” says Captain Nitin Chopra, 
Senior Marine Risk Consultant at AGCS. 
Piracy and cyber concerns 
The world’s piracy hotspot, the Gulf of Guinea, 

https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/AGCS-Safety-Shipping-Review-2021.pdf
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accounted for over 95% of crew numbers kidnapped 
worldwide in 2020. 
The report also notes that all four of the world’s largest 
shipping companies have already been hit by cyber 
attacks, and with geopolitical conflict increasingly 
played out in cyber space, concerns are growing about 
a potential strike on critical maritime infrastructure, 
such as a major port or shipping route. Increased 
awareness of – and regulation around – cyber risk 
is translating into an uptake of cyber insurance by 
shipping companies, although mostly for shore-based 
operations to date.
The environmental picture 
With momentum gathering behind international efforts 
to tackle climate change, the shipping industry is 
likely to come under increasing pressure to accelerate 
its efforts. 

Total losses by year 50% drop over a decade (876 
total losses from 2011-2020) 

Insurers have seen a number of machinery damage 
claims related to scrubbers, which remove SOx from 
exhaust gases for vessels using heavy marine fuel.

 Source: AllianzArab Insurance TunisiaTunisia

ي 3 أشهر
ن للمؤمن لهم تبلغ 350 مليار �ن تعويضات مؤسسات التأم�ي

أن   ، ن للتأم�ي العامة  الهيئة  عن  صادرة  إحصائية  بيانات  كشفت 
بقيمة  لهم  للمؤمن  تعويضات  أسندت  تونس،  ي 

�ن ن  التأم�ي مؤسسات 
هذه  من  األوىل  الثالثة  األشهر  خالل  د(  )م  دينار  مليون   350.5
من  ة  الف�ت نفس  خالل  د  م   295.2 بقيمة  تعويضات  مقابل  السنة 

بالمائة   18.7 بنسبة  بتطور  أي  ي 
الما�ن العام 

تضاعفت  الحياة  عىل  ن  التأم�ي مجال  ي 
�ن التعويضات  وتضاعفت 

ي 
37.7 م د �ن 92.2 م د مقابل  بثالث مرات تقريبا، اذ بلغت قيمتها 

الفارطة. السنة  من  ذاتها  ة  الف�ت
فقد  الحياة  غ�ي  عىل  ن  التأم�ي عىل  المسندة  التعويضات  وبخصوص 
هذه  من  مارس  مو�ن  مع  د  م   258.3 بلغت  حيث  استقرارا  عرفت 

.2020 ة ذاتها من  ي الف�ت
257.6 م د �ن السنة مقابل 

العامة  الهيئة  بيانات  أظهرت  فقد  القطاعي  التوزيــــع  مستوى  وعىل 
لتبلغ  السيارات  عىل  ن  التأم�ي فرع  ي 

�ن التعويضات  تراجع  ن  للتأم�ي
ة من العام الفارط. ي نفس الف�ت

147.6 م د �ن 138.1 م د مقابل 
 2020 السيارات منذ سنة  بنقص عدد حوادث  اجع  ال�ت ويفرس هذا 
جائحة  لتطويق  الموجه  أو  الشامل  الصحي  الحجر  إجراءات  بفعل 
ي 

�ن السيارات  س�ي  حركة  توقف  من  عنه  انجر  وما  كورونا  وس  ف�ي
اجع بدورها. ت�ت التعويضات  العام ما جعل  ات متعددة من  ف�ت

النقل  ن عىل  التأم�ي مجال  ي 
�ن التعويضات  تقلصت  متصل  ي سياق 

و�ن
آخر  د وعىل صعيد  م   3.7 اىل مستوى  اجع  لت�ت بالمائة   2.6 بنسبة 
 3.6% لم تتطور العقود المكتتبة )تجديد أوعقود قديمة( اال بنسبة 
اىل   2020 من  األول  ي 

الثال�ث خالل  عقدا  و64  الفا   814 من  لتمر 
. 843 الفا و146 عقدا خالل الربــع األول من العام الحاىلي

تم  اذ  العقود  من  االوفر  بالنصيب  السيارات  عىل  ن  التام�ي ويستأثر 
530 الفا و204 عقود مقابل  اكتتاب اىل مو�ن مارس من هذا العام 

ة من السنة الماضية. ي ذات الف�ت
492 الفا و758 عقدا �ن

 30137 مقابل  عقدا   31286 الحريق  عىل  ن  التام�ي عقود  وبلغت 
3.8 %. أما  ي بنمو يقدر بنسبة 

ة ذاتها من العام الما�ن ي الف�ت
عقدا �ن

عدد  ليبلغ   %  24 بنسبة  تطورا  بدوره  فقد شهد  النقل  ن عىل  التام�ي

24531 عقدا. العقود مع مو�ن الثالثية األوىل من العام الجاري 
الفتا  تطورا  الماشية  وهالك  د  ال�ب عىل  ن  التأم�ي عقود  عدد  وعرف 
مقابل  عقدا   1478 المكتتبة  العقود  عدد  ليبلغ   %  39.7 بنسبة 

2020 ي مو�ن مارس من 
1058 عقدا �ن

رقم  أن   ، ن للتأم�ي العامة  الهيئة  معطيات  أظهرت  آخر  صعيد  وعىل 
من  مارس  شهر  مو�ن  بلغ  تونس  ي 

�ن ن  التام�ي مؤسسات  معامالت 
ة ذاتها من  871,2 م د خالل الف�ت 899,9 م د مقابل  السنة الجارية 

الماضية. السنة 
 1.1% نسبة  عىل  استقر  طفيفا  تراجعا  الحياة  عىل  ن  التأم�ي وعرف 
مقابل  د  م   167 نحو  العام  هذا  من  األوىل  الثالثية  ي 

مو�ن مع  ليبلغ 
ن  ة ذاتها من السنة المنقضية وبالنسبة اىل التأم�ي ي الف�ت

168,7 م د �ن
ب  نموه  للقطاع  اإلحصائية  ات  المؤ�ش أظهر  فقد  الحياة  غ�ي  عىل 
اىل زهاء   2020 األوىل من  الثالثية  ي 

�ن د  م   702,5 ليمر من   4.3%
.2021 ي ذات الثالثية من 

733 �ن
ان  ن  تب�ي فقد  الحياة  غ�ي  عىل  ن  للتام�ي القطاعي  التوزيــــع  وبخصوص 
اىل  د  م   379,8 من  ليتطور   %  7 بنسبة  زاد  السيارات  عىل  ن  التام�ي

2020 و2021. ن لـ  ن األوليت�ي ن الثالثيت�ي 406,4 م د ب�ي
من  األول  الربــع  نهاية  ليبلغ  نموا  فقد حقق  الحريق  ن عىل  التام�ي أما 
العام  المدة من  ي نفس 

93,5 م د �ن 99,2 م د مقابل  الجاري  العام 
الفارط.

ن عىل النقل بدوره تطورا برقم واحد بنسبة 5,8 بالمائة  وعرف التأم�ي
20,6 م  21,8 م د مقابل  ليبلغ نهاية الثالثية األوىل من هذه السنة 

ي
ة من العام الما�ن ي ذات الف�ت

د �ن
البنوك  ي 

�ن الموظفة  ن  التأم�ي كات  �ش أموال  بلغت  آخر  جانب  ي 
و�ن

من  األول  الربــع  نهاية  مع  لتبلغ  بالمائة   9,3 بنسبة  نموا  والبورصة 
ة من  ي نفس الف�ت

6386,8 م د �ن 6979,3 م د مقابل  العام الجاري 
الماضية. السنة 

Nessma.TV :المصدر
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Arab Insurance LebanonLebanon

Beirut blast: stalled investigation leaves victims in compensation 
limbo
Only $100 million of the estimated $1.1 billion in compensation 
claims has been paid so far
Of an estimated $1.1 billion in insured losses, only 
about $100 million has so far been paid, Mr Assaad 
Mirza, a board member of Lebanon’s Association 
of Insurance Companies and the chief executive of 
Capital Insurance and Reinsurance, told The National.
Mr Mirza said 16,000 claims are pending the outcome 
of the official investigation into the blast, which killed 
at least 190 people and injured thousands across the 
capital.
It remains unclear what triggered the explosion of the 
hundreds of tonnes of ammonia nitrate, a flammable 
fertiliser that was improperly stored at a warehouse in 
the Beirut port for more than six years.
The ammonia nitrate caught fire on August 4, triggering 
one of the most powerful non-nuclear explosions in 
history, causing billions of dollars of damage to at 
least 9,200 buildings within a three-kilometre radius.
There are many questions over who owned the 
chemicals, what official body was responsible for 
them and what caused the blast. The answers to these, 
many hope, will come with the official investigation.
Should the judge leading the probe rule the blast was 
the result of an act of war or terrorism, 80 per cent of 
the insurance claims will not be covered, Mr Mirza 
said.
Significant discount
That possibility, and a lack of trust in the Lebanese 
authorities’ quest for the truth, have prompted many to 
settle claims with insurance companies at a significant 
discount.
Many are agreeing to significant reductions on the face 
value of those trapped dollars with middlemen to get 
hold of physical currency, compounding the reduced 
value of settlements such as Ms Kamakian’s.
Of the $100 million in paid claims, the bulk are 
insurance policies that specifically cover acts of war 
and terrorism, Mr Mirza said.
Mr Mirza said local insurers are expected to pay 
clients at least 60 per cent of claims in real dollars 
once international reinsurers release the payments.
International reinsurers have been holding on 
to payments pending the official outcome of 
investigations, acting Economy Minister Raoul 
Nehme has said, with most arrangements between 
local insurance bodies and international reinsurers 
excluding acts of war and terrorism.

Mr Mirza said some reinsurers have offered to release 
payments but only on the condition that local insurers 
agree to refund them if the investigation reveals the 
explosion falls under a policy exclusion.
At what stage is the investigation?
The delay prompted the economy minister to ask the 
lead investigator in February to release his report on 
the blast and rule out acts of terrorism and war, to 
speed up the settlement of insurance claims.
However, the minister later backtracked on his demand 
under pressure from families of victims who accused 
him of anticipating the investigation’s outcome in a 
blatant disregard of their quest for justice.
Mr Nehme said his request was intended only to 
highlight the importance of issuing an official report 
once investigations are concluded.
In a memo to the investigating judge, which was 
filed through the Insurance Control Commission, the 
insurance regulator that reports to Mr Nehme says the 
value of compensations exceeded the capital of local 
insurance entities.
The payment of dues by international reinsurers 
would result in an “inflow of over $1.2 billion from 
overseas,” the minister wrote at the time.

 Source: The National
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Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

ي المالءة المالية
ي وثائق لتغطية العجز �ن ن تش�ت كات تأم�ي �ش

ي السوق المحىلي 
كات �ن ن أن اندماج الرسش ي قطاع التأم�ي

أكد مسؤولون �ن
تعديالت  يتطلب  كات  الرسش أعداد  تخفيض  إىل  يؤدي  الذي  بالشكل 
ين إىل  كات، مش�ي قانونية ع�ب زيادة رؤوس األموال المطلوبة من الرسش
ة  كات ال سيما الصغ�ي ي حال رفع رأس المال ستكون بعض الرسش

أنه و�ن
القرار، كونها لن تكون قادرة  اتخاذ هذا  وربما الضعيفة مضطرة إىل 

. ي
ذا�ت المال بشكل  برفع رأس  الجديدة  المتطلبات  تلبية  عىل 

ي  ال�ت والمخاطر  كات  الرسش من  عدد  أقساط  أن  إىل  البعض  وأشار 
أموالها ومع مالءتها بشكل عام. تتناسب مع رؤوس  تتحملها ال 

كات كانت مضطرة لتغطية عجوزات المالءة  وأوضحوا أن بعض الرسش
الغرض. بهذا  ن خاصة  تأم�ي المالية من خالل وثائق 

بأن   ، ن األم�ي ، عمر  ن للتأم�ي أورينت  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وأفاد 
كات يحتاج إىل رفع رأس المال  خلق اندماجات وتخفيض أعداد الرسش
ي المالءة 

ي من أزمة �ن
ي تعا�ن كات ال�ت  إىل أن بعض الرسش

ً
المطلوب، الفتا

ى  عالمية ك�ب كات  �ش قبل  من  ن  تأم�ي وثائق  اء  �ش إىل  دفعتها  المالية 
 وقد تصل 

ً
ي هذه الوثائق أنها مكلفة جدا

لتغطية العجز، والمشكلة �ن
. ن المالي�ي ات  إىل عرسش قيمتها 

مجال  ي 
�ن أورينت  خاضتها  ي  ال�ت التجارب  بعض  عن  وتحدث 

ي  ي أورينت استحوذنا عىل حصة بنك أبوظ�ب
االستحواذ قائاًل »نحن �ن

االنتهاء  عىل  نعمل  واآلن  شهرين،  نحو  قبل   50% البالغة  التجاري 
ي مرص«.

%20 من أورينت تكافل �ن من صفقة االستحواذ عىل 
ن عدد  وأشار إىل أن الحصة األك�ب من األقساط واألعمال موزعة ب�ي
 60% من  أك�ث  تتقاسم  بالسوق  كات  3 �ش فأك�ب  كات،  الرسش من  قليل 

الوطنية. كات  للرسش التأمينية  األقساط  إجماىلي  من 
لتكنولوجيا  »صحتك«  لمجموعة  اإلداري  يك  الرسش أفاد  جهته  ومن 
بأن   ، ي

الما�ن حازم  الدكتور  الطبية،  المطالبات  وإدارة  ن  التأم�ي
أحد  ال  لكن  حاصل  تحصيل  ستكون  المستقبل  ي 

�ن االندماجات 
ستكون  م�ت  أو  الخطوة  هذه  كات  الرسش بعض  ستتخذ  م�ت  يعرف 

التخاذها. مضطرة 
برفع  هو  االندماجات  باتجاه  للدفع  األفضل  الوسيلة  أن  إىل  وأشار 
كات، وهو الشكل األك�ث صحية لسوق  رأس المال المطلوب من الرسش

. ن التأم�ي
كات  الرسش حصة  درهم،  مليار   40 الـ تتخىط  ن  التأم�ي »أقساط  وقال 

سه المجلس الجديد للوسطاء.. 
ّ

نكية وترؤ بعد انتخابه بال�ت

النقيب الياس حّنا: من أولوّياتنا المحافظة عىل الوسيط والمواطن وبناء عالقة 
ن كات التأم�ي ة مع �ش ن ّ جّيدة ومم�ي

 LIBS لبنان  ي 
�ن ن  التأم�ي وسطاء  نقيب  بمنصب  حّنا  الياس  فاز 

باإلجماع.
بينهم  وكانت  الجدد،  السّتة  األعضاء  وانتخاب  الالئحة  فْوز  وبعد 
Wide Plains Insur� كة �ش عام  مدير   ، ي

شوفا�ن شانتال   السيدة 
الحاج،  نديم  الوسيط  السّن  االجتماع كب�ي  ترأس   ،ance Brokers
لـ  نقيب  مركز  ي 

ّ
لتوىل ن  المرّشح�ي أسماء  عرض  بعدها  للقانون.  وفًقا 

وتّم  الجلسة  س 
ّ
ترأ وللحال  باإلجماع،  حّنا  الياس  فانُتِخب   ،LIBS

السادة:  الوسطاء  من  لت 
ّ
تشك ي  ال�ت الجديدة  اإلدارّية  الهيئة  انتخاب 

انطوان عبيد نائًبا للنقيب، انطوان دكاش أميًنا للرّس، غسان الصايغ 
ايليا  العامة،  العالقات  لجنة  الحاج مسؤول  للصندوق، سيلفيا  أميًنا 
ي مسؤول 

الحداد مسؤول العالقات المهنّية واالنتساب ونقوال سيو�ن
اإلدارّية،  الهيئة  من  الباقون  الوسطاء  أّما  والتوثيق.  والنرسش  اإلعالم 
النقيب  الئحة  ضمن  من  ي كانت  ال�ت ي 

شوفا�ن شانتال  السيدة  ومنهم 
يل عازار المستقيل،  ن لتحّل مكان س�ي ة سنَت�يْ ي ترّشحت لف�ت حّنا وال�ت
ُعرف  بحسب  الُمنتخب،  الجديد  العضو  أن  علًما  فسّجلوا كأعضاء، 

تنفيذّية. مهّمة  أّي  م 
ّ
تسل له  يحّق  النقابة، ال 

فيها  شكر  بالمناسبة  كلمة  القديم-الجديد  النقيب  أل�ت  ذلك،  بعد 
عىل   ، ن والحالّي�ي ن  السابق�ي المجلس  وأعضاء  عازار  يل  س�ي للنقيب 
بلبنان،  ويمّر  مّر  الذي  األصعب  هو  ظرٍف  ي 

�ن بذلوها  ي  ال�ت الجهود 
عمل،  المطلوبة كفريق  المهّمات  تنفيذ  إىل  الجديد  المجلس  داعًيا 
ن األعضاء.  ا والمواجهة تحتاج إىل تضامن ب�ي ة جدًّ ألّن التحديات كب�ي
وبناء  والمواطن  الوسيط  عىل  المحافظة  األولوّيات  من  “إّن  تابع: 
ن  “تأم�ي ة 

ّ
لمجل وسيكون   .” ن التأم�ي كات  �ش مع  ة  ن ّ ومم�ي جّيدة  عالقة 

الذي  نامج  ال�ب حول  وُمسهب  قريب  لقاء  للموقع،  كما  ومصارف”، 
ي 

�ن الحّق  له  أّن  علًما   ، ن المقبلَت�يْ ن  السنَت�يْ خالل  تنفيذه  عىل  سيعمل 

أربــع سنوات. مّدتها  لوالية جديدة  ة،  الف�ت انتهاء هذه  بعد  التجديد 
موعد  تأجيل  ارتأت  العادّية  العمومّية  الجمعّية  أّن  إىل  إشارة  تب�ت 
ة  الف�ت عن  النقابة  أعمال  عن  سنوي  النصف  التقرير  عىل  االّطالع 
الممتّدة من 2021/1/1 ولغاية2021/8/5 وكذلك إبراء ذّمة رئيس 
 2021/1/1 من  الممتّدة  ة  الف�ت عن  أعمالهم  عن  المجلس  وأعضاء 
والساعة  نفسه  المكان  ي 

�ن المقبل  األسبوع  إىل   ،2021/8/5 ولغاية 
 . نفسها

الجديد عىل  النقيب  الت�ت بعض األعضاء مع  االنتخاب،  بعد عملّية 
نخب  الجميع  ب  �ش الفيل،  سن  ي 

�ن  LIBS مقّر  قرب  غذاء  طاولة 
مهّماتهم  ي 

�ن التوفيق  الجديد،  وللمجلس  له  ن  متمّن�ي حّنا  الياس 
لّصعبة.  ا

المصدر: تأمين ومصارف
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أن  ي 
المنط�ت غ�ي  فمن  وبالتاىلي  درهم،  مليار   30 نحو  منها  األجنبية 

 8 أو   10 تتخىط  ال  مجتمعة  الوطنية  كات  الرسش أموال  رؤوس  تكون 
أو  القطاع  عىل   

ً
ا كب�ي  

ً
خطرا يشكل  األمر  هذا  أن  إىل   

ً
الفتا مليارات، 

كات عىل األقل«. عىل بعض الرسش
االندماج  أن   إىل 

ً
االندماجات، الفتا ن دوافع وأنواع  ي ب�ي

الما�ن وفرق 
من  أك�ث  أو  طرف  بتع�ث  وربما  بالحاجة  يرتبط  رأسي  األول  نوعان، 
النفقات وضبط  تخفيض  أجل  المشاركة من  إىل  طرف واضطرارهم 
فيكون  ي 

الثا�ن النوع  وأما  لالستمرار،  المال  رأس  ورفع  المصاريف 
العادة. ي 

التوسع �ن  يهدف إىل 
ً
أفقيا  

ً
اندماجا

ز الستشارات  كة ميديل إيست بارت�ن ومن جانبه أشار المدير العام لرسش
، إىل أن االندماجات ال تفرض بالقانون أو ال  ن ، موس الشاه�ي ن التأم�ي

ي 
ي تفشل �ن كات الضعيفة ال�ت ي حالة الرسش

 �ن
ّ

يدفع القانون باتجاهها إل
. تتع�ث ي  ال�ت كات  معينة كالرسش مالية  مالءة  متطلبات  تلبية 

كات  ي دفع الرسش
كات يمكن أن يسهم �ن وأشار إىل أن رفع رأس مال الرسش

عىل  قادرة  تكون  ال  ي  ال�ت الضعيفة  كات  للرسش بالنسبة  االندماج  إىل 
كة ال  ي �ش

ن لن يقومون بضخ أموال �ن زيادة رأسمالها، كون المساهم�ي
ليست  المال  زيادة رأس  أن  أوضح  ولكنه  منها،  أرباح  يحصلون عىل 
كات وليس  الرسش تقوية مراكز  الناجعة من أجل  الطريقة  ورة هي  بالرصن

كات. رأس المال وحده هو الدليل عىل قوة مراكز الرسش
وأشار إىل أن االندماجات قد تكون غ�ي مرغوبة من كث�ي من إدارات 
مراكزهم  عىل   

ً
سلبا تؤثر  قد  كونها  عليها  ن  القائم�ي أو  كات  الرسش

وعوائدهم.
المصدر: الرؤية

Arab Insurance BahrainBahrain

 لضمان وحماية حقوق جميع أطراف العمل ..  
ً
تأكيدا

 من 4 أغسطس 
ً
لية بدءا ن ن االختياري عىل العمالة الم�ن العلوي: تطبيق نظام التأم�ي

الجاري
هيئة  أعلنت  العمل،  أطراف  جميع  حقوق  وحماية  لضمان   

ً
تأكيدا

العمالة  ن االختياري عىل  التأم�ي العمل بدء تطبيق نظام  تنظيم سوق 
ن  التأم�ي وجمعية  المركزي  البحرين  مرصف  مع  بالتعاون  لية،  ن الم�ن
ة إىل أنه يشمل االستقدام المبا�ش وكذلك االستقدام  البحرينية مش�ي

التوظيف(. )مكاتب  وسيط  ع�ب 
جمال  السيد  العمل  سوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
طرح   2021 أغسطس   4 من  بدًءا  سيتم  إنه  العلوي  العزيز  عبد 
من  قدر  أك�ب  توف�ي  بهدف  لية  ن الم�ن للعمالة  االختياري  ن  التأم�ي نظام 
تعويض  أو  وتعويضهم  ىلي 

ن الم�ن والعامل  العمل  لصاحب  الحماية 
عليه. المؤمن  الحدث  وقوع  بعد  ن  عي�ي الرسش ورثتهما 

ترك  حاالت  يشمل  ن  تأم�ي هو  االختياري  ن  التأم�ي أن  بالذكر  جدير 
ي 

�ن التعويض  وكذلك  العمل،  ترصيــــح  وط  لرسش بالمخالفة  العمل 
هللا،  قدر  ال  الوفاة  حاالت  أو  العمل  عن  العجز  أو  اإلصابة  حاالت 

الوطن. إىل  الجثمان  تكلفة إلعادة  يتبعها من  وما 
البحرين  مرصف  مع  بالتنسيق  عملت  الهيئة  أن  إىل  العلوي  وأشار 
ن  كات التأم�ي ن البحرينية عىل التواصل مع �ش المركزي وجمعية التأم�ي
أنه  إىل  ا  ً مش�ي األطراف،  جميع  حقوق  يضمن  متكامل  تصور  لوضع 
ن عىل عامله من عدمه  ي التأم�ي

يمكن لصاحب العمل تحديد رغبته �ن
االستقدام. تقديم طلب  أثناء 

إطالق  عىل  البحرينية  ن  التأم�ي جمعية  مع  االتفاق  تم  أنه  إىل  ولفت 
طلب  أو  جديد  ترصيــــح  تقديم  عند  لية  ن الم�ن للعمالة  اختياري  ن  تأم�ي
كما  اطات،  واالش�ت المعاي�ي  حسب  ن  سنت�ي أو  سنة  لمدة  التجديد 
مع  تتماسش  ن  تأم�ي وثائق  إصدار  القائمة  التصاريــــح  ألصحاب  يمكن 

. الحاىلي الترصيــــح  انتهاء  تاريــــخ 
ي  العامل األجن�ب ن بمجرد دخول  التأم�ي أنه يتم تفعيل وثيقة  يشار إىل 
فُتفعل  البالد  ي 

�ن موجوًدا  ي  األجن�ب العامل  كان  حال  ي 
و�ن للبالد، 

به. الخاص  العمل  ترصيــــح  بمجرد صدور  ن  التأم�ي بوليصة 
يمكن  حيث   ، ن للتأم�ي باقات  ثالث  طرح  عىل  الحرص  تم  أنه  وأكد 
سعر  اوح  ي�ت حيث  بها،  يرغب  ي  ال�ت الباقة  اختيار  العمل  لصاحب 
 60 ن  وب�ي شهًرا،   12 لمدة  ديناًرا   120 إىل   40 ن  ب�ي ن  التأم�ي بوليصة 
24 شهًرا، الفًتا إىل أن كافة التفاصيل المتعلقة  180 ديناًرا لمدة  إىل 

للهيئة. ي 
و�ن اإللك�ت الموقع  عىل  منشورة  بالباقات 

األنظمة  كافة  مراجعة  عىل  الهيئة  حرص  التنفيذي  الرئيس  وأكد 
ي  تل�ب بصورة  تطويرها  ي 

�ن يسهم  بما  مستمر  بشكل  واإلجراءات 
األطراف،  جميع  حقوق  وتحفظ  ن  والمقيم�ي ن  المواطن�ي احتياجات 
 
ً
اختياريا من كونه  بالرغم  لية  ن الم�ن العمالة  عىل  ن  التأم�ي أن  إىل  ا  ً مش�ي

غ�ي  ظروف  أي  لمواجهة  المناسبة  الحلول  أبرز  أحد  يعد  أنه  إال 
العمل. أو صاحب  ىلي 

ن الم�ن العامل  تواجه  اعتيادية 
البحرين  مرصف  جهود  إىل  وتقديره  شكره  عن  العلوي  وأعرب 
داعًيا   ، ن التأم�ي كات  �ش عمل  عىل  ف  المرسش الجهاز  بصفته  المركزي 
للعمالة  التأمينية  المنافع  من  االستفادة  ورة  �ن إىل  العمل  أصحاب 
ي حال استقدام 

لية والتعامل مع المكاتب المرخصة للتوظيف �ن ن الم�ن
لية. ن الم�ن العمالة 

البحرين  مرصف  محافظ  المعراج  رشيد  السيد  أفاد  جانبه  من 
تيب  ي ال�ت

 فعااًل �ن
ً
المركزي، “نحن سعداء بأن المرصف قد لعب دورا

وجمعية  العمل  سوق  تنظيم  هيئة  مع  بالتعاون  وع  المرسش هذا  لمثل 
من  ة  كب�ي يحة  �ش وع  المرسش هذا  سيخدم  حيث  البحرينية،  ن  التأم�ي
سواء  حد  عىل  لهم  منافع  عدة  ن  لتأم�ي العمل  وأصحاب  ن  المواطن�ي
منافع  عدة  وكذلك  العمل  لصاحب  االستبدال  مصاريف  تغطية  ي 

�ن
ة أو  ي حال تعرضه للوفاة أو بعض األمراض الخط�ي

ىلي �ن
ن للعامل الم�ن
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وع إضافة لسوق  ها. كما سيعت�ب هذا المرسش العجز بسبب حادث وغ�ي
المقدمة.” الخدمات  قاعدة  توسيع  ناحية  من  ي  البحري�ن ن  التأم�ي

بنظام  البحرينية،  ن  التأم�ي جمعية  رئيس  محمد،  جواد  السيد  وأشاد 
الشكر وصادق   جزيل 

ً
لية موجها ن الم�ن العمالة  ن االختياري عىل  التأم�ي

عىل  ر 
ّ
الموق الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  وىلي  سمو  اىل  االمتنان 

المقدمة  الخدمات  مختلف  تسهيل  اىل  الهادفة  الحكيمة  توجيهاته 
البحرين  مرصف  إىل  بالشكر  توجه  كما   ، ن والمقيم�ي ن  للمواطن�ي
هذا  إنجاح  ي 

�ن جهودهم  عىل  العمل  سوق  تنظيم  وهيئة  المركزي 
وع. المرسش

والجاهزية  االستّعداد  أتم  عىل  ن  التأم�ي كات  �ش أن  عىل   
ً
أيضا د 

ّ
وأك

ان  اىل   
ً
ا مش�ي لية  ن الم�ن العمالة  عىل  االختياري  ن  التأم�ي نظام  لتنفيذ 

ي االتجاه الصحيح وتصب 
هذا النظام يعد خطوًة ذات أهمية بالغة �ن

البحرين. مملكة  ي 
�ن لية  ن الم�ن العمالة  تنظيم  ي 

�ن

الحماية  يوفر  المنتج  هذا  “إن  قائاًل:  أضاف  أخرى،  ناحية  ومن 
العالقة  ذات  األطراف  جميع  مصالح  حفظ  تضمن  ي  ال�ت الالزمة 
آخر  جانب  ومن  وورثته”،  والعامل  العمل  صاحب  ذلك  ويشمل 
أتم  عىل  ن  التأم�ي كات  و�ش البحرينية  ن  التأم�ي جمعية  “إن  قائاًل:  أكد 
الجهات  مختلف  مع  المثمر  التعاون  من  لمزيد  وتتطلع  االستعداد 
ن  والمقيم�ي ن  المواطن�ي خدمة  بهدف  الحاجة  دعت  إذا  الحكومية 
.” ن ي طليعة الدول المتقدمة من حيث التأم�ي

لوضع مملكة البحرين �ن
عىل  االطالع  ن  والمقيم�ي ن  المواطن�ي لكافة  يمكن  أنه  بالذكر  جدير 
الموقع  عىل  أسبوعية  بصورة  تحديثها  يتم  ي  ال�ت المكاتب  قائمة 
www.lmra.bh ، أو االتصال  ي لهيئة تنظيم سوق العمل 

و�ن اإللك�ت
عىل مركز االتصال بهيئة تنظيم سوق العمل عىل رقم 17506055.

المصدر: وكالة أنباء البحرين

Arab Insurance EgyptEgypt

عمران: بدء العمل بأول جدول إكتواري مرصي بنشاط تأمينات الحياة مطلع 
سبتم�ب المقبل

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن االنتهاء 
لبدء  الحياة  تأمينات  بنشاط  إكتواري مرصي  أول جدول  إعداد  من 

المقبل. سبتم�ب  مطلع  بالسوق  به  العمل 
ن المرصية بتطبيق هذا الجدول االكتواري،  وأوضح أن صناعة التأم�ي
مع  يتفق  بما  الحياة  تأمينات  لوثائق  العادل  التسع�ي  لها  سيتحقق 
المادة  علية  نصت  والذي  والعجز  الوفاة  لمعدالت  المجتمع  ة  خ�ب
عىل  والرقابة  اف  اإل�ش لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   3 مكرر   )48(

. ن التأم�ي اعمال 
رئيس  مدبوىلي  مصط�ن  الدكتور  افتتاح  هامش  عىل  ذلك  جاء 
للرقابة  العامة  للهيئة  المالية-التابع  للثقافة  المعرفة  لُمجمع  الوزراء 
المالية، برفقة عدد من الوزراء، حيث أعىط البدء لفعاليات أنشطة 
المالية،  الخدمات  معهد  وهي  المعرفة  لُمجمع  التابعة  الجهات 
االختياري  للتحكيم  المرصي  والمركز  المرصي،  المديرين  ومركز 
للتمويل  اإلقليمي  والمركز  المرصفية،  غ�ي  المالية  المنازعات  وتسوية 

المستدام.
ي 

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اتفقت خالل العام الما�ن
ي 

�ن االستشارات  لتقديم  المتخصصة  ية  ن اإلنجل�ي كات  الرسش إحدى  مع 
إكتواري مرصي، وذلك  أول جدول  ن  لتدش�ي اإلكتوارية  ة  الخ�ب مجال 
إلعادة  األفريقية  كة  والرسش الهيئة  ن  ب�ي تعاون  بروتوكول  توقيع  عقب 
وع  لتكاليف ونفقات مرسش كة األفريقية  الرسش ن والمتضمن تحمل  التأم�ي

االكتواري. الجدول  ن  تدش�ي
االكتواري الجدول  إنشاء  أسباب 

ن  اإلكتواري�ي اء  خ�ب جمعية  قامت  الماضية   
ً
عاما  30 الـ مدار  عىل 

 3 بعمل   
ً
سابقا ن  التأم�ي عىل  للرقابة  المرصية  الهيئة  مع  وبالتعاون 

اإلكتوارية  الحياة  جداول  أنسب  الختيار  تحليلية  إكتوارية  دراسات 
ة المرصية �ن معدالت الوفاة فقط، ومنذ التسعينيات  ال�ت تمثل الخ�ب
الفجوة  يوضح  ما  وهو  معلومة  تحليلية  إكتوارية  دراسة  آخر  كانت 
ن  التأم�ي المستخدمة �ن سوق  الحياة  ة �ن شأن جداول  الكب�ي الزمنية 

المرصي.
تستخدم جداول  الحياة  تأمينات  كات  معظم �ش أن  من  الرغم  وعىل 
 ،

ً
عاما  50 عن  تزيد  زمنية  فجوة  تمثل  وال�ت  ية  ن اإلنجل�ي الحياة 

باستخدام  ن  تأم�ي وثائق  تسعر  حياة  تأمينات  كات  �ش هناك  فمازالت 
وذلك،   

ً
عاما  60 إىل  تصل  زمنية  بفجوة  ية  ن اإلنجل�ي الحياة  جداول 

أو دراسة  باإلضافة إىل استخدام معامالت تحميل دون أى مرجعية 
ي  ال�ت التسع�ي  أسس  �ن  التباين  معه  يتضح  مما  تحليلية،  إكتوارية 

. ن التأم�ي كات  �ش تستخدمها 
وع إنشاء أول جدول حياة إكتواري مرصي ي مرسش

كة �ن الجهات المش�ت
المالية للرقابة  العامة  الهيئة   –

المرصية ن  اإلكتواري�ي اء  الخ�ب – جمعية 
تمثل حواىلي  ي  وال�ت كات  5 �ش أك�ب  الحياة وخاصة  تأمينات  كات  – �ش

%80 من السوق
كات  الرسش إحدى   – الدوىلي  )البنك  الخارجية  المساعدة  جهات   –

المجال( بهذا  المتخصصة 
)تتوىل  ن  التأم�ي إلعادة  األفريقية  كة  للرسش االجتماعية  المؤسسة   –

وع( المرسش تمويل 
المصدر: أموال الغد
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من المتوقع صدوره نهاية العام  

ن الموحد« وع »التأم�ي »اقتصادية النواب« تنتىه من مناقشة 150 مادة �ن م�ش
أحمد  برئاسة  النواب،  بمجلس  االقتصادية  الشئون  لجنة  انتهت 
ن  التأم�ي قانون  وع  بمرسش مادة   150 مناقشة  من  محمود،  سم�ي 
المالية، وتم اعتماده من  العامة للرقابة  الهيئة  الموحد، الذى أعدته 

الوزراء. مجلس 
وقال المستشار رضا عبد المعىط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة 
�ن  القانون  وع  مرسش تضمنها  ال�ت  المواد  عدد  إجماىل  إن  المالية، 
مناقشته  من  االنتهاء  متوقًعا  مادة،   217 إىل  تصل  ة  األخ�ي نسخته 
مطلع  به  العمل  يبدأ  أن  عىل   ،2021 الحاىل  العام  بنهاية  وصدوره 

.2022 المقبل  العام 
�ن  طفرة  سيحقق  الجديد  يــــع  الترسش أن  المعىط،  عبد  وأضاف 
تهيئة  عىل  بقدرته  مرتبطة  ألسباب   ، ن التأم�ي سوق  نمو  معدالت 
القطاع،  تحت  تنضوى  ال�ت  األنشطة  لجميع  المناسبة  البيئة 
المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  من  الرقابة  لسلطة  جميعها  وتخضع 
بها،  المرتبطة  واألنشطة  كات  والرسش الخاصة  ن  التأم�ي صناديق  ومنها 

السيارات. ن اإلجبارى عىل  التأم�ي إضافة إىل 
، منح الرقابة المالية سلطة إصدار  ن وع قانون التأم�ي وأوضح أن مرسش
من  واإل�اع  حينا،  السوق  إيقاع  لضبط  الالزمة  التنفيذية  القرارات 
يعية  ترسش لتعديالت  االحتياج  عباءة  من  والخروج  أحيانا،  نموه  ة  وت�ي

المتالحقة. ات  التغي�ي لمالئمة 
إعداده  تم  القانون  وع  مرسش أن  المالية،  الرقابة  رئيس  نائب  وأكد 
قادمة،  عاًما  ن  السوق خالل خمس�ي تواجه  ال�ت  المخاطر  ليتالءم مع 
أنه تم دراسته بشكل موسع بمشاركة جميع أطياف وأطراف  خاصة 

الصناعة.
وع القانون بدأ يؤ�ت  و�ن سياق متصل، كشف عبد المعىط، أن مرسش
المستثمرين  من  العديد  رغبة  خالل  من  وذلك  صدوره،  قبل  ثماره 
المتناه  أو   ، الط�ب ن  التأم�ي �ن  سواء  متخصصة  كات  �ش ن  لتدش�ي

القانون. بها مواد  ال�ت سمحت  المجاالت  الصغر، وه 
ن إىل مؤسسات،  وأشار إىل أن الهيئة سعت إىل تحويل أنشطة التأم�ي

مساهميها،  هيكل  ضمن  اعتبارية  وجود كيانات  اط  اش�ت خالل  من 
ات  الخ�ب وجود  إىل  إضافة  جهة،  من  واستمرارها  استقرارها  لضمان 
كات سواء �ن مجال  المتخصصة القادرة عىل إدارة وتشغيل تلك الرسش

الوساطة. أو اإلعادة، وكذلك �ن  المبا�ش  ن  التأم�ي
وراهن عبد المعىط عىل قدرة القانون الموحد الجديد – وما تضمنه 
من مواد تسمح بالتوسع �ن فرض التأمينات اإلجبارية -، عىل ضمان 
مساهمة  وزيادة  المجتمع،  أطياف  لجميع  اجتماعية  مظلة  وجود 

القوىم. الناتج  إجماىل  القطاع �ن 
اعتبارية  وجود كيانات  الموحد«  ن  »التأم�ي قانون  وع  مرسش ط  ويش�ت
كات بنسبة ال تقل عن 50% من رأس المال،  ضمن هيكل ملكية الرسش
وع  25%، كما رفع مرسش وأال تقل مساهمات المؤسسات المالية عن 
مليون   60 من  ن  التأم�ي كات  �ش أموال  لرؤوس  األد�ن  الحد  القانون 

مليوًنا.  150 إىل  جنيه سابًقا 
ن  تأم�ي فروع  إضافة  �ن  ترغب  ال�ت  الممتلكات  ن  تأم�ي كات  �ش ويلزم 
50 مليون  بإضافة  ان والطاقة،  ول والط�ي الب�ت لنشاطها مثل  جديدة 

الثالثة. الفروع  تأمي�ن من تلك  المال عن كل فرع  جنيه لرأس 

المصدر: المال

1010

قرار جمهورى بتكليف محمد عمران بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية 
لمدة عام

 2021 لسنة   332 رقم  القرار  السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  أصدر 
بأعمال  بالقيام  عمران،  الجواد  عبد  ي 

مصط�ن محمد  الدكتور  بتكليف 
عام. لمدة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  رئيس مجلس 

الرسمية. الجريدة  ي 
�ف القرار  ن�ش 

المصدر: اليوم السابع

http://www.alamiria.com/ar-eg/archiving-service/Pages/decision-details.aspx?decisionID=169094
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Arab Insurance MoroccoMorocco

ن التكافىلي يعيق نمو مبيعات العقار والسيارات بالمغرب تأخر تفعيل التأم�ي
العقاري،  القطاع  ي 

�ن العاملة  االستثمارية  المجموعات  يات  تتوق ك�ب
ترسيــــع  إىل  السيارات،  تسويق  مجال  ي 

�ن العاملة  المغربية  كات  والرسش
المساعدة  أجل  من  الوجود،  ن  ح�ي إىل  التكافىلي  ن  التأم�ي إخراج  ة  وت�ي
الشقق  اقتناء  إىل  الموجهة  التشاركية  التمويالت  حجم  رفع  عىل 

والسيارات. السكنية 
صدور  المغربية  التشاركية  المصارف  زبائن  من  عريضة  فئة  وتنتظر 
اخيص  ال�ت ومنح   ، التكافىلي ن  بالتأم�ي الخاصة  التطبيقية  النصوص 
اللجوء  أجل  من   ، ن التأم�ي من  النوع  هذا  مزاولة  ي 

�ن الراغبة  كات  للرسش
ي  ال�ت اإلسالمية،  يعة  الرسش معاي�ي  مع  المتوافقة  التمويالت  إىل 
السكنية  مشاريعهم  تمويل  قصد  األعىل،  العلمي  المجلس  وضعها 

واالستثمارية. واالستهالكية 
ن  للمنعش�ي الوطنية  الفيدرالية  رئيس  نائب  بوحاجة،  عادل  ويرى 
أدائه  عىل  تؤثر  انتظار  حالة  من  يمر  مازال  القطاع  أن   ، ن العقاري�ي
شأن  من  أن  يس  لهس�ب ترصيــــح  ي 

�ن ليؤكد  عاد  لكنه   ، كب�ي بشكل 
االنتعاش  عودة  ي 

�ن بشكل كب�ي  يساهم  أن  التكافىلي  ن  التأم�ي إطالق 
القطاع. لهذا  ي 

الجز�ئ
ضمن  ن  العقاري�ي ن  للمنعش�ي الوطنية  الفيدرالية  رئيس  نائب  وقال 
فإن  العقاري  اإلنعاش  قطاع  ي  لمهن�ي “بالنسبة  نفسه:  الترصيــــح 
عىل  ي  إيجا�ب وقع  لها  سيكون  العقار  عىل  الطلب  حجم  ي 

�ن زيادة  أي 
الذين  الزبائن  عدد  أن  نعتقد  ونحن  القطاع.  ي 

�ن ن  والعامل�ي ن  المهني�ي
ي اقتناء شقق سكنية بواسطة التمويالت التشاركية سيشهد 

يرغبون �ن
.” التكافىلي ن  التأم�ي بنظام  العمل  انطالق  بمجرد  ملموسا  ارتفاعا 

نظم  ي 
�ن المتخصص  ي  المغر�ب الخب�ي  لحلو،  الرحمان  عبد  ويعت�ب 

قطاع  بأداء  الخاصة  ات  المؤ�ش كافة  أن  التشاركية،  التمويالت 
هناك  أن  تؤكد  ن  ت�ي األخ�ي ن  السنت�ي خالل  بالمغرب  التشاركي  التمويل 
المصارف  تمنحها  ي  ال�ت التمويالت  من  النوع  هذا  عىل  ايدا  ن م�ت طلبا 
كوفيد”،  ة  “ف�ت خالل  استثنائية  نتائج  حققت  ي  وال�ت التشاركية، 

للمجال. ن  المتابع�ي ن  والمحلل�ي ن  المهني�ي جميع  فاجأت 
ساهمت  كورونا  “قبل  يس:  لهس�ب ترصيــــح  ي 

�ن المتحدث  وأضاف 

العمليات  إجماىلي  من  المائة  ي 
�ن  10 تمويل  ي 

�ن التشاركية  المصارف 
 ،2020 سنة  ي 

و�ن المغرب،  ي 
�ن العقارات  باقتناء  الخاصة  التمويلية 

وس كورونا، نجد أن هذه النسبة ارتفعت إىل  ي ف�ي
ي شهدت تفىسش ال�ت

ي 
المرص�ن القطاع  بها  يتمتع  ي  ال�ت القوة  ما عكس  وهو  المائة،  ي 

�ن  50
الصعبة”. الظروف  مواجهة  وقدرته عىل   ، التشاركي

ن  التأم�ي بنظام  العمل  اب  اق�ت “مع  ذاته:  الترصيــــح  ي 
�ن لحلو  وزاد 

والسيارات  السكن  تمويل  مجاالت  سيشمل  الذي   ، التكافىلي
القطاع  أداء  لنمو  المتسارعة  ة  الوت�ي هذه  أن  أعتقد  واالستثمارات، 
الزبائن عىل  ايدة من  ن أعدادا م�ت ، ألنها ستشجع  ستتسارع بشكل كب�ي
التكافلية،  الحلول  أو االستثمارية بواسطة  العقارية  تمويل مشاريعهم 

تكافلية”. تأمينية  تغطية  من  سيستفيدون  أنهم  خاصة 
ي 

�ن التشاركية،  التمويالت  نظم  ي 
�ن المتخصص  ي  المغر�ب الخب�ي  واعت�ب 

يس، بأن األمر نفسه ينطبق عىل المصارف التشاركية  ترصيحه لهس�ب
ي ستفتح المجال أمام فئة جديدة من الزبائن من أجل االستفادة  ال�ت
ذات  المشاريــــع  ي 

�ن يومنا هذا  إىل  ي ظلت محصورة  ال�ت من خدماتها، 
المنخفضة. المجازفة  نسبة 

ي  ي توف�ي غطاء تأمي�ن
ن التكافىلي تتمثل �ن وأكد الخب�ي ذاته أن مزايا التأم�ي

، سواء  ي التشاركي
ي إطار النظام المرص�ن

ي تتم �ن للمعامالت المالية ال�ت
التأمينات  من  ها  غ�ي أو  استثمارية،  أو  عقارية  بمعامالت  األمر  تعلق 

األخرى. التكافلية 
الحماية  آليات  أهم  أحد  التكافىلي  ن  التأم�ي أن  اء  الخ�ب ويؤكد 
من  نوع  تحقيق  ي 

�ن لمساهمته   ، التشاركي االقتصاد  ي 
�ن االجتماعية 

تلك  وخصوصا  المجتمع،  فئات  مختلف  ن  ب�ي االجتماعية  العدالة 
الخاصة مواجهة جميع  بإمكانياتها  تستطيع  ي ال  وال�ت األك�ث هشاشة، 

المحتملة. المخاطر 
المحققة  والمالية  التقنية  الفوائض  توزيــــع  عىل  النظام  هذا  ويعتمد 
صندوق  تسي�ي  نظام  وفق   ، ن ك�ي المش�ت عىل  التكافىلي  ن  التأم�ي ي 

�ن
التقنية  الفوائض  من  جزء  أي  منح  إمكانية  وعدم  التكافىلي  ن  التأم�ي

للصندوق. ة  المس�ي للمقاولة  المصدر: هسبريسوالمالية 
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عي الخاص بها عية من المستشار ال�ش “اإلعادة السعودية” تعلن استالمها تقرير المراجعة ال�ش
إلعادة  السعودية  كة  الرسش أعلنت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
عي  الرسش المستشار  من  أمس  أول  استلمت  بأنها  “إعادة”  ن  التأم�ي
للعام  عية  الرسش المراجعة  تقرير  عية”  الرسش المراجعة  “دار  بها  الخاص 

 .2020
ي بيان لها عىل “تداول”، إن التقرير يتضمن االعتماد 

كة �ن وقالت الرسش
يتوافق  الذي  بها  الخاص  عي  الرسش المستشار  من  عية  الرسش والموافقة 

التالية:  المهام  السابق حول  العام  تقرير  مع 
ن عن حساب حملة الوثائق(.   - فصل الحسابات )حساب المساهم�ي

ن وحساب حملة  المساهم�ي الحسابات )حساب  استثمارات  توافق   -
عية.  الرسش والمعاي�ي  الضوابط  مع  الوثائق( 

الرقابة  مسؤولية  ستتوىل  عية”  الرسش المراجعة  “دار  أن  اىل  وأشارت 
بها  المتعلقة  والعمليات  المهام  إىل  باإلضافة  كة  الرسش والمراجعة عىل 
بالتدقيق  تقوم  سوف  كما  عية،  الرسش الناحية  من  أعاله  والمذكورة 
عية  الرسش واإلجراءات  السياسات  مع  امها  ن ال�ت تقييم  أجل  من  عي  الرسش

التطبيق.  ي 
�ن أي خلل  التوجيهية واإلبالغ عن  والمبادئ 

المصدر: أرقام
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ي النصف االول من 2021 
« �ن ن ي ربــح »البحرينية الكويتية للتأم�ي

2.4 مليون دينار صا�ن
من  ن  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  الرسش تمكنت  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
مليون   1.485 بلغ  كة  الرسش مساهمي  إىل  عائد  ي 

صا�ن ربــح  تحقيق 
 ،2021 30 يونيو  ي 

ة الثالثة شهور المنتهية �ن ي خالل ف�ت دينار بحري�ن
العام  ي من 

الثا�ن الربــع  ي خالل  1.448 مليون دينار بحري�ن مقارنة مع 
 .3% السابق، وذلك بزيادة قدرها 

خالل  كة  الرسش مساهمي  إىل  العائد  الشامل  الدخل  مجموع  وبلغ 
مقارنة  ي  بحري�ن دينار  مليون   1.783 الحاىلي  العام  من  ي 

الثا�ن الربــع 
أي  السابق،  العام  ة من  الف�ت لنفس  ي  دينار بحري�ن مليون   2.955 مع 

.40% بإنخفاض قدره 
ة  للف�ت سنوية  النصف  الموحدة  المالية  النتائج  صعيد  عىل  وأما 
كة من تحقيق ربــح  2021م، فقد تمكنت الرسش 30 يونيو  ي 

المنتهية �ن
 ، ي بحري�ن دينار  مليون   2.435 بلغ  كة  الرسش مساهمي  إىل  عائد  ي 

صا�ن
العام  من  ة  الف�ت نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   2.302 مع  مقارنة 
الواحد  السهم  ربحية  بلغت  وقد   .6% قدره  بارتفاع  وذلك  السابق، 
العام  ة من  الف�ت لنفس  15 فلس  16 فلس مقارنة مع  الحالية  ة  للف�ت
كة  الرسش مساهمي  إىل  العائد  الشامل  الدخل  مجموع  وبلغ  السابق. 
ي  بحري�ن دينار  مليون   2.822 الحاىلي  العام  من  األول  النصف  خالل 
من  األول  النصف  خالل  ي  بحري�ن دينار  مليون   1.968 مع  بالمقارنة 
إجماىلي  صعيد  عىل  وأما   .43% قدره  بارتفاع  أي  السابق،  العام 
من  األول  النصف  كة خالل  الرسش حققت  فقد  األقساط،  من  الدخل 
 38.019 مع  مقارنة   ، ي بحري�ن دينار  مليون   44.927 الحاىلي  العام 
بزيادة  وذلك  السابق  العام  من  ة  الف�ت لنفس  ي  بحري�ن دينار  مليون 
 ،42% قدرها  بنسبة  اإلكتتاب  أرباح  زادت  وقد  هذا   .18% قدرها 
العام  من  األول  النصف  نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   1.732 من 
األول من  النصف  نهاية  ي 

�ن ي  دينار بحري�ن مليون   2.461 إىل  السابق 
بنسبة  االستثمار  من  الدخل  ي 

صا�ن انخفض  ن  ح�ي ي 
�ن  . الحاىلي العام 

النصف  نهاية  ي 
�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   1.173 من   ،41% قدرها 

نهاية  ي 
�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   0.691 إىل  السابق  العام  من  األول 

النصف األول من العام الحاىلي بسبب عدم تسجيل أي صفقات بيع 
. الحاىلي العام  لإلستثمارات خالل 

 30 ي 
�ن المنتهية  المالية  ة  للف�ت الربــح  ي 

ي صا�ن
�ن اإلرتفاع  سبب  ويعود 

التحسن  السابق إىل  العام  ة من  الف�ت 2021م مقارنة مع نفس  يونيو 
الرئيىسي  العمل  يمثل  الذي  اإلكتتاب  أرباح  عىل  طرأ  الذي  الكب�ي 

كة.  للرسش
من  األول  النصف  خالل  الملكية  حقوق  إجماىلي  بلغ  وقد  هذا 
 39.607 مع  مقارنة   ، ي بحري�ن دينار  مليون   40.293 الحاىلي  العام 
 .2% نسبتها  بزيادة  أي  السابق  العام  نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون 
العام  من  األول  النصف  خالل  كة  الرسش موجودات  إجماىلي  بلغ  كما 
 239.523 مع  مقارنة   ، ي بحري�ن دينار  مليون   228.278 الحاىلي 

السابق،  العام  نهاية  ي 
�ن ي  بحري�ن دينار  مليون 

آخر،  جانب  ومن   .5% قدره  بإنخفاض  وذلك 
 36.001 من  الفنية  اإلحتياطيات  إرتفعت 
إىل  السابق  العام  نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون 
ي نهاية النصف 

ي �ن 41.290 مليون دينار بحري�ن
. األول من العام الحاىلي

رئيس  أعرب  فقد  المالية،  النتائج  عىل   
ً
وتعقيبا

لهذه  رضاه  عن  مراد  عىلي  مراد  اإلدارة  مجلس 
خالل  كة  الرسش حققتها  ي  ال�ت الجيدة  النتائج 
النصف األول من العام الجاري عىل الرغم من 
عىل  العالمية  للجائحة  المتواصلة  ات  التأث�ي

األعمال  إنخفاض حجم  إىل  أدت  ي  ال�ت والعالمي  ي  الوط�ن اإلقتصادين 
ي  ال�ت المتحفظة  بالسياسة  اإلدارة  مجلس  أشاد  كما   . ً

وعالميا  
ً
محليا

من  لتتمكن  كة  للرسش الفنية  اإلحتياطيات  لزيادة  اإلدارة  إنتهجتها 
كورونا  وس  ف�ي لجائحة  محتملة  مستقبلية  ات  تأث�ي أية  مواجهة 

اإلقتصاد«. عىل  )كوفيد�19( 
كة  للرسش التنفيذي  الرئيس  عقب  جهته،  ومن 
المالية  النتائج  بأن  بقوله:«  سلطان  عبدهللا 
من  األول  النصف  نهاية  ي 

�ن كة  للرسش الموحدة 
مع  بالمقارنة  مشجعة  جاءت  الحاىلي  العام 
أن  كما  السابق.  العام  من  األول  النصف  أداء 
بشأن  المتحفظة  سياستها  ستواصل  كة  الرسش
تطبيق  لعملية   

ً
إستعدادا وذلك  المخصصات 

 9 رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعاي�ي 
ي العام 2022م«.

و17 �ن
للعام  العمل  خطة  مع   

ً
»تماشيا وأضاف 

النصف  خالل  كة  الرسش تمكنت  فقد  2021م، 
 وإطالق عدة مبادرات مهمة 

ً
ي قدما

2021 من الم�ن األول من عام 
اإلستدامة.  وع  مرسش وكذلك  الرقمي  التحول  اتيجية  إس�ت عىل  كالعمل 
تم  حيث  ن  الخريج�ي لتطوير  األول  برنامجها  كة  الرسش أطلقت  كما 
المختلفة  اإلختيار  لمراحل  إكمالهن  بعد  بحرينيات  ثالث  إختيار 
 200 من  أك�ث  ن  ب�ي من  شحات  الم�ت هؤالء  اختيار  تم  وقد  بنجاح. 
لتطوير  المستقبلية  كة  الرسش رؤية  لتنفيذ  األجدر  بإعتبارهن  متقدم 
الكويتية  البحرينية  ستواصل  آخر،  جانب  من  الوطنية.  الكفاءات 
من  المصلحة  وأصحاب  ن  المساهم�ي مصالح  حماية  ي 

�ن ن  للتأم�ي
إىل  باإلضافة   

ً
جميعا عليهم  بالنفع  يعود  بما  األعمال  تطوير  خالل 

المحلية«. ن  التأم�ي ريادة سوق  للمحافظة عىل  اإلبتكار  ي 
�ن اإلستمرار 

عىل  تحافظ  ن  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  الرسش أن  بالذكر  والجدير 
ن البحرينية وهي حاصلة عىل تصنيف  ي سوق التأم�ي

موقع الصدارة �ن
 AM مؤسسة  من  مستقرة  مستقبلية  رؤية  مع   )A-( ممتاز  ي 

إئتما�ن
ن  تأم�ي كة  عليه �ش تحصل  ي 

إئتما�ن تصنيف  أعىل  وهو  العالمية   Best
تتمتع  ي  ال�ت المالية  المتانة  يعكس  حيث  البحرين،  ي 

�ن محلية  مبا�ش 
الكويتية  البحرينية  اماتها المستقبلية. كما أن  ن ال�ت كة لمواجهة  بها الرسش
وهي  ن  للتأم�ي الخليج  لمجموعة  التابعة  كات  الرسش إحدى  هي  ن  للتأم�ي
المكتتبة  األقساط  حيث  من  الكويت  ي 

�ن ن  للتأم�ي مجموعة  أك�ب 
الحياة  عىل  ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن عملياتها  خالل  من  بها  والمحتفظ 
ن  للتأم�ي الخليج  أصبحت  وقد   ، التكافىلي ن  والتأم�ي العامة  والتأمينات 
وشمال  األوسط  ق  الرسش منطقة  ي 

�ن ن  التأم�ي مجموعات  أك�ب  إحدى 
والسعودية  البحرين  ي 

�ن كات  �ش ي 
�ن ُملكية  حصص  لها  حيث  أفريقيا 

وتركيا  والجزائر  واإلمارات  والعراق  ومرص  وسوريا  ولبنان  واألردن 
والكويت.

ي 
�ن ن  المساهم�ي أك�ب  )القابضة(  الكويت  مشاريــــع  كة  �ش تعت�ب  كما 

هولدينغز  فايننشال  فاكس  ف�ي كة  �ش تليها  ن  للتأم�ي الخليج  مجموعة 
الكندية.

األستاذ/ مراد عىلي 
مراد

رئيس مجلس اإلدارة 
كة البحرينية  ال�ش

ن الكويتية للتأم�ي

الدكتور/ عبدهللا 
سلطان

الرئيس التنفيذي 
كة البحرينية  ال�ش

ن الكويتية للتأم�ي

المصدر: األيام
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Ba2 ن مرص عند ي للتأم�ي ي أي �ب كة �ب موديز العالمية تثبت تصنيفها ل�ش
المنتدب  العضو  ي،  الزه�ي عالء  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
 مع ممثىلي 

ً
كة إجتماعا ن مرص، عن عقد الرسش ي للتأم�ي ي أي �ب كة �ب لرسش

وبحث  كة،  للرسش ي 
اإلئتما�ن التصنيف  لتجديد  العالمية  موديز  مؤسسة 

لذلك. المتطلبات  كافة 
مؤسسة  أن  الغد”،  لـ”أموال  خاصة  ترصيحات  ي 

�ن ي  الزه�ي وأضاف 
ن مرص خالل اإلجتماع  ي للتأم�ي ي أي �ب كة �ب موديز أكدت تصنيف �ش
وذلك  مستقرة،  مستقبلية  نظرة  “Ba2مع   ” مستوى  عند  األخ�ي 

كة. للرسش والفنية  المالية  ات  للمؤ�ش مراجعة  عقب 
أكدت  قد   AM Best العالمية  التصنيف  مؤسسة  أن  إىل  ويشار 
للمصدر  األجل  طويل  ي 

اإلئتما�ن التصنيف  ي 
الما�ن أغسطس  خالل 

bbb+، كما منحت  ن – مرص عند مستوى  للتأم�ي ي  ي أي �ب كة �ب لرسش
 
ً
موضحة كة،  للرسش المالية  للقوة  )جيد(   ++B تصنيف  ن  التأم�ي كة  �ش

مستقرة. اإلئتمانية  التصنيفات  لهذه  المستقبلية  النظرة  أن 
كة  الرسش اتيجية  اس�ت تدعم  اإلئتمانية  التصنيفات  هذه  أن  وأوضح 
بتوجه  مدعومة  المرصي،  ن  التأم�ي بقطاع  السوقية  حصتها  لزيادة 
سياسات  مع  يتوافق  بما  الرقمي  التحول  سياسات  لتطبيق  كة  الرسش

القطاعات. ي كافة 
�ن والرقمنة  الماىلي  الشمول  تحقيق  نحو  الدولة 

الوصول  إىل  المقبلة  ة  الف�ت خالل  تهدف  كة  الرسش أن  إىل  وأشار 
من  جديدة  ائح  �ش إىل  المتنوعة  التأمينية  ومنتجاتها  بخدماتها 
وزيادة  كة  للرسش األقساط  محفظة  تعظيم  ي 

�ن ُيسهم  بما  العمالء، 
عمالئها. قاعدة 

درجة  عند  GIG مرص  كة  لرسش ن  للتأم�ي المالية  القوة  تصنيف  ويعكس 
مجموعة  من  الدعم  ستتل�ت  كة  الرسش بأن  موديز  نظر  وجهة   ،Ba2

الحاجة. حالة  ي 
�ن )الكويت(  ن  للتأم�ي الخليج 

القوي  التجارية  العالمة  الرتباط  نظًرا  أنه  موديز  وكالة  وأوضحت 
مما  الفنية،  ات  الخ�ب تبادل  إىل  باإلضافة  ن  للتأم�ي الخليج  بمجموعة 
بالمنطقة، فإن موديز تدمج ثالث  المستمر  المجموعة  ام  ن ال�ت يعكس 
 GIG لمجموعة  التابع  المالية  القوة  تصنيف  ي 

�ن الدعم  من  درجات 
مرص.

ن  ي للتأم�ي ي أي �ب كة �ب ي المستقل لرسش
وتابعت “يعكس الملف االئتما�ن

المرصي  ن  التأم�ي سوق  ي 
�ن األوىل  الثالثة  المراكز  ي 

�ن موقعها  مرص 
وتنويــــع  المتنامية  التجارية  والعالمة  اء  والرسش المخاطر  من  للحماية 
والربحية  بالحياة  المرتبطة  غ�ي  للمنتجات  الجيدة  المنتجات 

للغاية”. الجيدة  التشغيلية 
مرص  ن  للتأم�ي ي  �ب أي  ي  �ب كة  لرسش به  المرخص  المال  رأس  أن  ويذكر 
والمدفوع  المصدر  رأسمالها  يبلغ  بينما  جنيه،  مليون   500 يبلغ 
من  كة كاًل  الرسش مليون جنيه، ويضم هيكل مساهمي   338.625 نحو 
وبنك   ،99% نحو  تبلغ  بحصة  الكويتية  ن  للتأم�ي الخليج  مجموعة 
األفراد  بعض  إىل  باإلضافة   ،0.853% حواىلي  بنسبة  السويس  قناة 

. ن المرصي�ي

المصدر: أموال الغد

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

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

STAR: H1 2021 results

Tunisia:Tunisia: The Société Tunisienne d’Assurances et de 
Réassurances (STAR) posted, as at 30 June 2021, a 
3.6% decrease in its written premiums. These dropped 
from 210.318 million TND (72.98 million USD) 
during the first half of 2020 to 202.913 million TND 
(72.6 million USD) a year later.
Non-life premiums amounted to 184.837 million TND 
(66.16 million USD) and life premiums stood at 18.076 
million TND (6.47 million USD).

The paid claims rose by 33% from 97.9 million TND 
(33.97 million USD) by the end of June 2020 to 130.19 
million TND (46.6 million USD) during the same 
period in 2021.
At the end of June 2021, the financial products reached 
49.81 million TND (17.8 million USD), a 7.7% 
increase compared to the 46.247 million TND (16.04 
million USD) recorded in H1 2020.

 Source: Atlas Magazine 

https://iciec.isdb.org/

