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Inflation will make 1 Jan renewals challenging

At the Baden-Baden meeting in October 2022, inflation 
was at the front of European reinsurers’ minds, says 
Ms Eva-Maria Barbosa, a partner based in Clyde & 
Co’s Munich office, in a blog that is part of insights 
published in the law firm’s “Insurance 2023—the Year 
Ahead” series of articles.
The impact of inflation on the cost of doing business 
means insured losses will be more costly across all 
lines of business, leading to an inevitable increase in 
deductibles on renewing coverage, Ms Barbosa says.
From the reinsurers’ perspective, these will mean a 

World Insurance

reduction in the amount of more profitable first-layer 
business that they can write, skewing the balance of 
portfolios towards more volatile, large-loss coverage.
Climate change
At the same time, the influence of climate change on 
natural catastrophe losses is causing reinsurers to re-
think their approach to European exposures.
Whereas insurers have historically viewed European 
nat cat as a valuable hedge against US hurricane risks, 
recent events such as the flooding in Germany’s Ahr 
valley and the hailstorms in France are making the 

Inflation is expected to become a significant issue at 1 January renewals, being an ongoing challenge to carriers’ 
profitability, according to a forecast posted on the website of global law firm Clyde & Co.

https://iciec.isdb.org/


GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2022/12/122022/12/12 IssueIssue  180180  العددالعدد 22

balance between US and European business unsteady.
With practically no alternative capital available for 
these risks currently, there is likely to be a sharp 

reduction in available nat cat reinsurance capacity at 
upcoming renewals, and this development is likely to 
extend well into next year, says Ms Barbosa.

 Source: Asia Insurance Review

Price increases to continue but at reduced rate: WTW

The report, called the Spring 2023 Insurance 
Marketplace Realities Report says that commercial 
insurance rates are beginning to stabilise, steered by 
cyber and D&O.
Reduced rates, WTW said, are becoming increasingly 
available for low-hazard classes in addition to moderate-
risk ones where the client has sustained meaningful 
pricing and structural overhauls in the past two years.
The firm went on to say that its experts predict lower 
percentage increases across most lines of commercial 
insurance.
It wrote: “The long curve – the larger trend – has begun 
to bend in a positive way for commercial insurance 
buyers, while macro-economic factors are forecasted to 
exert upward rate pressure into 2023. Factors including 
inflation, the Russia/Ukraine conflict, continued 
supply chain challenges, and a volatile interest-rate 
environment will collectively exert mounting pressure 

on commercial insurance rates throughout 2023.”
It added: “Many coverage lines have softened 
significantly, most notably cyber, which has swung 
from triple-digit rate increases down to flat to +25%. 
Casualty rates have come down to flat or single digit 
increases for liability, with rate decreases for workers 
compensation risks. Executive risks such as Directors 
& Officers (D&O) are undergoing rate decreases in 
many areas, with primary D&O increases no higher 
than +2.5%, a notable difference from the spring report, 
when increases were as high as 20% or more.”
The firm said that after inflation, the second noteworthy 
macro factor impacting rates is Hurricane Ian. Many 
experts estimate insured losses at more than $75bn, 
and while losses in personal lines are much heavier 
than commercial, the ultimate impact of Ian will not 
be known for some time, likely to initially affect the 
reinsurance market.

A new report from WTW says that recent trends suggest rate increases will continue, albeit at a ‘materially reduced’ 
rate.

 Source: Reinsurance News

FSB endorses the IAIS Holistic Framework and discontinues 
identification of Global Systemically Important Insurers (G-SIIs)
At its December Plenary meeting, the Financial Stability 
Board (FSB), in consultation with the International 
Association of Insurance Supervisors (IAIS), decided 
to discontinue the annual identification of Global 
Systemically Important Insurers (G-SIIs) in favour of 
using the IAIS Holistic Framework for the assessment 
and mitigation of systemic risk in the insurance sector 

(Holistic Framework) to inform its consideration of 
systemic risk in insurance.
“Implementation of the Holistic Framework has been 
strong across each of its key elements: risk assessment 
through the annual Global Monitoring Exercise 
(GME), enhanced macroprudential supervisory policy 
measures and robust implementation assessment – 

https://aqabaconf.com/index.php/Registration/index
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with demonstrated benefits for the effectiveness of 
macroprudential supervision in the insurance sector,” 
said Vicky Saporta, IAIS Executive Committee Chair. 
“Reflecting on the three years since its adoption, FSB 
and IAIS members agree that the Holistic Framework 
provides a more effective basis for assessing and 
mitigating systemic risk in the insurance sector than 
G-SII identification.”
The IAIS adopted the Holistic Framework in November 
2019 as part of a comprehensive set of reforms 
contributing to the maintenance of global financial 
stability. The FSB welcomed the Holistic Framework 
and decided to suspend the identification of G-SIIs for 
three years, recognising that the Holistic Framework, 
appropriately implemented, would provide an enhanced 
basis for assessing and mitigating systemic risk in the 
insurance sector.
Demonstrated benefits of the Holistic Framework 
relative to the annual G-SII identification include:
• The systemic risk assessment through the GME has 
proven more comprehensive, forward-looking and 
versatile in times of crises;
• The Holistic Framework supports a more robust 
collective discussion among supervisors on the 
potential build-up of systemic risk and appropriate 
supervisory responses;
• Enhanced supervisory measures for macroprudential 
purposes are applied to a much broader set of insurers 
than those formerly identified as G-SIIs; and

• Robust implementation assessment of the Holistic 
Framework supervisory measures helps ensure they 
are implemented in a comprehensive and consistent 
manner across jurisdictions.
About the Holistic Framework for systemic risk
The Holistic Framework for the assessment and 
mitigation of systemic risk in the insurance sector 
(Holistic Framework), recognises that systemic risk 
may arise not only from the distress or disorderly failure 
of an individual insurer, but also from the collective 
exposures and activities of insurers at a sector-wide 
level. It consists of three key elements:
1. Risk assessment through the annual Global 
Monitoring Exercise (GME), designed to detect key 
risks and trends and the potential build-up of systemic 
risk in the global insurance sector, including a collective 
discussion among IAIS members of the outcomes of 
the analysis and the appropriate supervisory response;
2. An enhanced set of supervisory measures, designed 
to increase the overall resilience of the insurance sector 
and help prevent insurance sector vulnerabilities and 
exposures from developing into systemic risk (Holistic 
Framework supervisory measures); and
3. Robust assessment of the comprehensive and 
consistent implementation of the Holistic Framework 
supervisory measures across jurisdictions.
To read more details, please click here

 Source: IAIS

Conferences

العمل عىل انضمام ليبيا التفاقية النقل البحري للبضائع
ن ملت�ق ليبيا الدولي للتأم�ي

ملت�ق  فعاليات   ، ي
الثالثاءالما�ض يوم  »كورنثيا«،  بفندق  انطلقت 

االقتصاد  وزير  ومشاركة  برعاية  الثالثة  بدورته  ض  للتأم�ي الدولي  ليبيا 
ي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويــــج، تحت 

والتجارة �ض
 7-6 ي ليبيا “ وذلك يومي 

ض �ض شعار “ الطريق نحو تطوير قطاع التأم�ي
.2022 ديسم�ب 

االقتصاد  وزير   / للسادة  ض  مم�ي حضور  الدورة  هذه  شهدت  وقد 
المدير  نائب  و  والتعليم  بية  ال�ق ووزير  والغاز  النفط  ووزير  والتجارة 
اإلدارة  مجالس  رؤساء  من  وعدد  ض  التأم�ي عىل  اف  اال�ش لهيئة  العام 
ض  التأم�ي وإعادة  ض  التأم�ي كات  و�ش العامة  بالجهات  العامون  والمدراء 
ض  األم�ي  / السيد  حضور  مرة  وألول  الدورة  هذه  شهدت  كما  الليبية. 
التونسية  الجامعة  مدير  والسيد/  ض  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لالتحاد  العام 
الصحية  للرعاية  المرصية  الجمعية  رئيس  والسيد/  ض  التأم�ي كات  ل�ش
ض  والتأم�ي التكافىلي  ض  التأم�ي مجال  ي 

�ض ض  والمختص�ي اء  الخ�ب من  وعدد 
عدد  حضور  جانب  ال  والسودان.  والمغرب  ومرص  بتونس  الصحي 

العالقة. ض والجهات ذات  التأم�ي ي قطاع 
كب�ي من قيادات وموظ�ض

كات  و�ش علمية  بورقات  ض  المشارك�ي تكريم  تم  الملت�ق  اختتام  ي 
�ض

�ض  ستساهم  توصيات  عن  اإلعالن  تم  كما  للملت�ق  الراعية  ض  التأم�ي
-: ي 

ي اال�ق
ليبيا تمثلت �ض ي 

ض �ض التأم�ي تطوير قطاع 
ي 

ض ووسائل االعالم �ض كات التأم�ي 1- التأكيد عىل دور القطاع العام و�ش
المجتمع. أوساط  ض  ب�ي ي  التأمي�ض والوعي  التأمينية  الثقافة  ن�ش 

ار  اال�ض عن  التعويض  وضوابط  أسس  قرار  اصدار  ي 
�ض اإل�اع   -2

https://www.iaisweb.org/2022/12/fsb-endorses-the-iais-holistic-framework-and-discontinues-identification-of-global-systemically-important-insurers-g-siis/
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. المرصية(  )التجربة 
اء  والخ�ب األساتذة  العلمي عدد من  نامج  ال�ب تنفيد هذا  ي 

�ض وقد شارك 
ومرص  ليبيا  من  والتجاري  التكافىلي  ض  التأم�ي مجال  ي 

�ض ض  المختص�ي
وتونس. والسودان 

. السيارات  الناتجة عن حوادث 
للبضائع. البحري  النقل  التفاقية  ليبيا  انضمام  العمل عىل   -3

ض الصحي تقوم بها الدولة  ي انشاء منظومة تكافلية للتأم�ي
4- اإل�اع �ض

الخاص. القطاع  مع  بالتعاون 
لضبط  الصحي  ض  التأم�ي بنشاط  المتعلقة  يعات  الت�ش مراجعة   -5
ومقدمي  الطبية  النفقات  إدارة  كات  و�ش ض  التأم�ي كات  �ش ض  ب�ي العالقة 

الخدمة.
ي مجال التغطيات اإللزامية لعدد من 

6- التأكيد عىل أهمية التوسع �ض
. ً
تدريجيا األنشطة 

. ض التأم�ي كات  ي ل�ش المحاس�ب النظام  توحيد  العمل عىل   -7
قطاع  ي 

�ض ي  الب�ش العنرص  ي 
�ض االستثماري  أهمية  عىل  التأكيد   -8

. ض التأم�ي ي مجال 
�ض انشاء معهد متخصص  والعمل عىل  ض  التأم�ي

اليوم  ي 
�ض للملت�ق  العلمي  نامج  ال�ب تضمن  قد  أنه  بالذكر،  الجدير  ومن 

واليوم  التكافىلي  ض  التأم�ي مجال  ي 
�ض العلمية  األوراق  من  عدد  األول 

تم  كما  التجاري  ض  التأم�ي مجال  ي 
�ض العلمية  األوراق  من  عدد  ي 

الثا�ض
ض الصحي وتجارب بعض الدول منها  عقد صالون حوراي حول التأم�ي

44

Arab Insurance BahrainBahrain

ن سيارات نقل األموال “المركزي” يطلب مراجعة إجراءات تأم�ي

مراجعة  المحلية  ض  التأم�ي كات  �ش من  المركزي  البحرين  مرصف  طلب 
األموال. نقل  بأنشطة  الخاصة  السيارات  ض عىل  التأم�ي عملية 

ي التعميم الصادر بهذا الشأن، أنه وكجزء من أهداف مرصف 
وجاء �ض

عىل  يجب  المصلحة،  أصحاب  مصالح  لحماية  المركزي  البحرين 
تقوم  ي  ال�ق العابرة  األموال  عىل  ض  التأم�ي توفر  ي  ال�ق ض  التأم�ي كات  �ش
السيارات  أن  من  التأكد  المتخصصة  لبخدمة  مزودي  كات  �ش بها 
المعنية  اإلدارة  قبل  من  بها  مرصح  األموال  تحويل  ي 

�ض المستخدمة 

 لذلك، دعا مرصف 
ً
. ووفقا ض بوزارة الداخلية قبل إصدار وثيقة التأم�ي

االكتتاب  إجراءات  تحديث  إل  ض  التأم�ي كات  �ش المركزي  البحرين 
المركبات. عىل  ض  التأم�ي قبل  التحقق  لتشمل  الحالية 

قد  المذكورة  للمتطلبات  االمتثال  عدم  بأن  المركزي  المرصف  ونّوه 
االنفاذ  إجراءات  باتخاذ  المركزي  البحرين  مرصف  قيام  إل  يؤدي 
ي أدلة قواعد مرصف البحرين 

ض �ض كة عىل النحو المب�ي الالزمة ضد ال�ش
المركزي.

المصدر: البالد

Arab Insurance JordanJordan

ن وع قانون عقد التأم�ي كة تبحث م�ش لجنة مش�ق

البنك  مقر  ي 
�ض اجتماعا   2022/12/5 الموافق  ض  االثن�ي اليوم  عقد 

اء القانون  كة من القطاع وعدد من خ�ب ي للجنة المش�ق
المركزي األرد�ض

طهبوب  رنا  السيدة  عطوفة  برئاسة  ي 
األرد�ض المركزي  البنك  وممثىلي 

ض وبمشاركة مدراء الدوائر  المدير التنفيذي لمديرية الرقابة عىل التأم�ي
واللجنة  ض  التأم�ي كات  �ش مالحظات  لمناقشة  وذلك  البنك  ي 

�ض المعنية 
اإلتحاد  انشأها  ي  ال�ق المحايدة  واللجنة  القانونية  للجنة  التنفيذية 
االتحاد  حرص  عىل  التأكيد  مع  القانون  وع  م�ش مناقشة  الستكمال 
مصالح كافة  يراعي  عرصي  بشكل  ض  التأم�ي عقد  بقانون  الخروج  عىل 
والمستفيدين من  ض  المواطن�ي ي مقدمتهم 

التوازن و�ض االطراف ويحقق 
. ي التأمي�ض العمل  لتنظيم  قادمة  طويلة  ة  لف�ق ويصلح  ض  التأم�ي

مؤيد  الدكتور  من  كل  كة  المش�ق اللجنة  ي 
�ض والقطاع  االتحاد  ومثل 

ي 
القانو�ض الكلوب مدير االتحاد والدكتور محمد السمهوري المستشار 
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اللجنة  مخرجات  ي ضوء 
�ض وكذلك  الموضوع  لهذا  اجتماعا خصصت 

انهاء  بعد  أعمالها  بدأت  ي  ال�ق القانون  اء  وخ�ب القطاع  من  المحايدة 
القانون. وع  م�ش دراسة  القانونية  للجنة  التنفيذية  اللجنة 

كة  المش�ق االجتماعات  مواصلة  عىل  باالتفاق  االجتماع  واختتم 
يخدم  الذي  الفعال  التوازن  يحقق  عرصي  قانون  إل  للوصول 

العالقة. ذات  األطراف  مصلحة جميع 

55

العدوان  ف  ا�ش الدكتور  واالستاذ  القضاة  فياض  والدكتور  لالتحاد 
الجامعه األردنية بصفتهم اطراف محايدة  ي 

ي �ض
المد�ض القانون  اساتذة 

اعمال  منسق  جوده  أبو  عوده  والدكتور  القانون  ي 
�ض طويل  باع  لهم 

اللجنة  رئيس  الفاعوري  سعد  واألستاذ  االتحاد  ي 
�ض القانونية  اللجنة 

مدادحة. حازم  الدكتور  ونائبه  القانونية  للجنة  التنفيذية 
المركزي  البنك  ويد  ض ب�ق االتحاد  قيام  اعقاب  ي 

�ض االجتماع  هذا  وجاء 
 12 بعد  القانونية  اللجنة  من  القانون  وع  م�ش دراسة  نتائج  ي 

المصدر: صفحة االتحاد األردني على الفيس بوكاألرد�ض

Arab Insurance KuwaitKuwait

ن البناء«... ُمنَتج متاح يبحث عن زبائن أصحاب العقارات ُيْحِجمون عنه  »تأم�ي
كات تسىع إل تسويقه وال�ش

ض  التأم�ي ، فإنه غالبا ما يتجه ذهن االنسان إل  ض التأم�ي عندما يتم ذكر 
الساحة  عن  يغيب  ما  لكن   ، الصحي ض  التأم�ي أو  السيارات،  عىل 

البناء.  ض  تأم�ي منها  المنتجات،  من  الكويت كث�ي  ي 
�ض التأمينية 

كيب  ال�ق وأخطار  ض  المقاول�ي أخطار  ضد  ض  تأم�ي الكويت  ي 
�ض ويتوافر 

وأي  اآلالت،  وتلف  ونية،  واإللك�ق الكهربائية  واألجهزة  واإلنشاءات 
رقم  المادة  عليه  تنص  ما  هذا  الفرع.  هذا  تقع ضمن  أخرى  تأمينات 
الالئحة  من  ض  التأم�ي وإعادة  ض  التأم�ي ممارسة  ضوابط  فصل  من   4
، إال  ض التأم�ي ي شأن تنظيم 

2019 �ض 125 لسنة  التنفيذية للقانون رقم 
العقارات. أصحاب  من  للعديد  البناء  ض  تأم�ي نفتقد  أننا 

أي  حال حدوث  ي 
�ض المالك  حق  يحفظ  البناء  عىل  ض  التأم�ي أن  ورغم 

ض صاحب  ب�ي المحاكم  متاهات  ي 
�ض الدخول  من  بداًل  البناء،  أثناء  خطأ 

ال  ض  التأم�ي من  النوع  هذا  فإن  المقاول،  أو  المنفذة  كة  وال�ش العقار 
ربما  األسباب؛  من  لعديد   ، المحىلي ض  التأم�ي سوق  ي 

�ض منت�ش  غ�ي  يزال 
وثائق  من  النوع  هذا  بأهمية  العقارات  أصحاب  قناعة  عدم  منها 
ة  الف�ق خالل  تعّرض  المحىلي  ض  التأم�ي سوق  أن  خصوصا   ، ض التأم�ي
عىل  ح�ق  أثرت  كات  ال�ش بعض  من  مشبوهة  لممارسات  الماضية 

مة.  ض المل�ق كات  ال�ش سمعة 
وع  الم�ش أعمال  قيمة  تغطي  ض  المقاول�ي أخطار  جميع  ض  تأم�ي ووثيقة 
أو  الرئيسي  للمقاول  األخطار  جميع  ضد  العقد(  )قيمة  المقاول 
ي قد تحدث بطريقة فجائية وغ�ي متوقعة خالل  مقاولي الباطن، وال�ق
القانونية  المسؤولية  لتشمل  الوثيقة  تمتد  كما  وع،  الم�ش تنفيذ  ة  ف�ق
ي 

�ض وذلك  المقاومة،  أعمال  تنفيذ  عن  والناتجة  الثالث  الطرف  تجاه 
بالوثيقة.  تحديده  يتم  ض  مع�يّ مبلغ  حدود 

ي 
ف�ض العقار،  المنفذين وصاحب  والعمالة  المهن  ض  تأم�ي وثيقة  وتحمي 

العاملة،  واأليدي  البناء  مواد  أسعار  زيادة  من  الحالية  األوضاع  ظل 
تكون  وثيقة جديدة  إل  نحتاج  قد  العقار،  ي ساحة 

�ض ض  المقاول�ي ة  وك�ث
البناء. أثناء  العقار بشكل مبا�ش عن أي أخطاء تحدث  لصاحب 

أو  ار  األ�ض فإن  ذلك،  يحدث  وعندما  محتمل،  أمر  الحوادث  وقوع 
واسعة  تكون  أن  الممكن  من  العقار  بأصحاب  تلحق  ي  ال�ق الخسائر 
الخطر  فإنه   ، ض التأم�ي غطاء  تحت  لك  ض م�ض يكون  عندما  أنه  إال  جدا، 
من  وإصالحاتها  البدائل  معرفة  يتم  السهل  ومن  وطأة،  أقل  يصبح 

بالمؤّمن.  الخاصة  ض  التأم�ي كات  قبل �ش
ض  والمقاول�ي المنفذة  كات  ال�ش إلزام  ورة  �ض إل  اآلراء  من  وتتجه كث�ي 
العقار.  يحفظ حق صاحب  بأنواعها، ح�ق  للبناء  ض  تأم�ي وثيقة  بعمل 

م  ض تل�ق الناس ال 
ض  ، حس�ي ض التكافىلي كة األول للتأم�ي ي ال�ش

بداية، قال الرئيس التنفيذي �ض
ي 

�ض ال جديدا موجودة  ض م�ض ي  يب�ض أن  يريد  لمن  ض  التأم�ي وثائق  إن  العتال، 
ض  تأم�ي بعمل  يهتمون  ال  الناس  عموم  أن  إال  إجبارية،  وهي  الكويت، 
الدولة هذا  انتهاء أعمال اإلنشاء، لذلك يجب أن تفرض  ل بعد  ض للم�ض
يكون  أن  يجب  وأكمل:  العقار.  لصاحب  ألهميته   ، ض التأم�ي من  النوع 
جزء  أو  بالكامل  ل  ض الم�ض لبناء  سواء  إلزاميا؛  الوثائق  من  النوع  هذا 
ل،  ض الم�ض صاحب  لسالمة  وذلك  هدمها،  أو  إضافية  غرفة  منه كبناء 

اإلنشاء. االنتهاء من مرحلة  بعد  وكذلك 
يكون   

ً
وغالبا ل،  ض الم�ض بناء  عىل  يؤّمنون  من  قليلون  العتال:  وأضاف 

الستطاعتهم  التمويل  جهة  أو  البنك  من  طلب  هو  ض  التأم�ي سبب 
مدة  انتهاء  فور  أنه  إال  المطلوب،  التمويل  أو  القرض  العميل  إعطاء 
جميع  وتغطي  إلزامية  تكون  أن  بّد  ال  لذا  تجديدها،  يتم  ال  التمويل 
وعىل  ل،  ض الم�ض م 

ّ
تسل بعد  وكذلك   ، ض والعامل�ي والمواد  البناء  مراحل 

األشخاص  ممتلكات  حماية  لتضمن  الالزمة  ض  القوان�ي وضع  الدولة 
المجتمع.  ي 

�ض ض  التأم�ي دور  وتفعيل 
مفّعلة  غ�ي  ض  قوان�ي

الرميح،  عادل   ، ي الكوي�ق ض  التأم�ي التحاد  العام  ض  األم�ي قال  جانبه،  من 
إن وثيقة أخطار المقاول تحمي صاحب القسيمة من أي أخطاء تقع 
بلدية  وعىل  اختيارية،  ال  إجبارية  تكون  أن  ض  ويف�ق المقاول،  من 
تعود  حيث  المهنة،  أخطاء  وثيقة  المقاول  عىل  تفرض  أن  الكويت 
وثيقة  يحمل  أن  يجب  للبناء  مرخص  مقاول  فكل  المالك،  لمصلحة 
أن  للبناء  رخصة  يمتلك  مقاول  كل  عىل  يجب  وأضاف:  مستمرة. 
حيث  صالحة،  رخصته  مادامت  مستمر،  ض  تأم�ي وثيقة  لديه  تكون 
ض  ح�ي ي 

و�ض المقاول،  مع  يتعاقد  عندما  مطمئنا  العقار  صاحب  يكون 
ض ال إل المقاول، ويجب أن تكون  كة التأم�ي حدوث خطأ يرجع إل �ش
إجبارية ح�ق تنجح، فهناك الكث�ي من األشياء يجب أن تؤّمن إجباريا، 
قرارات  بّتته  ض  التأم�ي من  الكث�ي  هناك  أن  كما  تنجح،  لن  فإنها  وإال 
 ، ض والمحاسب�ي ض  والمهندس�ي األطباء  ض  وتأم�ي ض  المحام�ي ض  كتأم�ي وزارية 
اآلن  لكن ح�ق  المقصود،  الخطأ غ�ي  بها  وارد  ي  ال�ق المهن  والكث�ي من 
يل�ض  أال  يجب  أنه  الرميح  وأكد  المطلوب.  بالمستوى  ليس  التنفيذ 
البناء،  رخصة  مع  مستمرة  وتكون  سارية،  الرخصة  مادامت   ، ض التأم�ي

مطمئنا. الجميع  ليكون 
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

المصدر: الجريدة

https://www.aljarida.com/article/6949
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ً
ن ترفع أسعارها قريبا كات التأم�ي .. �ش ً

الدفع بـ”الدوالر” حرصا

اعتماد  إل  لبنان  ي 
�ض ض  التأم�ي كات  �ش عمدت   2022 عام  مطلع  منذ 

إضافة  الصحية  التأمينية  العقود  ثمن  لتسديد  دوالر”  “الفريش 
للسيارات  االلزامي  ض  التأم�ي عقود  وبقيت   ، الس�ي حوادث  بوالص  إل 
المالية  باألزمة  تأثر  القطاعات  من  ه  القطاع كغ�ي فهذا  ة،  بالل�ي فقط 
3 سنوات ما دفعه إل  بالبلد منذ أك�ث من  ي تعصف  ال�ق واالقتصادية 
كات  ال�ش بعض  عمدت  دفع كما  كوسيلة  اء”  الخرصض “العملة  اعتماد 
الجديدة  التأمينية  المنتوجات  بعض  وادخال  اتيجياتها  اس�ق تغي�ي  ال 

استمراريتها ض  تأم�ي بهدف 
مع  ض  التأم�ي كات  �ش إل  ض  اللبناني�ي من  به  بأس  ال  قسم  اتجه  وقد 
إل  إضافة  خيالية،   

ً
أرقاما االستشفاء  وفاتورة  الطبابة  تكلفة  بلوغ 

الصحية  ،فالتغطية  حاليا  عليها  يعّول  يعد  لم  الضامنة  الجهات  ان 
ُتراعي  تعد  لم   ّ

االجتماعي الضمان  قبل  من  أو  الصّحة  وزارة  قبل  من 
المواطن  عىل  يتوّجب  ي  ال�ق والفروقات  االستشفائّية،  الفاتورة 
ض  التأم�ي كات  ان �ش فوجد  باتت شاسعة،  الخاص  جيبه  من  تسديدها 

له ولصحته.  الحل “األضمن”  هي 
بداية كانون  منذ  الجديدة  الجمركي  الدوالر  ة  تسع�ي تطبيق  بدء  ومع 
اعتماد  اب  واق�ق لبنانية  ة  ل�ي ألف   15 بـ دت  ُحدِّ ي  وال�ق الحالي  األول 
ة  ة كسعر �ف رسمي للدوالر بدال من 1500 ل�ي سعر الـ 15 ألف ل�ي
بوالص  األمر عىل  2023، كيف سيؤثر هذا  ابتداء من مطلع شباط 

أسعارها؟  ستتضاعف  وهل  ض  التأم�ي
انه   ”24 “لبنان  لـ  أكد  نسناس  إيىلي  الضمان  كات  �ش جمعية  رئيس 
الجديدة  ائب  الرصض مع  ض  التأم�ي بوالص  أسعار  تزداد  ان  الطبي�ي  “من 
حيث  السيارات  ض  بتأم�ي المتعلقة  تلك  والسيما  الجمركي  والدوالر 
أسعار  عىل  سينعكس  األمر  وهذا  داد  ض س�ق السيارات  قطع  أسعار 
موازنة  يخص  ما  ي 

�ض بعد  واضحة  غ�ي  “األمور  وقال:   ،” ض التأم�ي
إليه  ستؤول  ما  بانتظار  نحن  وبالتالي  رضت 

ُ
ف ي  ال�ق ائب  والرصض  2022

الزيادات”.  النسب عىل  لتحديد  األمر  المحادثات حول هذا 
البوالص  ثمن   100% تتقا�ض  أصبحت  ض  التأم�ي كات  “�ش ان  وأعلن 
ي  وال�ق المتبقّية  القليلة  والنسبة  عام،  من  أك�ث  منذ  دوالر  بالفريش 
 ّ ي

المرص�ض اللوالر  أو  ة  بالل�ي القيمة  من  جزءا  تتقا�ض  التزال  كانت 
ض   إل ان “التأم�ي

ً
ا ستسّعر جميعها مطلع العام المقبل بالدوالر”، مش�ي

بعدما كان  ة  ل�ي ألف   800 وأصبح  ة  بالل�ي يزال  ال  للسيارات  اإللزامي 
ة”.  400 ألف ل�ي

ض 10 إل 15%  زيادة ما ب�ي
داد ألن  ض أما عن بوالص االستشفاء، فأوضح نسناس ان “األسعار س�ق
ا  مش�ي بالدوالر”،  حرصا  أصبح  واألطباء  المستشفيات  مع  التعاقد 
واألطباء  والمستشفيات  ض  التأم�ي كات  �ش ض  ب�ي تجري  “مفاوضات  إل 
بوالص  عىل  منها  بّد  ال  زيادة  يحّتم  ما   ، زيادة  باقرار  يطالبون  الذين 

 .” ض التأم�ي
ض  ب�ي ما  اوح  ست�ق ض  التأم�ي بوالص  “الزيادة عىل  ان  نسناس عىل  وشدد 
االستمرارية  هّمها  ض  التأم�ي كات  “�ش ان  مؤكدا  بالمئة”،  و15   10 الـ 
منخفضة  بأسعار  تأمينّية  منتجات  بابتداع  وقامت  زبائنها  وخدمة 
مختلف  لتغطية  ات  والمخت�ب المستشفيات  من  محدودا  عددا  تضّم 

االجتماعية الطبقات  حاجات 
ض  التأم�ي كات  إقبال عىل �ش

موّظفيها  ض  لتأم�ي تس�  ي  ال�ق كات  ال�ش “عدد  أّن  ال  نسناس  وأشار 
الضمان  منها  ي 

يعا�ض ي  ال�ق المشاكل  مع  مستمر  ارتفاع  ي 
�ض صحيا 

انخفض  وعائالت  كأفراد  ض  المواطن�ي “عدد  ان   
ً
كاشفا  ،” االجتماعي

الخدمة،  هذه  واستغنائهم عن  ض  بناني�ي
ّ
الل بسبب هجرة  واضح  بشكل 

السيارات  بيع  سوق  ألن  انخفضت  السيارات  ض  تأم�ي بوالص  ان  كما 
 .”

ً
ا تراجع كث�ي

؟ يش�ي نسناس  ض تأم�ي كات  إقفال �ش وهل أدت األزمة االقتصادية إل 
ض  ب�ي دمج  حصل  ي 

الما�ض العام  ي 
�ض ولكن  كة  �ش أي  إقفال  عدم  إل 

المقّرة  بصيغتها  ائب  الرصض بتطبيق  النظر  العادة  دعا  انه  اال   ، ض كت�ي �ش
كات  ال�ش من  العديد  القفال   

ً
تفاديا وذلك  الرج�ي  المفعول  مع  حاليا 

 . ض التأم�ي كات  بينها �ش ومن 
المجال  ي 

�ض ض  التأم�ي كات  �ش توفّرها  ي  ال�ق االقساط  ان  إل   
ً
ا أخ�ي ُيشار 

الرافد  السيارات  عىل  ض  التأم�ي ويعت�ب   ،40% تشكل  لبنان  ي 
�ض الصحي 

من  تقريبا   20% ل 
ّ
يشك وهو  ض  التأم�ي ألقساط  ايرادات  االك�ث  ي 

الثا�ض
المكتتبة.  ض  التأم�ي أقساط  مجموع 

المصدر: لبنان 24
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Regulator works on specific regulations governing microinsurance
The Insurance and Social Welfare Supervisory 
Authority (ACAPS) has submitted the first draft of 
proposed microinsurance regulations to the Ministry of 
Economy and Finance.
The proposed rules and principles relating to 
microinsurance will give a specific legal framework to 
this branch of insurance that has so far been regulated 
through ACAPS circulars.
Among the proposed regulations is a provision for 

payment institutions to market inclusive insurance 
products through their various points of sale.
Mr Othman Khalil El Alamy, interim president of 
ACAPS, said at the annual meeting last month of the 
National Federation of Insurance Agents and Brokers 
of Morocco (FNACAM) that the microinsurance 
regulations would boost access to insurance for a large 
segment of the population.
In July 2022, payment institutions received the green 
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The insurance regulator allows payments companies 
to distribute microinsurance products because these 
entities have a network of points of sale over a wide 
territory.
This is an advantage that will contribute to the 
development of inclusive insurance.
According to Bank Al-Maghrib statistics, at the end 
of 2021, the banking system included 18 payment 
establishments, with a network of 19,751 points of sale 
(including 8% in rural areas).
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light to market inclusive insurance products through 
their own network or their main agents, thanks to the 
publication of a circular in the Official Gazette. The 
circular specifies the types of inclusive insurance 
products that payments companies are allowed to sell.
The insurance plans include those covering death, 
hospitalisation, as well as fire on property and water 
damage. Payment institutions can only offer these 
insurance products after obtaining an authorisation 
issued by ACAPS.

. ض  التأم�ي صناعة 
تلقتها  ي  ال�ق القيمة  والتوجيهات  باإلرشادات  الجمعية  أشادت  كما 
اعربت  فيما  االجتماعية.  التنمية  وزارة  ومن  المال  سوق  هيئة  من 
الجمعية  أعضاء  ي 

وتفا�ض ام  ض ال�ق الستمرار  امتنانها  عن  الجمعية  ادارة 
. الجمعية  ألنشطة  دعمعم  ي 

�ض ض  للتأم�ي العمانية 
تجارية  هيئة  ض هي  للتأم�ي العمانية  الجمعية  ان  إل  هنا  االشاره  تجدر 
تقديرالخسائر  ومؤسسات  ض  التأم�ي ووسطاء  ض  التأم�ي كات  �ش تضم 
تحت  تعمل  ي  العالقةال�ق ذات  والمؤسسات  الجهات  من  هم  وغ�ي
عام  ي 

�ض الجمعية  تأسيس  تم   . المال  لسوق  العامة  الهيئة  اف  ا�ش
تبادل  تسهيل  بهدف  االجتماعية  التنمية  وزارة  اف  إ�ش تحت   2010
ض  ي مجال صناعة التأم�ي

ض جميع أصحاب المصلحة �ض وجهات النظر ب�ي
التدريب  مثل  الرئيسية  لألولويات  تطويرالحلول  عىل  العمل  ألجل   ،
فهم  إل  باإلضافة  المخاطر  وإدارة  االكتتاب  ي 

�ض ات  الخ�ب واكتساب 
الحرص  عىل  عالوة   ، ض  التأم�ي مجال  ي 

�ض العالمية  التطورات  ومواكبة 
.وقد  ض عىل تزويد العمالء بأفضل المنتجات والخدمات بمجال التأم�ي
وصل  حيث  بقوة  النمو  تحقيق  من  إنشائها  منذ  الجمعية  تمكنت 
ي ع�ش 

الثا�ض عامها  اآلن  بلغت  وقد   ، ( عضو   30( إل  أعضائها  عدد 
المشاركات  من  العديد  عمرها  من  ة  ض الوج�ي ة  الف�ق هذه  ي 

�ض محققة 
. واإلقليمي المحىلي  الصعيدين  عىل  الصناعة  مستوى  عىل  منتظمة 

Arab Insurance OmanOman

ن ن بمجال التأم�ي ن تكرم 40 من االختصاص�ي الجمعية العمانية للتأم�ي

السنوي  اللقاء  مؤخرا   )OIA( ض  للتأم�ي العمانية  الجمعية  عقدت 
من  أك�ث  بحضور   ، مسقط  كونتيننتال  إن�ق الجمعيةبفندق  إلعضاء 
والوسطاء  ض  التأم�ي كات  �ش يمثلون  ض  التأم�ي بمجال  متخصص   )100(
العالقة  ذات  المؤسسات  من  هم  وغ�ي ض  والمنظم�ي ض  التأم�ي ووكالء 

. بالمجال 
ض من  المجتمع�ي فيه  الت�ق  الذي  نوعه  األول من  ويعت�ب هذا االجتماع 

جائحة كورونا. بعد  لوجه  وجها  الجمعية  عضوية 
الحضورعىل  إطالع  من  كل  عىل  الثنائية  االجتماع  أجندة  تضمنت 
مشاركة  ألجل  أهدافها  لتحقيق  بالس�ي  المتعلقة  الجمعية  أنشطة 
فيما   ، ض التأم�ي بصناعة  المتعلقة  المسائل  بجميع  التعاون  ي 

�ض أوسع 
األكاديمية  الشهادات  تقديم  الظهر  مابعد  ة  لف�ق األجندة  تضمنت 
لشهادة  تأهيلهم  استكملوا  الذين  ض  التأم�ي مجال  ي 

�ض ض  للمتخصص�ي
 )CII( ي 

القانو�ض ض  للتأم�ي ي 
يطا�ض ال�ب المعهد  من   )Cert CII( ض  التأم�ي

. المتحدة  بالمملكة 
ي  المه�ض التأهيل  الجمعية شهادات استكمال  الذين منحتهم  بلغ عدد   
إل  باالضافة   ، متخصًصا   )22  ( االجتماع  هذا  ي 

�ض ض  التأم�ي بمجال 
التدريبية  الدورات  )18( مرشًحا إلكمالهم  أخرى من  تكريم مجموعة 

. الشهادة  للحصول عىل هذا  الصلة بسعيهم  ذات 
مجلس  استعرض   ، االجتماع  أجندة  فعاليات  من  اآلخر  الجانب  ي 

و�ض
المشاريــــع  ي 

�ض احرازه  تم  الذي  التقدم  الحضور  الجمعيةأمام  إدارة 
 ، الطبيعية(  الكوارث  دراسةتغطية  موضوعات  تغطي  ي  ال�ق الرئيسية 
طة  �ش مع  ي 

و�ض االلك�ق التعامل  ونجاحات   ، السيارات  ض  تأم�ي ودراسة 
تمت  كما  ذلك.  إل  وما  المركبات  ض  تأم�ي مجال  ي 

�ض السلطانية  عمان 
باستضافة  عمان  سلطنة  فوز  حول  األولية  المعلومات  مشاركة 

2024م . ي عام 
GAIF( �ض  ( ض ي للتأم�ي اجتماعات االتحاد العام العر�ب

فيما يتعلق بتعزيز العمل الذي تقوم به الجمعية ، حث مجلس إدارة 
من  العديد  ي 

�ض بنشاط  المشاركة  أهمية  عىل  األعضاء  الجمعية كافة 
الجمعية.  بأنشطة  الخاصة  نظرهم  وجهات  لتقديم  الفرعية  اللجان 
المقدمة  احات  االق�ق من  بالعديد  الجمعية  إدارة  مجلس  رحب  كما 
ي 

�ض احاتهم  اق�ق جميع  ي 
�ض النظر  سيتم  أنه  عىل  وأكد  الحضور  من 

الجهود  بذل كل  الجمعية وسيتم  إدارة  لمجلس  القادمة  اإلجتماعات 
تعزيز  مجال  ي 

�ض احات  االق�ق من  ممكن  عدد  أك�ب  ض  لتضم�ي المصدر: الشبيبةالممكنة 
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ن مستمر محافظ البنك المركزي السعودي يؤكد: تطوير هيكلة قطاع التأم�ي

رفع معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدهللا 
العزيز  الملك سلمان بن عبد  ض  يف�ي ض ال�ش المبارك لمقام خادم الحرم�ي
صاحب  الوزراء  مجلس  رئيس  ض  األم�ي عهده  ولي  وسمو  سعود،  آل 
التهنئة   – هللا  حفظهما   - سلمان  بن  محمد  األم�ي  الملكي  السمو 
ي  ال�ق )2023م(،  المالي  للعام  للدولة  العامة  انية  ض الم�ي إعالن  بمناسبة 
التنمية  عملية  واستمرار  االقتصادية  المملكة  مكانة  تعزيز  تستهدف 
التحديات،  ومواجهة  االقتصادي،  النمو  مسار  وتعزيز  الدائمة، 

الخاص. القطاع  ض  وتمك�ي
السعودي  المركزي  البنك  استمرار  الصدد  هذا  ي 

�ض معاليه   
ً
مؤكدا

متطلبــات  مــع  ينســجم  نحـٍو  علــى  به  المنوطــة  المهــام  تحقيــق  ي 
�ض

إلــى  أعماله  فــي  ومستنًدا   ،2030 المملكــة  ورؤيــة  الوطنــي  االقتصــاد 
ودوره  المملكــة،  فــي  ومســتقبله  المالــي  القطــاع  لواقــع  واضحــة  رؤيــة 

االقتصاد. تعزيــز  فــي 
ة الماضية؛  ي عمل عليها البنك المركزي خالل الف�ق ومن المبادرات ال�ق
مجلس  مقام  من  اعتمادها  بعد  المالية  التقنية  اتيجية  إس�ق إطالق 
ي مجال 

ي مصاف الدول الرائدة �ض
الوزراء، الهادفة بأن تكون المملكة �ض

عىل  المعتمد  المالية  الخدمات  ي 
�ض االبتكار  ويكون  المالية،  التقنية 

ض االقتصادي للفرد والمجتمع.  التمك�ي التقنية هو األساس الذي يعزز 
يعية  الت�ش التجريبية  للبيئة  المحدث  التنظيمي  اإلطار  إصدار  تم  كما 
كات  الخاصة بالبنك المركزي السعودي، الذي يفتح المجال أمام ال�ش
والمبتكرة،  الجديدة  المالية  الخدمات  لتقديم  المالية  والمؤسسات 
وفق  المفتوحة  للمرصفية  التنظيمي  اإلطار  إصدار  ذلك،  جانب  إل 
المالية  التقنية  كات  و�ش البنوك  ض  لتمك�ي العالمية؛  الممارسات  أفضل 

المملكة. ي 
�ض المفتوحة  المرصفية  تقديم خدمات  من 

بها  مرت  ي  ال�ق االستثنائية  الظروف  رغم  المحافظ:  معالي  وقال 
الحمد  السعودي - وهلل  االقتصاد  أن  إال  العالم،  المملكة كبقية دول 
- أثبت قدرة عالية عىل تحمل الصدمات، نتيجة االستجابة ال�يعة 

القرارات  من خالل  األخرى  والجهات  المركزي  والبنك  الحكومة  من 
االقتصادية. المكتسبات  عىل  للمحافظة  تخذت؛ 

ُ
ا ي  ال�ق

وذلك  ُمَطْمِئنة،  المملكة  ي 
�ض النقدية  األوضاع  أن  المبارك،  وأكد 

وأن  المركزي،  البنك  يتبعها  ي  ال�ق الحصيفة  النقدية  للسياسة  نتيجة 
وسيولة  تشغيلية،  وكفاءة  مالية،  بمالءة  يتمتع  ي 

المرص�ض القطاع 
أن  معاليه  مضيًفا  الراهنة.  التحديات  مواجهة  عىل  وقدرة  جيدة، 
القطاع  أن  إل  تش�ي  ي 

المرص�ض القطاع  ي 
�ض المالية  السالمة  ات  مؤ�ش

ات أداء جيدة، حيث سجل معدل كفاية رأس المال ما  يـسجل مؤ�ش
بينما سجلت  2022م،  عام  من  الثالث  للربــع  المئة  ي 

�ض  19.4 نسبته 
مما  نفسها،  ة  للف�ق المئة  ي 

�ض  174.2 يقارب  ما  السيولة  تغطية  نسبة 
واألزمات. التحديات  مــواجهة  قدرته عىل  ُيعزز 

ض  ب�يّ السعودي؛  المركزي  البنك  عليها  ف  ي�ش ي  ال�ق القطاعات  وبشأن 
ض  التأم�ي قطاع  هيكلة  تطوير  ي 

�ض مستمر  المركزي  البنك  أن  المبارك 
كات، ومن ضمن ممكناتها  لل�ش المالية  المراكز  متانة  تعزيز  من خالل 
االنتهاء  2022م  العام  شهد  حيث  واالستحواذ.  االندماج  عمليات 
مالية  قوية  لخلق كيانات  القطاع؛  ي 

�ض جديدين  ض  اندماج�ي تنفيذ  من 
بقطاع  يتعلق  وفيما   . المحىلي الناتج  رفع  ي 

�ض والمساهمة  وتشغيلية، 
ات  مؤ�ش القطاع  تحقيق  إل  المحافظ  معالي  أشار  التمويل؛  كات  �ش
الثالث  الربــع  بنهاية  المرخصة  كات  ال�ش عدد  بلغ  إيجابية، حيث  نمو 

كة. 45 �ش 2022م ما مجموعه  من عام 
ي الختام، جدد معالي المحافظ التأكيد عىل استمرار البنك المركزي 

و�ض
، ودعم  والمالي النقدي  االستقرار  المحافظة عىل  ي 

�ض بدوره  القيام  ي 
�ض

تحقيق رؤية المملكة 2030، من خالل الس�ي إل إنجاز مستهدفاته، 
؛  المالي القطاع  برنامج تطوير  ي تشكل جزًءا رئيًسا من مستهدفات  ال�ق
مقومات  تعزيز  عىل   - هللا  بإذن   - قادًرا  المالي  القطاع  يستمر  لكي 
خادم  يقودها  ي  ال�ق والنماء،  التنمية  ة  مس�ي ي 

�ض ولتساهم  االقتصاد، 
ض حفظهما هللا. األم�ي ، وولي عهده  ض يف�ي ال�ش ض  الحرم�ي

المصدر: البنك المركزي السعودي

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

مر�ن يشكون ارتفاع فاتورة العالج

« تحّد من الممارسات  ن الصحي ي »التأم�ي
«: زيادة نسبة التحّمل �ن ن »اإلمارات للتأم�ي

السلبية
يدفعها  ي  ال�ق التحمل  نسبة  زيادة  أن   ، ض للتأم�ي اإلمارات  أكدت جمعية 
عىل  الحصول  عند  أو  المستشفيات  فاتورة  ي 

�ض بها  ويسهم  المريض 
ض  ه، جاءت للحد من ممارسات سلبية يشهدها فرع التأم�ي العالج وغ�ي
ومن  متكرر  بشكل  الطبيب  زيارة  عىل  البعض  اعتياد  نتيجة  الصحي 
كات  ي فرضتها �ش ة ال�ق ة إل أن الزيادات األخ�ي ، مش�ي ي

دون داٍع حقي�ق
ض  القطاع�ي ي 

�ض المختلفة  التوظيف  جهات  مع  باالتفاق  جاءت  ض  تأم�ي
والخاص. الحكومي 

شكاوى  من  اليوم«  »اإلمارات  تلقته  ما  عىل   
ً
تعقيبا ذلك،  جاء 

ة عند  ومالحظات من مر�ض قالوا فيها إنهم باتوا يدفعون مبالغ كب�ي
تحاليل  وأي  الطبيب  قيمة كشف  من   30% إل  تصل  العالج  طلب 
كانوا  أن  بعد  الجراحية،  العمليات  وح�ق  األدوية  وكذلك  مطلوبة، 
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 ،
ً
درهما  50 يتجاوز  ال   

ً
مقطوعا  

ً
مبلغا أو  بكث�ي  أقل  نسبة  يدفعون 

أدوية  بجانب  عليها  يحصلون  ي  ال�ق الطبية  الخدمات  جميع  شاماًل 
مجانية.

رقابة
هناك  إن   ، ي

لط�ض فريد   ، ض للتأم�ي اإلمارات  لجمعية  العام  ض  األم�ي وقال 
للتأكد  عيادات،  أو  مستشفيات  سواء  الخدمات،  مزودي  عىل  رقابة 
وعدم   ، ي الط�ب المريض  ملف  ي 

�ض موجود  هو  لما  األطباء  امتثال  من 
داٍع، فضاًل  لها  يكن  لم  ي حال 

�ض واألشعة  التحاليل  ي طلب 
�ض المبالغة 

إليها. الحاجة  والتأكد من  األدوية،  عن منح موافقة مسبقة لرصف 
التحمل نسب 

بجانب  الصحي  ض  التأم�ي فرع  أن  اليوم«،  لـ»اإلمارات  ي 
لط�ض وأضاف 

التشغيىلي  النشاط  من  األك�ب  الحصة  يشكالن  السيارات  عىل  ض  التأم�ي
تخفف  العمل  جهات  السابق كانت  ي 

�ض أنه   
ً
موضحا  ، ض التأم�ي كات  ل�ش

حدثت  لكن  التحمل،  نسب  عنهم  نيابة  بالدفع  ض  الموظف�ي عىل 
 
ً
أيضا ي خسائر 

�ض تسببت  لهم  المؤّمن  قبل  من  ة  ممارسات سلبية كث�ي
. الصحي ض  التأم�ي بطاقات  استخدام  ي 

�ض الهدر  بجانب  كات،  لل�ش
بنسبة تختلف من جهة  أن يسهموا  لهم  المؤّمن  أنه أصبح عىل  ض  وب�ي
تحديد  يتم  أو خاصة، حيث  إذا كانت حكومية  وما  أخرى،  إل  عمل 
أنه  إل   

ً
الفتا  ، ض التأم�ي كة  و�ش العمل  جهة  ض  ب�ي باالتفاق  النسبة  تلك 

أو بمبلغ بسيط   100% الحالي تغطية بنسبة  الوقت  ي 
 ما نجد �ض

ً
نادرا

. ض صحي ألي مؤّمن له تأم�ي
لضمان  الدول  معظم  ي 

�ض به  معمول  النظام  هذا  أن  ي 
لط�ض وذكر 

أو  المريض  أو  ض  التأم�ي كة  �ش سواء  كافة،  األطراف  مصلحة  مراعاة 
مساهمة  عدم  تطلب  ي  ال�ق العمل  جهة  أن  إل   

ً
ا مش�ي العمل،  جهة 

عنهم،  نيابة  النسبة  بدفع  هي  تقوم  تحّمل،  بنسبة  لديها  ض  الموظف�ي
يحصل  ي  ال�ق الطبية  المنافع  وعدد  للسعر   

ً
وفقا تحديدها  يتم  ي  وال�ق

أو مع أ�ته. الموظف، سواء بمفرده  عليها 

ي
و�ض إلك�ق ملف 

لديه  مريض  كل  بأن   ، ض للتأم�ي اإلمارات  لجمعية  العام  ض  األم�ي وأفاد 
بالتفصيل،  ي 

المر�ض تاريخه  فيه  مسجل  ي 
و�ض إلك�ق صحي  ملف   

ً
حاليا

تكرارها من  الطبية وعدم  المنافع  اختصار بعض  يمكن من خالله  إذ 
ها،  دون داٍع إذا كانت حديثة، مثل التحاليل الطبية أو األشعة أو غ�ي

األسنان. مثل  المكلفة،  األشياء  ي 
�ض السيما 

دورية اجتماعات 
هناك  إن   ، ي

لط�ض فريد   ، ض للتأم�ي اإلمارات  لجمعية  العام  ض  األم�ي قال 
الطبية  الخدمات  ومزّودي  ض  التأم�ي كات  ض �ش ب�ي تتم  دورية  اجتماعات 
للتنسيق وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية وبأسعار 
ي دولة اإلمارات وما تشهده 

 مع المنظومة الصحية �ض
ً
تنافسية، تماشيا

تطور. من 
المصدر: اإلمارات اليوم

كات األخرى يقترص استخدامه عىل إيداع األقساط ودفع مستحقات ال�ش

كات  ق« الخاص بأقساط �ش
ّ
»المركزي« يطالب بتفعيل متطلبات »الحساب المعل

ن التأم�ي
وساطة  كات  و�ش  ، ض التأم�ي وكالء  جميع  من  المركزي  المرصف  طالب 
ض الصحي المرخص لها بالعمل  كات إدارة مطالبات التأم�ي ، و�ش ض التأم�ي
»الحساب  متطلبات  تفعيل  المركزي،  المرصف  قبل  من  الدولة  ي 

�ض
، بحيث يقترص هذا  ض كات التأم�ي المعلق« الخاص بأموال وأقساط �ش
األخرى. كات  لل�ش المستحقات  األقساط، ودفع  إيداع  الحساب عىل 

ي تعميم صادر عنه، يحمل رقم »4708/2022«، 
وأكد »المركزي«، �ض

كات  ال�ش عىل  أن  منه،  نسخة  عىل  اليوم«  »اإلمارات  وحصلت 
لفرض  تعرضت  وإاّل  عمل،  أيام   10 خالل  للتعليمات  االمتثال 

قانونية. إجراءات 
المعلق  الحساب  متطلبات  تفعيل  فإن  التعميم،  لتفاصيل   

ً
ووفقا

كة  �ش أقساط  أو  بأموال  الخاص  الحساب  اعتماد  يتم  أن  يتطلب 
ض كـ»حساب معلق« يقترص استخدامه عىل إيداع األقساط، أو  التأم�ي
ض ذات العالقة، ودفع ما هو مستحق  كة التأم�ي ي تخص �ش األموال ال�ق

لآلخرين. ض  التأم�ي كة  عىل �ش
ويجوز اعتماد حساب معلق واحد يتفرع عنه حسابات فرعية معلقة 

التفاقية   
ً
وفقا منفصل،  معلق  ض حساب  تأم�ي كة  لكل �ش ويكون  عدة، 

الشأن. بهذا  توقيعها  يتم  ي  ال�ق المعلق  الحساب 
المرصف  ي 

�ض ض  التأم�ي عىل  الرقابة  دائرة  تزويد  إل  »المركزي«  ودعا 
أقىص،   

ً
حدا اإلشعار،  هذا  تاريــــخ  من  عمل  أيام   10 خالل  المركزي 

)اسم  ض  التأم�ي بأعمال  المرتبطة  كة  ال�ش حسابات  جميع  بتفاصيل 
قبل  من  عليها  مصادق  بالتوقيع(،  والمخول  الحساب،  رقم  البنك، 
الحساب  اتفاقية  من  نسخة  عن  فضاًل   ، ي الخار�ب الحسابات  مدقق 
يتم  لم  إذا  المعلق،  الحساب  فتح  طلب  من  نسخة  أو  المعلق، 
الحسابات  كشوف  من  ونسخة  الحساب،  فتح  إجراءات  استكمال 
قبل  من  األصول  حسب  مصدقة  أشهر،  ثالثة  كل  المعلقة  البنكية 

كة. لل�ش الربعية  المالية  البيانات  مع   ، ي المع�ض البنك 
للتعليمات  االمتثال  عدم  أن  عىل  تعميمه  ي 

�ض »المركزي«  وشدد 
كة،  ي حسابات ال�ش

بالتوقيع �ض كة والمفّوض  المذكورة قد يعرض ال�ش
قانونية إلجراءات 

المصدر: اإلمارات اليوم

Companies News

كة “عناية” السعودية ” تدرس االندماج مع �ش ن “المتحدة للتأم�ي

السعودية  “عناية”  كة  �ش عت 
َّ
وق السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 

 ، ي
التعاو�ض ض  للتأم�ي المتحدة  كة  ال�ش مع  تفاهم  ي مذكرة 

التعاو�ض ض  للتأم�ي
. ض كت�ي ال�ش اندماج  لتقييم جدوى  وذلك 

إنهما  الثالثاء  يوم  السعودية  المالية  للسوق  بيان  ي 
�ض كتان  ال�ش قالت 

والمالية  والفنية  العملية  النوا�ي  وفحص  التحقق  عملية  ستبدآن 
ي ما يتعلق 

ي مناقشات غ�ي ملزمة �ض
والقانونية واألكتوارية والدخول �ض

حة. المق�ق االندماج  لصفقة  وط  وال�ش األحكام  بتفاصيل 
عىل  التوقيع  جرى  حال  ي 

�ض أنه  عىل  أمس،  يوم  كتان،  ال�ش اتفقت 
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التنظيمية  الجهات  موافقات  عىل  والحصول  االندماج  اتفاقية 
بطريق  ح  المق�ق االندماج  إتمام  فسيجري  ض  المساهم�ي وجمعيات 
ي 

التعاو�ض ض  للتأم�ي المتحدة  كة  ال�ش ستصدر  بحيث  األسهم  مبادلة 
ي 

التعاو�ض ض  للتام�ي السعودية  “عناية”  كة  �ش لمساهمي  جديدة   
ً
أسهما

ض  للتأم�ي السعودية  “عناية”  كة  �ش ي 
�ض المصدرة  األسهم  كل  مقابل 
االندماج. اكتمال  عند  ي 

التعاو�ض
القيمة  باستخدام  ض  كت�ي ال�ش ض  ب�ي التبادل  نسبة  احتساب  سيجري 
من  لكل  للسهم   )Adjusted Book Value( المعدلة  ية  الدف�ق
توقيع  تاريــــخ  أو قبل  ي 

ها �ض مالية جرى ن�ش  آلخر قوائم 
ً
ض وفقا كت�ي ال�ش

االندماج. اتفاقية 
االندماج  اتفاقية  ض عىل  كت�ي ال�ش بتوقيع  التفاهم  بمذكرة  العمل  ينتهي 

التفاهم. تاريــــخ مذكرة   من 
ً
يوما  180 ة  أو بعد ف�ق

االندماج عمليات  تحفز  المنافسة  ضغوط 
ي دول الخليج لضغوط 

ض �ض كات التأم�ي من المتوقع أن تتعرض أرباح �ش
تقرير  ي 

�ض ورد  كما  األسواق،  وتقلبات  الشديدة  المنافسة  بسبب 
وكالة  أصدرته  الذي   ”2022 عام  ي 

�ض الخليجية  ض  التأم�ي كات  “�ش
وتوقع   . الحالي مارس  بورز” خالل  أند  ي “ستاندرد 

االئتما�ض التصنيف 

ي معظم األسواق 
ي القطاع �ض

 أن تزيد عمليات االندماج �ض
ً
التقرير أيضا

. لخليجية ا
كذلك ذكرت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط واإلنفاق الحكومي ونمو 
ي 

�ض جائحة كوفيد19-  من  ي 
التعا�ض ة  وت�ي فع  س�ي النفطي  غ�ي  القطاع 

أن  وأضافت   . ً
أيضا فيها  ض  التأم�ي كات  نمو �ش يد  ض ما س�ي وهو  المنطقة، 

ي 
�ض ربحيتها  عىل  المحافظة  ي 

�ض ستنجح  المنطقة  ي 
�ض ض  التأم�ي كات  �ش

.2022 عام 
التنظيمية  لوائحها  عدة  خليجية  دول  شددت  ة  األخ�ي السنوات  ي 

�ض
اإلصالحات  هذه  تزيد  بينما  إنه  الوكالة  وقالت  بالقطاع،  الخاصة 
تكلفة،  دون  يحصل  لن  ذلك  فإّن  السوق،  ي 

�ض الشفافية  التنظيمية 
إل  عملياتها  تحديث  إل  كات  ال�ش حاجة  تؤدي  أن  المرجح  من  إذ 
 
ً
ض األصغر حجما التأم�ي كات  النفقات، وهو ما سيصّعب عىل �ش زيادة 

تكاليفها. خفض 
ات عن مزيد من االندماجات  كما توقعت الوكالة أن تنتج هذه التغي�ي
ة والمتوسطة  ض المؤسسات الصغ�ي ع�ب األسواق الخليجية، ال سيما ب�ي
ترفع  ض  قوان�ي التنظيمية  الجهات  فرضت  إذ  والسعودية،  الكويت  ي 

�ض
. التنظيمي المال  لرأس  األد�ض  المصدر: الشرقالحد 

”B2“ موديز” تمنح القوة المالية لـ”وثاق” تصنيف“

المالية  القوة  االئتمانية  للتصنيفات  موديز  وكالة  منحت  الكويـــت:الكويـــت: 
مع   ،”B2“ تصنيف  الكويتية  التكافىلي  ض  للتأم�ي وثاق  كة  ل�ش ض  للتأم�ي

مستقرة. مستقبلية  نظرة 
يعكس  التصنيف  فإن   ، ض االن�ي اليوم  الصادر  الوكالة  تقرير  وحسب 
السوقية  والحصة  اكمة،  الم�ق ة  الكب�ي والخسائر  المال  رأس  ضعف 
مريــــح  بشكل  النمو  عىل  قدرتها  مع  الكويت  ي 

�ض كة  لل�ش المتواضعة 
وتعرض  الوسطاء،  عىل  الكب�ي  االعتماد  عن  فضاًل  المنافسة،  تعوقه 

المخاطر. من  يزيد  الذي  المركز  العمالء 
ي  ال�ق المخاطر  عالية  لألصول  الكب�ي  التعرض  التصنيف  يعكس  كما 
المتقلبة،  والربحية   ،

ً
نسبيا الضعيفة  المال  رأس  قاعدة  عىل  تؤثر 

الشاملة. المخاطر  بإدارة  المتعلقة  الحوكمة  تحديات  عن  فضاًل 
ي 

�ض “وثاق”  وضع  “موديز”  بحسب   
ً
جزئيا التحديات  تلك  ويعوض 

ة  ، وهيمنة األعمال القص�ي التكافىلي ض  للتأم�ي السوق متوسط المستوى 
التشغيل  وظروف  المدرجة،  كة  ال�ش ومكانة  المخاطر،  من  تقلل  ي  ال�ق
سوق  ي 

�ض قوي  نمو  تحقيق  إمكانية  مع  الكويت،  ي 
�ض  

ً
نسبيا المعتدلة 

 ألعمال جديدة.
ً
يوفر فرصا الذي  التكافل 

ي  الكوي�ق السوق  ي 
ي �ض أك�ب الع�ب أن “وثاق” تعد عا�ش  الوكالة   وذكرت 

حيق  من   2.6% سوقية  بحصة  اإلسالمية  يعة  ال�ش مع  متوافق 
تمتعها  من  الرغم  عىل   ،2021 عام  ي 

�ض المكتتبة  األقساط  إجمالي 
26 بحصة  ي السوق ككل، فقد احتلت المرتبة 

 �ض
ً
بوضع ضعيف نسبيا

التقليدية. ض  التأم�ي كات  ض جميع �ش ب�ي %0.5 من  سوقية 
ي التسعة أشهر األول من العام الجاري 

يذكر أن أرباح “وثاق” بلغت �ض
ة  الف�ق 116.36 ألف دينار خسائر نفس  بـ 69.63 ألف دينار، مقارنة 

 .2021 من 
المصدر: مباشر

ي 9 أشهر
« تربــح 11.7 مليون دينار �ن ن »الكويت للتأم�ي

التسعة  األشهر  نتائح  عن  ض  للتأم�ي الكويت  كة  �ش أعلنت  الكويـــت:الكويـــت: 
مليــون   11.7 الحالية  ة  الف�ق أرباح  ي 

صا�ض بلغت  حيث   ، الحالي للعام 
ض دينار )34.5 مليـون  دينار )37.6 مليون دوالر(، مقابل 10.7 مالي�ي
لهذه  السهـــم  ربحية  وبلغت   ، ي

الما�ض العام  من  ة  الف�ق لنفس  دوالر( 
. ي

الما�ض للعام  58.0 فلسا  63.4 فلسا مقابل  ة  الف�ق
ي تم االكتتاب  ي إن اجمالي األقساط ال�ق

ي بيان صحا�ض
كة �ض وقالت ال�ش

والحياة،  للسيارات   
ً
مقدما المقبوضة  باألقساط  تسويتها  قبل  بها، 

من  ة  الف�ق لنفس  دينار  مليون   35.4 مقابل  دينار  مليون   41.7 بلغ 
ض بلغت  ي ح�ي

ض دينار وبنسبة 18%، �ض ي وبزيادة 6.3 مالي�ي
العام الما�ض

 8.3 مقابل  دينار  مليون   29 الحالية  ة  للف�ق التشغيلية  اإليرادات 
حقوق  ارتفعت  فيما   ، ي

الما�ض العام  من  ة  الف�ق لنفس  دينار  ض  مالي�ي
لنفس  دينار  مليون   117 مقابل  دينار  مليون   123 إل  ض  المساهم�ي
 8.3 الحالية  ة  للف�ق االستثمار  من  الدخل  وبلغ   ، ي

الما�ض العام  ة  الف�ق

. ي
ة من العام الما�ض ض دينار لنفس الف�ق 7.5 مالي�ي ض دينار مقابل  مالي�ي

حكيم نهج 
تعكس  النتائج  هذه  إن  يف  �ش سامي  كة  لل�ش التنفيذي  الرئيس  �ح 
ة الفريق  نـتخذه، وكذلك مهارة وخ�ب ي الحكيم الذي  اتيحب النهج اإلس�ق
الطريق  عىل  تس�ي  كة  ال�ش إدارة  أن  عىل  وتؤكد  كة،  لل�ش التنفيذي 
يقدم  الذي  ي  اإليجا�ب واألداء  النمو  ي 

�ض االستدامة  لتحقيق  الصحيح 
للعمالء. ومتنوعة  الجودة  عالية  وخدمات  ض  للمساهم�ي مضافة  قيمة 

خارج  ي 
الجغرا�ض التوسع  نحو  التطلع  ي 

�ض مستمرة  كة  ال�ش بأن  وأوضح 
تطور  لمواكبة  خططها  ي 

�ض وبقوة  مستمرة  وكذلك  وداخلها،  الكويت 
بهذا  نوعية  بقفزات  كة  ال�ش وقامت   ،

ً
تكنولوجيا ض  التأم�ي خدمات 

مسؤولياتها  ي 
�ض مستمرة  كة  ال�ش فإن  ذلك  إل  باإلضافه  الخصوص، 

متعددة. مجاالت  ي 
و�ض االجتماعية 

ض  لتمك�ي المقبلة  ة  الف�ق ي 
�ض عمله  يجب  مما  الكث�ي  إل  نتطلع  ومازلنا 
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Holmarcom finalise l’acquisition de Crédit du Maroc 

Morocco:Morocco: Holmarcom et Crédit Agricole S.A. ont 
signé les actes définitifs qui entérinent l’acquisition 
de la participation totale de Crédit Agricole S.A. dans 
Crédit du Maroc, soit 78,7%, par le groupe Holmarcom 
à travers sa holding, Holmarcom Finance Company 
(HFC), et sa filiale, AtlantaSanad Assurance.
Conformément à la législation en vigueur au Maroc, 
cette acquisition a été approuvée par Bank Al Maghrib 
qui a octroyé un nouvel agrément à la banque, annonce 
Holmarcom dans un communiqué diffusé ce mercredi 
7 décembre.
L’opération a, par ailleurs, reçu l’aval des entités 
compétentes, à savoir le Conseil de la Concurrence, 
l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et 
l’Office des Changes, précise la même source.
L’acquisition par Holmarcom des parts détenues par 
Crédit Agricole S.A. dans Crédit du Maroc porte dans un 
premier temps sur 63,7% du capital (50,9% par HFC et 
12,8% par AtlantaSanad). Crédit Agricole S.A. restera 
dans le capital de la société, avec une participation de 
15% qu’il cédera à Holmarcom au terme d’une période 
de 18 mois.
Dès la signature du premier accord entre Holmarcom 
et Crédit Agricole S.A. le 27 avril 2022, les deux 
parties ont entamé des travaux en vue de préparer 
l’autonomisation complète de la banque avant le 
désengagement définitif du groupe bancaire français.
«Nous sommes très heureux d’accueillir Crédit du 
Maroc au sein du groupe Holmarcom et nous nous 
réjouissons de pouvoir poursuivre le développement 
d’une banque qui dispose de fondamentaux solides 
et d’un fort potentiel», a déclaré Mohamed Hassan 

Bensalah, président directeur général du Groupe 
Holmarcom, cité dans le communiqué..
«Nous envisageons d’impulser un changement 
progressif, tout en accélérant la dynamique commerciale 
et la transformation de la Banque, pour en faire un 
opérateur financier moderne, innovant et engagé au 
service des citoyens et des entreprises nationales, en 
faveur d’un développement durable et responsable», 
a-t-il ajouté.
Le nouvel actionnaire s’appuiera, pour le déploiement 
de sa vision, sur les talents de la banque et renforcera 
l’équipe managériale actuelle par des profils porteurs 
d’une nouvelle dynamique, souligne-t-on.
Sur le plan de la gouvernance, la structure actuelle 
avec un Conseil de Surveillance et un Directoire est 
maintenue. Le Conseil de Surveillance est désormais 
présidé par Mohamed Hassan Bensalah. Le poste de 
président du Directoire est confié à Ali Benkirane, 
qui rejoint le Crédit du Maroc après une expérience 
éprouvée dans le secteur bancaire au Maroc.

عن  تنتج  قد  ي  ال�ق المستقبلية  التحديات  مواجهة  عىل  كة  ال�ش
من  كل  لشكر  الفرصة  هذه  وأنتهز  والعالمية.  اإلقليمية  التطورات 
. ض ض والموظف�ي ي تحقيق أهدافنا من مجلس اإلدارة والمساهم�ي

ساهم �ض
ة ض ومتم�يِّ جديدة  مرحلة 

الكويت  كة  �ش ي 
�ض وصلنا  إننا  ثقة  بكل  القول  نستطيع  يف:  �ش قال 

وتعزز سمعتنا  ثمارها  ي 
تؤ�ق بدأت  ة  ض ومتم�ي مرحلة جديدة  إل  ض  للتأم�ي

إل  باإلضافة  كة  ال�ش وإن  والمصداقية.  التأمينية  الجدارة  حيث  من 
ي  ي من وكال�ق

التصنيف االئتما�ض األرباح واألقساط مازالت تحافظ عىل 
A- وA3 عىل التوالي مع نظرة مستقبلية  AM Best وMoody عند 
باعتبارنا  التصنيفات  هذه  عىل  الحصول  باستمرارية  ونفخر  مستقرة 

. ض التأم�ي ي قطاع خدمات 
�ض واإلقليمية  المحلية  كات  ال�ش مقدمة  ي 

�ض

المصدر: القبس

 Source: La Vie éco
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” ن ” توقع اتفاقية إندماج ملزمة مع “العمانية القطرية للتأم�ي ن “الرؤية للتأم�ي

ي موقع بورصة 
اليوم �ض ض  للتأم�ي الرؤية  كة  سلطنة عمان:سلطنة عمان: أفصحت �ش

العمانية  كة  ال�ش مع  ملزمة  إندماج  اتفاقية  إبرامها  عن  مسقط 
ض  ب�ي االندماج  يتم  سوف  االتفاقية  لهذه  ووفقا   ، ض للتأم�ي القطرية 
أصول  تحويل كافة  وسيتم  ض  للتأم�ي القطرية  العمانية  كة  وال�ش كة  ال�ش
اكتمال  ، وعند  ض للتأم�ي القطرية  العمانية  كة  ال�ش إل  كة  ال�ش امات  ض وإل�ق
كات المسجلة لدى  كة من قائمة ال�ش االندماج سوف يتم شطب ال�ش
جميع  وتل�ض  كة  لل�ش القانونية  الشخصية  وستنتهي  مسقط  بورصة 

أسهمها.
 2022 27 أبريل   إل إفصاح صادر بتاريــــخ 

ً
ي هذا اإلفصاح إلحاقا

ويأ�ق
العمانية  كة  ال�ش مع  اندماج  اتفاقية  إبرام  عن   ،2022 أبريل  و28 
عن  االندماج  لتنفيذ  ورية  الرصض الخطوات  واتخاذ  ض  للتأم�ي القطرية 
كات  ال�ش قانون  من  و)35(   )1(  33 المواد  بموجب  الضم  طريق 
ي رقم 2019/18( )“إتفاقية اإلندماج”(.

التجارية )المرسوم السلطا�ض
المصدر: شؤون عمانية وأثير

كة متخصصة �ن التمويل متناىه الصغر.. ورفع المساهمة �ن أحد البنوك لنسبة مؤثرة تأسيس �ش

« تخطط لضخ 100 مليون جنيه �ن »الرعاية الصحية« ن مجموعة »القابضة للتأم�ي
مجموعة  رئيس   ، الحي�ض باسل  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
تأسيس  �ض  للمساهمة  تخطط  كته  �ش أن   ،» ض للتأم�ي القابضة  »مرص 
100 مليون جنيه  صندوق استثمار �ض نشاط الرعاية الصحية وضخ 

به.
إحدى  �ض  االستثمار  ا  حاليًّ كذلك  تدرس  كة  ال�ش أن  الحي�ض  وأكد 

.»TPA« الثالث الطرف  بنظام  العاملة  الصحية  الرعاية  كات  �ش
السيادى  الصندوق  مع  وكالة  بروتوكول  كته  �ش توقيع  عن  وكشف 
لطرح  ويــــج  ال�ق منه-  متفرع  صندوق  ع�ب   - األخ�ي ليتول  المرصى 

التابعة لألول. الحياة،  لتأمينات  كة مرص  25% من أسهم �ش
ض  التنفيذي�ي الرؤساء  لمؤتمر  الثا�ض  اليوم  �ض  كلمته  خالل  وأضاف، 
أن  المال،  لجريدة  التابعة  إم«،  �ق  �ب  »المال  كة  �ش تنظمه  الذى 
تلك  بيع  إمكانية  مع   ، ض خارج�ي لمستثمرين  ستكون  ويــــج  ال�ق عملية 

البورصة. العام �ض  الطرح  انتظار  ة، دون  الحصة مبا�ش
وحدات  �ض  مساهماتهت  هيكلة  إعادة  كته  �ش ام  ض اع�ق عن  وكشف 
، ويتضمن ذلك رجع حصته إل نسبة مؤثرة �ض أحد  القطاع المرص�ض

عنه. يفصح  لم  التجارية  البنوك 
كة  �ش لتأسيس  المجموعة  بخطة  الحي�ض  نوه  متصل  سياق  �ض 
ا  ً كب�ي شوًطا  وقطعت  الصغر  متناه  التمويل  نشاط  �ض  متخصصة 

المالية. الرقابة  اخيص من هيئة  ال�ق للحصول عىل  التقدم  إطار  و�ض 
تحرير  رئيس  يف،  �ش حازم  معه  أجراه  الذى  اللقاء  خالل  ولفت، 
كة  �ش تنظمه  الذى  ض  التنفيذي�ي الرؤساء  مؤتمر  �ض  المال،  جريدة 
تحسم  لم  كته  �ش أن  إل  المال،  لجريدة  التابعة  إم«  �ق  �ب  »المال 

أنها  وأكد  االستهالىك،  التمويل  نشاط  �ض  المساهمة  �ض  بعُد  قرارها 
التمويل  نشاط  إلضافة  الموافقات  عىل  الحصول  من  بت  اق�ق قد 

التمويىل«. للتأج�ي  فاينانس  التابعة »مرص  كتها  إل �ش العقارى 
منذ  البورصة  �ض  للطرح  جاهزة  الحياة«  لتأمينات  »مرص  أن  واعت�ب 
جائحة  نتيجة  ذلك  دون  حالت  السوق  ظروف  لكن  طويلة،  ة  ف�ق
هما، مما أّجل عملية  وس كورونا والحرب الروسية األوكرانية وغ�ي ف�ي
كات  ال�ش استثمارات  إجمال  أن  وأوضح  ة.  الف�ق تلك  خالل  الطرح 
مليار   90 من  ب  يق�ق  » ض للتأم�ي القابضة  »مرص  لمجموعة  التابعة 
ا، وه تعت�ب أك�ب مؤسسة مالية غ�ي مرصفية، الفًتا إل أن  جنيه حاليًّ
، وجزء  مبا�ش ما هو  منها  كة؛  لل�ش متنوعة  استثمارات  هناك محفظة 

الثابت. الدخل  المالية، وكذلك أدوات  منها ع�ب سوق األوراق 
المصدر: المال

اتها الفنية والمالية ي مؤ�ش
محققة معدالت نمو كلية �ن

« تحقق 440 مليون جنيه أقساًطا بنهاية العام المال الما�ن ن »ثروة للتأم�ي
ثروة  كة  ل�ش العمومية  الجمعية  اعتمدت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
نتائج  القابضة-   المالية  مجموعة كونتكت  كات  إحدى �ش  – ض  للتأم�ي
 ، ي

الما�ض يونيو  ي 
�ض المنتهي   ،2022  /2021 المالي  العام  أعمال 

والمالية. الفنية  اتها  مؤ�ش ي 
�ض نمو كلية  معدالت  محققة 

أقساطها نموا �ض   47% ض تحقق  للتأم�ي ثروة 
ي اجتماعها الذي 

ي اعتمدتها الجمعية العمومية �ض ات ال�ق ووفًقا للمؤ�ش
ي تحقيق 440.6 مليون 

ض �ض ، نجحت ثروة للتأم�ي ي
ُعقد األسبوع الما�ض

مقارنة   ،2021/2022 المالي  العام  ي 
�ض ة  مبا�ش أقساط  إجمالي  جنيه 

 ،2020/2021 السابق  المالي  العام  ي 
�ض جنيه،  مليون   300.3 بنحو 

جنيه  مليون   169 بسداد  كة  ال�ش قامت  فيما   ،47% نسبته  بنمو 
. األخ�ي المالي  العام  لعمالئها خالل  تعويضات 

نسبة  انخفاض  عن  ض  للتأم�ي ثروة  كة  �ش أعمال  نتائج  وكشفت 
 11.1% إل  لتصل  ة،  المبا�ش باألقساط  مقارنة  العمومية  المصاريف 
 ،2021 يونيو  ي 

�ض  12.2% مقابل   ،2022 يونيو  بنهاية  تقريًبا 
.1.1% يتجاوز  بانخفاض 

االستثمارات  إجمالي  زيادة  من  ض  للتأم�ي ثروة  كة  �ش تمكنت  وقد  هذا 
لتتجاوز   ،2021/2022 المالي  العام  نهاية  ي 

�ض  25.5% بنسبة 
العام  نهاية  ي 

�ض جنيه،  مليون   251.9 مقابل  جنيه،  مليون   316.1
السابق. المالي 

ض التأم�ي كة  العمالء ب�ش ثقة  يعكس  األعمال  نمو   : زع�ق
المالية  لكونتكت  التنفيذي  الرئيس   ، زع�ق سعيد  أكد  جانبه  من 
الحثيثة  بخطواتها  نشأتها  منذ  ض  للتأم�ي ثروة  كة  ض �ش تم�ي القابضة، عىل 
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وتقوم  كة  ض مش�ق التأم�ي كة  ض �ش العميل وب�ي ض  ب�ي المصلحة  تفريط، ألن 
الخطر. ي حال تحقق 

اثار عكسية �ض التعاون لتجاوز أي  عىلي 
ي كافة الفروع 

ض ركزت عىلي مولدات النمو �ض واشار، إلي أن ثروة للتأم�ي
ي تغطيها، سواء بتعزيز الفرص المتاحة او توليد الجديد،  التأمينية ال�ق
دون  ض  التأم�ي كة  ل�ش مهم  مؤ�ش  ي  التأمي�ض االكتتاب  فائض  أن  مؤكًدا 

. ي التأمي�ض النشاط  بفائض  يعرف  ما  او   ، الكىلي الربــح  إغفال 
الجيدة النتائج  له دور كب�ي �ض تحقيق  ى  الب�ش العنرص 

كافة  ي 
�ض  ، ض للتأم�ي ثروة  كة  �ش ي 

�ض ي  الب�ش العنرص  ان  خليفة،  وأكد 
النتائج  أثر كب�ي عىلي تحقيق  القطاعات واإلدارات المختلفة كانت لها 
العنا�  أن  إلي  ا  ً مش�ي  ،2021/2022 المالي  العام  نهاية  ي 

�ض الجيدة 
الغايات  لوضوح  النحل،  منظومة كخلية  ي 

�ض تعمل  ثروة  ي 
�ض ية  الب�ش

معادلة  ي 
�ض مختلف  رقم   ، ض  للتأم�ي ثروة  تكون  ان  وهي   ، واألهداف 

تأكيد. بكل  الصناعة وأهلها  ، وهو ما يخدم  ض  التأم�ي سوق 
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ابها وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين واإلحصائيات  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
.على مسؤولية املصادر

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

الثابتة نحو نتائج اعمال اك�ب عام بعد عام والذي يعكس ثقة العمالء 
االستثمارية. محفظتها  وكذلك  عملياتها  إدارة  وحسن  خدماتها  ي 

�ض
كة  ل�ش العمومية  الجمعية  اعتمدتها  ي  ال�ق األعمال  نتائج  عىلي  وتعليًقا 
ات  المؤ�ش أن  المنتدب،  العضو  خليفة،  أحمد  قال   ، ض للتأم�ي ثروة 
االكتتاب  بفوائض  مرتبط  األول  أمرين،  تعكس  والفنية،  المالية 
خالل  من  االكتتابية،  السياسة  ُرشد  إلي  يش�ي  والذي   ، ي التأمي�ض
التسع�ي  الي  باإلضافة  العمالء،  وانتقاء   ، القبول  معاي�ي  ي 

�ض التدقيق 
ي منضبط. نموذج تسع�ي ف�ض الجيد لألخطار من خالل 

ض قطاعات  ي له عالقة بالتنسيق الواضح ب�ي
اضاف خليفة أن األمر الثا�ض

وكذلك  اإلصدار،  إدارات  ي 
�ض ممثلة  الفنية  سواء  المختلفة،  كة  ال�ش

ض  الحسني�ي يجمع  الذي  العميل  عىلي  ض  ك�ي ال�ق يتم  بحيث  التسويقية، 
الالزمة  األمان  وسائل  توافر  ي  بمع�ض ثروة،  تغطيها  ي  ال�ق األخطار  ي 

�ض
ه بشكل منضبط دون إفراط أو  ويض الخطر تأمينًيا، مقابل تسع�ي ل�ق

« تعتمد زيادة رأسمالها المدفوع إل 300 مليون جنيه ن عمومية »المهندس للتأم�ي

كة المهندس  جمهورية مرص العربية:جمهورية مرص العربية: عقدت الجمعية العمومية ل�ش
ديسم�ب   7 األربعاء  أمس  عادي،  وغ�ي  ا،  عاديًّ ؛  ض اجتماع�ي ض  للتأم�ي
تقريرْي  العادي،  جتماعها  ي 

�ض العمومية،  الجمعية  واعتمدت   ،2022
 /2021 المالي  العام  ي 

�ض كة  ال�ش نشاط  عن  والحوكمة  اإلدارة  مجلس 
انية  ض الم�ي الموافقة عىل  إل  باإلضافة   ، ي

الما�ض يونيو  المنتهي   ،2022
. ي

الما�ض المالي  العام  الحسابات عن  ي  مراق�ب وتقرير  الدخل،  وقائمة 
تمويل زيادة رأس المال من األرباح

عىل  طرأت  ي  ال�ق التعديالت  ض  للتأم�ي المهندس  كة  �ش عمومية  وأقّرت 
م  المقدَّ ح  للمق�ق طبًقا  األرباح  توزيــــع  إل  باإلضافة  اإلدارة،  مجلس 
كة عن  من مجلس اإلدارة، إبراء ذمة أعضاء المجلس عن أعمال ال�ش

. ي
الما�ض المالي  العام 

المهندس  كة  ل�ش العمومية  الجمعية  وافقت  أخرى،  ناحية  من 
المدفوع  المال  رأس  زيادة  عىل  العادي،  غ�ي  اجتماعها  ي 

�ض  ، ض للتأم�ي
 ،27.7% 65 مليون جنيه، بنسبة نمو  300 مليون جنيه، بزيادة  إل 

العمالت. لة وفروق  المرحَّ واألرباح  األرباح  تمويلها من  وسيتم 
 /2021 المال  العام  نتائج  تعتمد   ” ض للتأم�ي “المهندس  عمومية 

2022
ي اعتمدتها الجمعية  ض ال�ق كة المهندس للتأم�ي ووفًقا للقوائم المالية ل�ش
نهاية  ي 

%31.8 �ض ة  المبا�ش ي األقساط 
النمو �ض بلغت نسبة  العمومية، 

العام المالي 2021/ 2022، بقيمة بلغت نحو 173.2 مليون جنيه، 
 545.2 مقابل  جنيه،  مليون   718.4 إل  األقساط  رصيد  تفع  ل�ي

نسبة  وبلغت   ،2021  /2020 السابق  المالي  العام  ي 
�ض جنيه  مليون 

الموازنة  ي 
ي تم تحديدها �ض ال�ق ة  المبا�ش الخطة المحققة من األقساط 

.114% التقديرية 
إجمالي  إلي  واإلدارية  العمومية  المرصوفات  إجمالي  وانخفض 
 /2021 المالي  العام  ي 

�ض  10.61% إل  لتصل  المكتتبة،  األقساط 
ي العام 

، مقابل %13.08 �ض ي يونيو من العام الحالي
2022، المنتهي �ض

.2021 يونيو  ي 
المنتهي �ض السابق،  المالي 

للقوائم  وفًقا   - ض للتأم�ي المهندس  كة  �ش حققت  أخرى  ناحية  من 
ي 

�ض ا  نموًّ  153.2% العمومية-  الجمعية  ي 
�ض اعتمادها   تم  ي  ال�ق المالية 

، بقيمة  ي
ي نهاية يونيو الما�ض أرباحها الفنية أو فائض االكتتاب التأمي�ض

من  يونيو  ي 
�ض محققة  جنيه  مليون   11.2 مقابل  جنيه،  مليون   28.5

17.3 مليون جنيه. 2021، بزيادة بلغت نحو   /2020 المالي  العام 
المصدر: المال

https://iciec.isdb.org/

