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World Insurance & COVID-19

SCOR CEO sees double-digit reinsurance rate rises 
Reinsurance rates are likely to rise in the double-digit 
percentage point range at key contract renewals in 
January, Denis Kessler, chairman and chief executive 
of the French reinsurer SCOR, said on Wednesday.
SCOR, one of the world’s largest reinsurers, has faced 
large claims due to the coronavirus pandemic as well 
as losses from hurricanes in the United States. That is 
expected to allow reinsurers to charge their customers 
more.
Kessler, speaking at the Reuters Events Future of 
Insurance Europe conference, said that the pandemic, 
a series of mid-sized storms during 2020, consecutive 
years of high losses, and low interest rates all speak in 
favor of higher prices.
“All conditions are met today for rate increases,” he 
said.

Kessler said the cost of the pandemic was mostly 
already accounted for in the reinsurer’s previously 
published loss estimates. If there was a third wave the 
company would revise its assumptions, he added.

 Source: Reuters 
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Cleary: Reinsurers must brace for mounting Covid-19 disputes

Speaking to The Insurer, DCThree Services’ Damian 
Cleary – the lawyer for Generali in Orient-Express 
Hotels v Generali – said he is aware of several 
reinsurers asking questions regarding “the purposes” 
of reinsurance coverage. 
“It’s easy to say, ‘well that depends on what the policy 
says’, and absolutely that is the case given the large 
variation of policy language used, but one or two of the 
points which I’ve heard about is whether, for example, 
the Covid-19 pandemic can be termed a ‘catastrophe’ 
for the purpose of recovering against property cat/
XoL covers,” said Cleary.
According to Cleary, this will be determined by the 
particular definition of loss occurrences within the 
reinsurance contracts, focusing on whether the effect 
of Covid-19 is actually a continual loss or a sudden 
accidental loss and if, for the purposes of aggregation, 
hours clauses may apply.
“Let’s not forget that the market hasn’t experienced 
anything like this, so this is all new and reinsurance 
contracts have not evolved to contemplate that a 
pandemic may have the effects that it has done in the 
case of Covid-19,” he added.
Speaking to The Insurer on the final day of the Financial 

Conduct Authority (FCA)’s 
business interruption (BI) 
test case hearing at the UK’s 
Supreme Court of Appeal, 
Cleary said the possibility of the 
“highest court in the land” ruling 
to have a wholesale review on 
the the causation test for the purposes of insurance 
contracts is the key takeaway of the proceedings thus 
far.
“Proximate cause has always been our law here and 
the application of the “but for” test which I think 
everybody has now got rather familiar with over the 
last few weeks and months.
“I think the wishes of insurers is that they would 
much rather not have a wholesale review of the law 
on causation and I think they said that because in my 
own personal view, I don’t think they’ve addressed the 
issues as well they could and should have done and the 
FCA and very clever brains like Colin Edelman QC I 
think have grasped hold of this to their advantage,” 
he said. 
To read and watch full interview, please Click Here

22

As Covid-19-related losses creep their way up through reinsurance layers, “a number of issues” are beginning to 
arise and a new litigious battleground is forming. 

 Source: The Insurer 

The danger of long-COVID: why we need to stay vigilant 

I hear people say “we should just get it and be done 
with it.” But a herd immunity approach is unlikely 
to work – epidemiologists explain this in a recent 
Nature article. They say that this tactic would lead 
to a catastrophic loss of human lives, but without 
necessarily speeding up society’s return to normal.
Another indifferent response to COVID-19 that I 
hear is that it only affects the old or previously sick 
population. But what people don’t see is that survivors 
with mild symptoms – or maybe none at all – can have 
health problems lasting on average two to three weeks, 
but in some cases, the effects can persist for months.
An increasing number of people will likely suffer from 
long-COVID
There is a growing group of COVID-19 survivors 
who experience lasting symptoms. In the extreme 
cases, patients suffer from organ damage, with lung 

and heart damage often being 
reported, but a range of organs like 
the liver, kidneys or even the brain 
could be damaged. Depending 
on the severity and length of the 
damage, this could easily lead to 
adverse health outcomes. In such 
cases, the virus attacks organs 
and leaves scarring which can be 
identified by imaging techniques 
like computer tomography (CT) scanning.
Generally, those who get hospitalized because of 
COVID-19 will also experience worse long-term 
outcomes. That said, there are also COVID-19 
survivors with more mild symptoms who have longer-
term effects.
A recent study by the COVID Symptom Study app 

COVID-19 boredom is setting in among people and it’s worrying.

Christoph Nabholz
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analysed data from 4,182 COVID-19 positive people 
who logged their symptoms prospectively and had not 
been hospitalized:
• 13.3% had symptoms lasting more than 28 days, 
4.5% for more than 8 weeks, and 2.3% for more than 
12 weeks.
• These long-COVID sufferers had symptoms of 
fatigue, headache, dyspnoea (difficulty breathing) and 
anosmia (loss of smell).
• These long-lasting symptoms were more likely to 
appear with increasing age, BMI and female sex.
• COVID-19 patients with more than five symptoms 
during the first week of illness were more likely to 
also be affected by long-COVID.
The global scale of COVID-19 suggests there will 
many survivors with long-term conditions. We can get 
a feel for what we are talking about by using data from 
UK COVID-19 confirmed cases  on 10 Nov. 2020:
• Total reported deaths: 60,501
• Total COVID-19 confirmed cases: 1,213,363
• Total hospitalized COVID-19 patients: 182,679 
(15%)
• Currently hospitalized: 12,949 of which 1,185 are on 
ventilation (9%)
What conclusions can we draw from the above? About 
80% survive the hospital stay (based on other reports), 
meaning that about 145,000 people who had significant 
adverse health impacts have already been discharged 
from hospital. Among that group, a considerable 
portion may have long-COVID. Studies only started a 
few months ago and will provide more reliable data in 
the coming months. One such study looked into care 

dependency in non-hospitalized COVID-19 patients 
who had mild symptoms. They found that about three 
months after the onset of symptoms, a considerable 
proportion of non-hospitalized patients were to some 
degree dependent on others for personal care. It is 
early days but with a rising number of confirmed 
COVID-19 cases, we need to closely monitor this 
group of patients.
The impact of long-COVID on insurers 
Long-COVID symptoms fall into various groups, 
including ventilation recovery, organ damage, 
increased frailty, mental health difficulties, and those 
with unpredictable post-virus fatigue symptoms. 
Particularly the long-term organ damage may 
impact future morbidity and mortality expectations 
for insurers. Insurers may see claims for additional 
healthcare, costs for rehabilitation, lost earnings, and 
care costs for increased frailty.
Our research shows that organ damage from 
COVID-19 could be severe but is difficult to identify 
and treat. COVID-19 will exacerbate frailties in 
rapidly ageing societies where many people have an 
increasing number of co-morbidities, requiring more 
care and treatment. Post-COVID-19 fatigue and other 
subtle or insidious symptoms are real, even if their 
causes and presentations remain nebulous.
Research will tell us how this group will develop as 
we gain experience from longitudinal cohort studies, 
but it will take time until we learn what the real impact 
will be. Insurers should definitely be vigilant of long-
COVID and its development. And it would help us all 
if this group remains as small as possible so let’s not 
succumb to COVID-19 indifference.

 Source: Swiss Re 
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ن للتعليم لـ»الصباح«: ر. م . ع تعاونية التأم�ي

ة أزمت الوضع االقتصادي.. وجائحة كورونا عرت عيوب االقتصاد ية األخ�ي آليات الع�ش

ي   منظومة   اقتصادية   واجتماعية  
ف   �ف  * أي   دور   ترونه   اليوم   لقطاع   التأم�ي

 متهاوية؟

ي   المنظومة   المالية..  
ي   االقتصاد   ككل   و�ف

ى   �ف ف   أهمية   ك�ب لقطاع   التأم�ي
 وعالقة   التأمينات   بالنمو   االقتصادي   هي   عالقة   جد   قوية   من   خالل   الدور  

ي   المنظومة   االقتصادية   ع�ب   تقليل  
ف   �ف كات   التأم�ي الرئيسي   الذي   تمارسه   �ش

رين   بما   يؤدي   إىل   تطور   واستقرار   النشاط    المخاطر   وتعويض   المت�ف
 االقتصادي   ومواجهة   المخاطر   وتعزيز   استدامة   أعمال   كافة   القطاعات  
ي   عملية  

ف   دّورا   مهما   �ف ي   أصعب   األوقات  . كما   أن   للتأم�ي
ي   الدولة،   ح�ت   �ف

 �ف

ي  
ي   االقتصاد   والداعمة   للتنمية   واالستثمار   خاصة   �ف

ف   أهم   القطاعات   المؤثرة   �ف يب�ت   قطاع   التأمينات   من   ب�ي
 الظروف   االستثنائية   الصعبة   مثلما   هو   الحال   خالل   هذا   الظرف   الذي   يمر   به   العالم   جراء   جائحة   كورونا..  

ي   تونس   ودوره   الداعم   لالقتصاد   كان   لـ»الصباح    « هذا   اللقاء   مع   لسعد   زروق   الشخصية  
ف   �ف  حول   التأم�ي

ف   بوزارة   المالية   ثم   مدير   عام   للضمان    االقتصادية   والمالية   والذي   سبق   له   أن   شغل   خطة   مراقب   عام   للتأم�ي
ف   عىل   المرض   ثم   رئيس   ي   للتأم�ي  االجتماعي   بوزارة   الشؤون   االجتماعية   فرئيسا   مديرا   عاما   للصندوق   الوط�ف

ف»   ستار     « والتحق   بحكومة   الحبيب   الصيد   األوىل   كوزير   ف   وإعادة   التأم�ي كة   التونسية   للتأم�ي  مدير   عام   ال�ش
ف   للتعليم   وكذلك    للمالية   قبل   أن   يتوىل   منذ   سنة   2017   واىل   اليوم   مهمة   رئيس   مدير   عام   تعاونية   التام�ي

ف .  ي   للتأم�ي  رئيس   االتحاد   العام   العر�ب

https://coronavirus.data.gov.uk/
https://www.mdpi.com/2077-0383/9/9/2946
https://www.swissre.com/reinsurance/life-and-health/l-h-risk-trends/covid-19-likely-long-term-effects-on-survivors.html
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المال، رأس لتكوين وسيلة يعّد  ف التأم�ي أن باعتبار االقتصادية التنمية
 ي وال�ت  ف التأم�ي كات لدى�ش المتجمعة المالية االحتياطات وذلكمنخالل
أوجه منخالل االقتصادية التنمية تمويلخطط  ي

�ف استخدامها تستطيع
المختلفة. االستثمار

 ف التأم�ي يساعد حيث االئتمان عوامل من مهما عامال  ف التأم�ي  يعت�ب كما
منقروضمنخالل تحتاجه ما الدولةعىل االقتصادمنخاللحصول
عىل ف التأم�ي ،كذلكيوفر ف التأم�ي كات المبالغلبمتجمعةلدى�ش استخدام
بضمان البنوك من اض االق�ت عملية لألفراد يسهل ضمانا األفراد مستوى

ف .  وثيقة   التأم�ي

ف   يقوم   بامتصاص   ف   كذلك   وسيلة   من   وسائل   االدخار،   فالتأم�ي ويعت�ب   التأم�ي
اء   السلع   االستهالكية   من   قبل   األفراد   ي   توجه   عادة   ل�ش ة   ال�ت  األموال   الصغ�ي
ي  
ف   وهذه   بدّورها   تساهم   �ف كات   التأم�ي ف   وادخارها   لدى   �ش  كأقساط   تأم�ي

وعات   التنمية   القومية   من   خالل   االستثمار .   تمويل   م�ش

ي   المشاريــــع  
ف   يشجع   األفراد   عىل   االستثمار   �ف دون   ان   ننس   أن   التأم�ي

 المختلفة،   ألنه   يبدد   مخاوفهم   المتعلقة   باحتمال   تعرضهم   إىل   األخطار . 

ي   ف   عىل   االقتصاد   التضام�ف ك�ي  * من   أبرز   اهتماماتكم   مؤخرا   هو   ال�ت
؟  واالجتماعي

ي  
ي   واالجتماعي   �ف بالفعل،   كانت   المصادقة   عىل   قانون   االقتصاد   التضام�ف

ي    جوان   2020   من   قبل   مجلس   نواب   الشعب   فرصة   تاريخية   للتعاونية   ال�ت
ي   لنشاطها  

ي   هذا   المجال   من   أجل   تكريس   البعد   اإلنسا�ف
 تمثل   الريادة   �ف

 وجعل   اإلنسان   التونسي   المنطلق   والغاية   لكل   ما   نقوم   به   من   نشاط   ماىلي  
 اقتصادي   أو   اجتماعي . 

ي   30   جوان 2020    
فبعد   إصدار   القانون   عدد   30   لسنة   2020   المؤرخ   �ف

ف   ،   أصبحت   تعاونية   التأم�ي ي  المتعلق   باالقتصاد   االجتماعي   والتضام�ف
ي   جلستهم   العامة   أول  

ف   �ف  للتعليم   من   خالل   نواب   منخرطيها   المجتمع�ي
 مؤسسة   مالية   تقوم   بتنقيح   نظامها   األساسي   لتكريس   أولوية   االنسان  

ي   جميع   أنشطتها . 
 والقيم   اإلنسانية   وأسس   التنمية   المستدامة   �ف

م   بتحقيق   أهداف   االقتصاد   ف ي   تونس،   تل�ت
ف   �ف تأم�ي كة وتصبح   بذلك   أول   �ش

ي   ومبادئه   وجعل   االنسان   الهدف   األسىم   لنشاطها    االجتماعي   والتضام�ف
 وخدماتها . 

،   يؤكد   الهوية   ي ي   االقتصاد   االجتماعي   والتضام�ف
ان   االنخراط   اإلرادي   �ف

ي  
ي   تسهر   عىل   دفع   العمل   التعاو�ف ف   للتعليم   ال�ت  المتجددة   لتعاونية   التأم�ي

ف   متطلبات   المردودية   المالية   واالقتصادية   ي   بهدف   التوفيق   ب�ي  والتضام�ف
كة   من   جهة   وتغليب   المصلحة   العامة   من   جهة   أخرى،   مما   يمكنها    لل�ش
 من   تطوير   أنشطة   اقتصادية   تكون   ذات   مردودية   اقتصادية   واجتماعية  

ي   ان   واحد . 
 �ف

للتعليم   مبدأ    ف لتعاونية   التأم�ي اإلطار،   تبنت   الجلسة   العامة ي   هذا
و�ف

ية  ( fondation mutualiste )  تتوىل   تنفيذ    إحداث   مؤسسة   خ�ي
،   باالعتماد   ي   واالجتماعي اتيجية   تتماسش   مع   قواعد   االقتصاد   التضام�ف  اس�ت
ي   االبتكار  

 أساسا   عىلالتنمية   االجتماعية   والتضامنية   اىل   جانب   االستثمار   �ف
ي .   التكنولو�ب

ف   االقتصادين   البارزين،   ما    * بصفتكم   وزيرا   سابقا   للمالية   وأحد   الفاعل�ي
 تقييمكم   للوضع   االقتصادي   الراهن؟

ي   عىل   أحد   أنه   وضع   صعب   جدا   خاصة   ان  
الوضع   االقتصادي   ال   يخ�ف

ي   يتم   اللجوء   اليها   دائما   هي   حلول   تقليدية   غ�ي   قادرة   عىل   الحلول   ال�ت
ف   سواء   كانوا   مؤسسات   أو   أفراد   أو   ف   االقتصادي�ي جاع   ثقة   الفاعل�ي  اس�ت
جاع   الثقة   المفقودة   لن   يكون   إال   بحلول   مستحدثة  . فاآلليات    دولة  ... فاس�ت
ة   لكن   لم   تأت   بنتيجة   بل ية   األخ�ي ي   تم   استعمالها   خالل   الع�ش  القديمة   ال�ت
بعد ضعفا جائحةكورونا وزادته تأزما زاد االقتصادي الوضع بالعكس،
تقليديةمبنيةعىل آليات الذيظليبحثعن اقتصادنا أنعرتعيوب
اليمكنأنيكون ي وهوحلوق�ت دفعاالستهالككمحركاقتصاديأساسي
بدور نواصل أن نقدر انناال .واعتقادي ي الوط�ف االقتصاد األمثلإلصالح
ان وري ال�ف  غ�ي ومن والمالية االقتصادية المجاالت  ي

�ف للدولة متعدد
عددمنالمؤسسات ي

الدولةماسكةومت�فةومتحملةلمسؤولية�ف تب�ت
نحو المرور استعجال وري ال�ف من وبات االقتصادية. واالختصاصات

ى. والك�ب المتوسطة المؤسسات لدعم مخطط

ي   تلك   الديون   الموجهة  
ي   حد   ذاتها   ليست   مشكلة   بل   المشكل   �ف

المديونية   �ف
ي   ما   انفكت   تتضخم   طيلة   الـ 10   لتغطية   مصاريف   الدولة   واألجور   وال�ت
ي   بوضع   مخطط   إلنقاذ   المؤسسات   ة  . وأطالب   من   جه�ت  سنوات   األخ�ي

ي   جميع   القطاعات . 
 التونسية   �ف

انية   ليس   بالحل   األمثل   بل   وجب   ف واللجوء   اىل   البنك   المركزي   لتمويل   الم�ي
كات   والمؤسسات    مطالبة   البنك   المركزي   بتمويل   مبا�ش   وع�ب   البنوك   لل�ش

ي   البالد . 
وة   �ف ي   تب�ت   مركز   خلق   ال�ث  التونسية   ال�ت

ي   ليست   مشكلة  
ي   سبعينات   القرن   الما�ف

فالمديونة   مثل   ما   حصل   �ف
ي   من   المديونية،   لكن   تلك   الدول   وجهت  

 فبلدان   حوض   المتوسط   كلها   تعا�ف
جاع   اقتصادياتها   القوية    مديونيتها   نحو   االستثمار   وتمكنت   من   انقاذ   واس�ت
 ودعم   مؤسساتها   سوى   كانت   فردية   أو   جماعية   وهو   ما   يمكننا   فعله  
ف   ستعود   عجلة   ط   تطوير   القاعدة   االقتصادية   للبالد   وبعد   عام�ي  عىل   �ش
ي   اىل   الدوران   بمحركات   دائمة   تمكن   من   النمو  . كذلك   ال   بد    االقتصاد   الوط�ف
 من   حلول   للتنمية   الجهوية   والتشغيل   وتمويل   القطاع   الصحي   والتعليم...  

ف .   وكل   هذا   يمر   ع�ب   تضحيات   متفاوتة   ودعم   االدخار   وقطاع   التأم�ي

،   فأي   دور   لهذا   االتحاد   وماذا   ف ي   للتأم�ي أسون   اليوم   االتحاد   العام   العر�ب
 * ت�ت

ي   انطلقت   سنة2018   ؟  أضفتم   لهذه   المؤسسة   اإلقليمية   خالل   واليتكم   ال�ت

ي   الذي   كان   دور   منذ   جوان   2018   تم   اختياري   كرئيس   لهذا   الهيكل   العر�ب
ح   إلعادة   هيكلة   االتحاد    تونس   دائما   فاعال   صلبه   حيث   تقدمت   بمق�ت

 ومزيد   حوكمته   وارساء   هياكل   رقابية   وتدقيق   داخىلي   صلبه . 

ي   التنسيق   والتعاون  
ف   تجربة   ناجحة   �ف ي   للتأم�ي ويعت�ب   االتحاد   العام   العر�ب

ف   العربية  . وقد   طرح   هذا   الهيكل   عديد   االشكاليات   كات   التأم�ي ي   مجال   �ش
 �ف

    2018 ... ي
ي   �ف ي   الوطن   العر�ب

ف   �ف ى   منها   النقلة   الرقمية   لصناعة   التأم�ي  الك�ب
ف   وهو   ما   بينته   جائحة   كات   التأم�ي ورة   بالنسبة   لجميع   �ش  نقلة   باتت   �ف
ي   تغي�ي  

ورة   قصوى  . لقد   نجحنا   �ف ي   أكدت   أن   هذا   الخيار   �ف  كورونا   وال�ت
ي .  ي   الوطن   العر�ب

 تركيبة   األمانة   العامة   وتغي�ي   مناهج   عملها   وتواصلها   �ف

تقالية   وع   اخر   نعمل   عىل   انجاحه   وهو   ارساء   البطاقة   ال�ب وهناك   م�ش
ف   ف   ع�ب   التنقل   بالسيارات   ب�ي ف   الدول   العربية   لضمان   التأم�ي ف   ب�ي  للتأم�ي
 البلدان   العربية   والعمل   عىل   مشاريــــع   تهم   خاصة   اإلنسان   والمواطن.  
ي   تجميع   البلدان   العربية   العضوة   صلب   هذا   الهيكل   لتطويره  

 وتوفقنا   �ف
ي .  ف   صلب   الوطن   العر�ب  وانجاحه   ح�ت   يقدم   اإلضافة   لقطاع   التام�ي

الضغط هنا الرجاء الحواركامال، لقراءة
المصدر: الصباح
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BADRI: Saudi Arabia’s Insurance Industry Performance 
Analysis Q3 - 2020 
The KSA Insurance industry recorded a robust growth 
of 4.1% in the first nine months of 2020, with GWP 
touching SAR 30.2 billion (excluding Saudi Re the 

GWP stood at SAR 29.3 billion with a growth of 
3.6%). Overall industry profit (before Zakat and Tax) 
for the nine months has increased to SAR 1.68 billion, 

http://www.assabah.com.tn/article/174997/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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highlighting a growth of 87%.  Consequently, the loss 
ratios declined to 75% from 82% when compared to 
YTD Q3-2019.
The weighted Average Retention ratio is 82%, which 
is also reflective of the mix of business being skewed 
towards highly retained lines such as Medical and 
Motor. Overall, the industry has a high liquidity ratio 
of 96%, and a Return on Equity of 11% for YTD Q3-
2020. 
A significant growth has been observed in Motor 
insurance business, due to SAMA mandating motor 
to be compulsory for all vehicles. This combined with 
lower loss ratios due to the reduced claims in light of 
the pandemic has meant that 2020 is set to end on a 
positive note for industry.
To download the full report, please Click Here

 Source: BADRI 

ن عىل نظام البنك المركزي السعودي وتعديل  يف�ي ن ال�ش صدور موافقة خادم الحرم�ي
ي السعودي مسىم مؤسسة النقد العر�ب

العزيزآلسعود–حفظههللا– الملكسلمانبنعبد  ف يف�ي ال�ش ف صدرتموافقةخادمالحرم�ي
السعودي. المركزي البنك نظام عىل

السعودي المركزي البنك ليصبح السعودي  ي العر�ب النقد مؤسسة لمسىم تعدياًل النظام وتضمن
 الماىلي باالستقالل المركزي البنك تمتع استمرار أيدههللا،مع بالملك ة يرتبطمبا�ش وأن

النقد مؤسسة السعوديمحل المركزي البنك بحلول  ي
يق�ف 

ً
النظامحكما تضمن كما المركزية. للبنوك العالمية للممارسات 

ً
مواكبة وذلك واإلداري،

اماتها. ف وال�ت كافةحقوقها ي
�ف السعودي  ي العر�ب

المركزيمنخالل: البنك النظامأهداف وقدحدد
االقتصادي. النمو 3-دعم  فيه. الثقة وتعزيز الماىلي القطاع استقرار 2-دعم  النقدي. االستقرار المحافظةعىل -1

باإلضافةإىلتوضيح أدواتهاوإجراءاتها، النقديةواختيار السياسة المسؤولعنوضعوإدارة المركزيهو البنك أن التأكيدعىل النظام كماتضمن
وقراراته. البنك أعمال لحوكمة 

ً
إطارا النظام العالقة،ووضع ذات الخارجية الدولية والجهات بالحكومة البنك عالقة

النقدية األوراق أّن كما ،
ً
وعالميا 

ً
محليا ومكانته التاريخية “ساما-SAMA”ألهميته باختصار السعوديسيحتفظ المركزي البنك فإن للنظام، 

ً
ووفقا

اإلبرائية. والقوة  ي
القانو�ف التداول االحتفاظبصفة  ي

�ف السعودي؛ستستمر  ي العر�ب النقد تحملمسىممؤسسة  ي ال�ت الفئات المعدنيةمنكافة والعمالت

ً
.. والتحول الرقىمي يرفعها لـ139 ألفا ً

ًالقناص لـ”الرياض”: 2030 طائرة مرخصة حاليا
ن طائرات “الدرونز” رسميا طرح تأم�ي

التنفيذي والرئيس  ف التأم�ي كات �ش ي
�ف ف التأم�ي وإعادة والمسؤوليات الممتلكات  ف تأم�ي لجنة القناصرئيس كشفحسام

 ف التأم�ي سوق  ي
�ف مالكها أمام “الدرونز” طائرات  ف تأم�ي لمنتج 

ً
رسميا الطرح عن ، ي

التعاو�ف  ف للتأم�ي االتحاد كة ل�ش
السعودي.

تسببها  ي ال�ت تعويضات لدفع له للمؤمن القانونية المسؤولية  ف التأم�ي  يغطي للمنتج التغطية نطاق لـ”الرياض”: وقال
)مميتة عرضية جسدية إصابة يحدث منها يسقط جسم أي أو طيار بدون الطائرات أنظمة طيار/ بدون الطائرات
تختلفحسب المنتج لهذا والمالية القانونية المسؤولية أنحدود إىل 

ً
ا للممتلكات،مش�ي  ي

رعر�ف أو�ف ذلك(  أوغ�ي

المصدر: البنك المركزي السعودي

http://www.badriconsultancy.com/wp-content/uploads/2020/11/BADRI-2020-Q3-KSA-Industry-Report-Final.pdf
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فيها تعمل  ي ال�ت الجغرافية والمنطقة الطائرة فيه تستخدم الذي النشاط
الطائرة. ووزن تحملها  ي ال�ت المواد وطبيعة

المملكة  ي
�ف مرخصة طيار بدون طائرة 2030 تسجيل القناص وأعلن

وعدد ترفيهية طائرة و1750 تجارية طائرة 280 عىل تتوزع ،
ً
حاليا

 الحاىلي الوقت  ي
�ف العدد قلة أسباب معلاًل كة، �ش 201 التجارية كات ال�ش


ً
متوقعا الراهن، الوقت  ي

�ف والتخزين والبيع اد لالست�ي آلية وجود لعدم
وحدة وع م�ش ضمن طيار بدون الطائرات عدد يصل أن ذاته الوقت  ي

�ف
.2024 عام 139ألفطائرةح�ت إىل التحولالرقىمي

القناص  ف ب�ي المنتج هذا من باالستفادة لها الم�ح األنشطة وحول
 ي
�ف لالستخدام المرخصة طيار بدون الطائرات أنشطة جميع يشمل أن

عملياتالمسحالجويوأنظمةالمعلوماتالجغرافية،األنشطةالمعمارية
أبراج فحص عمليات بها، المتصلة االستشارية والخدمات والهندسية
المتجددة والطاقة الصناعية والمنشآت الطاقة، وخطوط االتصاالت،
 ي
�ف الجوي التصوير وأغراض التقنية، والتحاليل االختبارات ألغراض

لذلك. بها الم�ح األماكن

وأعمار والمواصفات وط ال�ش حول “الرياض” تساؤل عىل رده  ي
و�ف

قبل من ت�يــــح عىل الحصول لها يحق  ي ال�ت أو لها المرخص الطائرات
طراز يكون أن ورة �ف عىل القناص أكد ، ي

المد�ف ان للط�ي العامة الهيئة
التشغيل لنظام لفحص وخضعت بالهيئة مدرجة ومواصفاتها الطائرة
عىل المملكة خارج من الطائرات اد است�ي ويقت� ومكوناتها، وهيكلها
نقل ضمن تداولها فيمكن المستعملة أما فقط، الجديدة الطائرات
سالمة من التأكد الجديد المالك وعىل فقط، المملكة داخل الملكيات

اطاتمحددة -أنهالتوجداش�ت
ً
الطائرةوصالحيتهالالستخدام-مستدركا

الطائرات. عمر حيال ي
المد�ف ان للط�ي

عمل يقوم أنه والمسؤوليات الممتلكات  ف تأم�ي لجنة رئيس وأوضح
لالنفصال قابلة حمولة استخدام عىل األساس  ي

�ف طيار بدون الطائرات
الكيميائية المواد عبوات األغراض، نقل حاويات التصوير، ات مثلكام�ي
الوزن أن إىل 

ً
ا مش�ي الخدمات، من ها وغ�ي  الزراعي للرش المستخدمة
25كلغم. األق�للطائرةمعالحمولةاليجوزأنيتجاوز

لها المرخص الطائرات من نوع لكل ان الط�ي ساعات عدد “إن وتابع:
ولكن تنفيذها، المراد والمهمة ووزنها الطائرة نوعية حسب عىل يختلف
 ي ال�ت الوظيفة حسب ساعات  ي

ثما�ف إىل انها ط�ي مدة تصل أنواع هناك
المستخدمةحسب التحكماألرضية أنظمة أن 

ً
مبينا أجلها”، تستخدممن

أو التحكمعنبعد الطائراتيستخدمجهاز الغالبمن الطائرات، نوعية
.VR  ي

ا�ف الواقعاالف�ت باستخدامأجهزة

حديثهإىلأنطرحالمنتجأماممالكطائرات“الدرونز” ي
وأشارالقناص�ف

لتطويرقطاع السعودي“ساما”  ي العر�ب النقد إطارجهودمؤسسة ي
جاء�ف

السوق احتياجات لتلبية المتنوعة  ف التأم�ي منتجات خالل من  ف التأم�ي
جميعالمجاالت ي

،ولمواكبةالتطورات�ف ف كاتالتأم�ي السعوديوعمالء�ش
أدوات وتنوع المدنية، الحقوق وحفظ التعامالت، استقرار يدعم بما
ولمواكبة ،2030 المملكة رؤية مع 

ً
تماشيا ذلك  ي

يأ�ت كما المخاطر، إدارة
ين الكب�ي  والتغ�ي التطور مع خاصة المقبلة السنوات  ي

�ف المتوقع الطلب
التقنية.  ي

�ف
المصدر: الرياض
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التعامل لرقابتها الخاضعة كات ال�ش عىل  ف التأم�ي تنظيم وحدة حظرت
األموال، عملياتغسل ي

�ف القطاع استغالل لمنع العمالء، مع بـ»الكاش«
النقدية التعامالت أن من 

ً
وتكرارا 

ً
مرارا قدحذرت القبسكانت بأن 

ً
علما

األموال لتبييض واسع باب

 ف التأم�ي وثيقة إصدار قواعد بشأن 
ً
قرارا أصدرت قد الوحدة وكانت

اإلجباري  ف )التأم�ي المرور حوادث عن الناشئة المدنية المسؤولية من
 ديسم�ب 13 من 

ً
اعتبارا ي�ي الوثيقة، قيمة فيه وحددت للمركبات(،

منالمؤمن ف المقبل.ونصالقرارعىلعدمقبولسدادقيمةوثيقةالتأم�ي
أو ونية اإللك�ت الدفع وسائل خالل من القيمة استيفاء ويقت� ،

ً
نقدا له

الشيكات أو  البنكي التحويل

وثيقة إلصدار المؤهلة كات لل�ش المعتمدة القائمة الوحدة نظمت كما
السوق  ي

�ف عاملة كة �ش 25 وتضمنت للمركبات( اإلجباري  ف )التأم�ي
الملحقة بالعقود يعرف ما  أل�ف الجديد التنظيم أن إىل وأشارت . المحىلي
وثيقة باستصدار 

ً
ملزما بات ي المش�ت أن إىل ة مش�ي السيارة، بيع حال  ي

�ف
الوثيقة منمدة ي

المتب�ت قيمة للبائعتحصيل يحق ف ح�ي ي
جديدة،�ف ف تأم�ي

تباع مستعملة سيارة ألف 200 نحو بأن 
ً
علما لديها، المؤمن كة ال�ش من

قيمة الجديد التنظيم يرفع أن المصادر وتوقعت المالحق. بنظام 
ً
سنويا

سعرالوثيقة. ي
�ف تحصلهاالدولةبنحو45%مندونالتأث�ي ي اإليراداتال�ت

بـ التعامل لرقابتها الخاضعة كات ال�ش عىل  ف التأم�ي تنظيم وحدة حظرت
األموال، غسل عمليات  ي

�ف القطاع استغالل لمنع العمالء، مع »الكاش«
النقدية التعامالت أن من 

ً
وتكرارا 

ً
مرارا قدحذرت القبسكانت بأن 

ً
علما

،بشأن
ً
بابواسعلتبييضاألموال.وكانتالوحدةقداصدرتأمسقرارا

حوادث عن الناشئة المدنية المسؤولية من  ف التأم�ي وثيقة إصدار قواعد
من  ف التأم�ي وثيقة قيمة فيه للمركبات(وحددت اإلجباري  ف )التأم�ي المرور
 13ديسم�ب 

ً
اعتبارا المروري�ي الناشئةعنحوادث المدنية المسؤولية

المؤمن من ف التأم�ي وثيقة قيمة قبولسداد القرارعىلعدم المقبل.نص
أو ونية اإللك�ت الدفع وسائل خالل من القيمة استيفاء ويقت� ،

ً
نقدا له

ن اإلجباري عىل السيارات حدث أسعار التأم�ي
ٌ
ن ت وحدة تنظيم التأم�ي

ن السيارات ي تعامالت تأم�ي
ال »كاش« �ن

الشيكات. أو  البنكي التحويل

المحدث التنظيم القرار وتضمن
السيارات  ف تأم�ي وثائق ألسعار
 ف ب�ي اوح ت�ت سنة لمدة الخصوصية
لعددالركاب،

ً
وفقا

ً
17.5و20.5دينارا

، ف سنت�ي لمدة 
ً
دينارا و41 35  ف ب�ي وما

 ف التأم�ي أما سنوات. لثالث و61 و52
 ف ب�ي اوح في�ت األجرة لسيارات اإلجباري

،فيماتتضمنالقائمة ف للسنت�ي
ً
للسنةو43و55دينارا

ً
21.5و27.5دينارا

ها. النقلوغ�ي الباصاتوسيارات اإلجباريعىل  ف التأم�ي أسعار

وثيقة إلصدار المؤهلة كات لل�ش المعتمدة القائمة الوحدة نظمت كما
 ف )التأم�ي المرور حوادث عن الناشئة المدنية المسؤولية من  ف التأم�ي
. المحىلي السوق  ي

�ف عاملة كة �ش 25 وتضمنت للمركبات( اإلجباري
وثيقة ألف 300 نحو باعت واحدة  ف تأم�ي كة �ش أن المصادر وكشفت
وتحصيل ردها الوساطة كات �ش عىل أنه إىل ة مش�ي وساطة، كات ل�ش
مؤهلة،  غ�ي كات �ش عن الصادرة سيما ال الغية، تصبح أن قبل أموالها
مؤهلة كاتغ�ي الفتةإىلأنوزارةالداخليةلنتقبلوثائقصادرةعن�ش

المقبل.  ديسم�ب 13 من 
ً
اعتبارا

حال  ي
�ف الملحقة بالعقود يعرف ما  أل�ف الجديد التنظيم أن إىل وأشارت

 ف تأم�ي وثيقة باستصدار 
ً
ملزما بات ي المش�ت أن إىل ة مش�ي السيارة، بيع

من الوثيقة مدة من  ي
المتب�ت قيمة تحصيل للبائع يحق  ف ح�ي  ي

�ف جديدة،

ً
200ألفسيارةمستعملةتباعسنويا كةالمؤمنلديها،علماأننحو ال�ش
بنظامالمالحق.وتوقعتالمصادرأنيرفعالتنظيمالجديدقيمةااليرادات
أن مبينة الوثيقة، سعر  ي

�ف  التأث�ي دون %45 بنحو الدولة تحصلها  ي ال�ت
،وليسكما

ً
تحصلهاباتتبنصفدينارسنويا ي افوالرقابةال�ت رسوماإل�ش

للوحدة ستدفع كة ال�ش أن  بمع�ف مدتها، مهماكانت الوثيقة عن بالسابق
 ي ال�ت %0.003 الـ نسبة أن كما سنوات، 3 لمدة الوثيقة عن دينار 1.5
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ستحصل السابق  ي
�ف 
ً
دينارا 12.5 البالغ الوثيقة سعر عىل تحصل كانت

الوثيقة. سعر ي
�ف دنان�ي 6 الـ استدخال بعد الوثيقة قيمة عن

عن الصادرة ومالحقها  ف التأم�ي وثائق جميع  “تب�ت انه عىل القرار ونص 
يطرأ تحديث أي أو القرار بهذا العمل قبل - المؤهلة  غ�ي  ف التأم�ي كات �ش
وضمانات، امات ف وال�ت حقوق من تتضمنه بما المفعول سارية - عليه

بها” المرتبطة والفنية اإلدارية األعمال  ف التأم�ي كة �ش وتبا�ش
المؤمن لمصلحة ف التأم�ي أوتسويقوثيقة أومنح وأضاف:يحظرإصدار
القائمة بموجب مؤهلة لها المصدرة كة ال�ش تكن لم ما ك(، )المش�ت له

عليها. يطرأ تحديث وأي المعتمدة،

الكويتية  غ�ي للسيارات  ف تأم�ي وثائق

 غ�ي بالسيارات يتعلق ما  ي
�ف للحدود تنظيم أول  ف التأم�ي وحدة وضعت

بعض تستغلها كانت  ي وال�ت العام، للمال االيرادات يزيد ما الكويتية،
بخسة، بأسعار الخارج من القادمة للسيارات وثائقكويتية لبيع كات ال�ش
المادة من 4 رقم بالبند اإلخالل عدم مع انه عىل 7 المادة نصت إذ
صادقتعليهادولةالكويت ي السابقة،ومعمراعاةاالتفاقياتالدوليةال�ت
البالد السياراتع�ب الموحدةعنس�ي ف ذلك»اتفاقيةبطاقةالتأم�ي ي

بما�ف
كة ل�ش الت�يــــح المختصة للجهة يجوز تقالية(، ال�ب )البطاقة العربية«
بإصدار المعتمدة القائمة بموجب المؤهلة كات ال�ش من  أك�ث أو كويتية
حدودالكويت، الكويتيةالقادمةع�ب لمصلحةالمركباتغ�ي ف وثيقةالتأم�ي

واحدة الوثيقةسنة لهذه التأمينية التغطية مدة تتجاوز أال عىل

شهر خالل المطالبات تسوية
: يىلي بما  ف التأم�ي بوثيقة تتعلق أيمطالبة  ي

تل�ت عند ف التأم�ي كة م�ش ف تل�ت

 ي
يفيدبتل�ت ف كةالتأم�ي صادرمن�ش ي  1-تزويدمقدمالمطالبةبإشعاركتا�ب

كة �ش عىل المقدمة، المستندات  ي
�ف نواقص وجود حال  ي

و�ف المطالبة،
وفور الستكمالها، المطالبة تلقيها من أيام 3 خالل إخطارهكتابيا  ف التأم�ي

ذلك. يفيد بما إخطارهكتابيا  ف التأم�ي كة استيفائهاعىل�ش

مستندات استيفاء من يوما 15 خالل 
ً
كتابيا المطالبة مقدم إبالغ 2-

وكان المطالبة قبول حال  ي
و�ف قبولها، أو المطالبة برفض سواء المطالبة

واآللية الكيفية بتوضيح  ف التأم�ي كة �ش م ف تل�ت ، ماىلي مبلغ بدفع التعويض
التعويض قيمة احتساب عملية بها تمت  ي ال�ت

رأو  3-تسويةمبالغالمطالباتبكلعدالةومندونأيمساومةللمت�ف
منتاريــــخقبولالمطالبة

ً
إصدارأمراإلصالحخاللمهلةأقصاها30يوما

المطالبة مقدم ويد ف ب�ت  ف التأم�ي كة �ش م ف تل�ت المطالبة، رفض حال  ي
�ف - 4  

لقرار المؤيدة والمستندات الوثائق من وبنسخة ،
ً
الرفضكتابة بأسباب

. ف التأم�ي كة �ش

وكذلك المركبات بشأن  ف التأم�ي تنظيم وحدة قرارات نص عىل لإلطالع
الضغط هنا الرجاء السيارات، اإلجباريعىل  ف التأم�ي أسعار الئحة

المصدر: القبس

عبدهللابنطوقالمري،وزيراالقتصاد،رئيسمجلسإدارة أصدرمعاىلي
، ف التأم�ي  ي منتحب ترخيص تعليمات بشأن األول قرارات، 3 ، ف التأم�ي هيئة
 ف التأم�ي وثائق توحيد نظام بإصدار السابق القرار أحكام تعديل  ي

والثا�ف
اإلدارية الغرامات من التظلم بإجراءات خاص والثالث المركبات، عىل

الهيئة. تفرضها  ي ال�ت

من  ف التأم�ي وثائق تسويق عىل  ف التأم�ي منتج نشاط األول، القرار وق�
كة بال�ش لتعريفهم  ف االعتباري�ي أو  ف الطبيعي�ي األشخاص جذب خالل

تعدها.  ي ال�ت وبالعروض تقدمها  ي ال�ت التأمينية والمنتجات وبالخدمات

وضع خالل من ونية اإللك�ت أو االعتيادية الوسائل باستخدام وذلك
أو  ي

و�ف اإللك�ت حسابهم عىل لصالحها يعملون  ي ال�ت كة لل�ش  ي
و�ف إلك�ت رابط

الوسائط مشاركة وشبكات  االجتماعي التواصل شبكات عىل عناوينهم
بشكل وذلك الذكية، والتطبيقات  التشاركي العمل وتطبيقات المتعددة
كة لل�ش ي

و�ف الموقعاإللك�ت إىل ي
و�ف بشكلإلك�ت ف التأم�ي  ي ح�يينتقلطال�ب

الوكيل. أو

بتسويق القيام الدولة  ي مواط�ف من  ف التأم�ي لمنتج يجوز أنه القرار ونص
 منغ�ي ف ،ويجوزلمنتجالتأم�ي ف جميعأنواعوفروعالتأم�ي ي

�ف ف وثائقالتأم�ي
، الصحي  ف والتأم�ي المركبات  ف تأم�ي وثائق بتسويق القيام الدولة  ي مواط�ف
 ف التأم�ي وفروع أنواع بتسويق بالسماح االستثناء العام للمدير ويجوز
أووسيط ف أنيمارسأعمالوكيلالتأم�ي ف األخرى،واليجوزلمنتجالتأم�ي
لحساب العمل يجوز وال ، ف بالتأم�ي المرتبطة المهن من أي أو  ف التأم�ي

واحدة. ف كةتأم�ي من�ش التعاملمعأك�ث ،واليجوز ف التأم�ي وسيط

الموحدة الوثيقة

من المركبة  ف لتأم�ي الموحدة الوثيقة تعديل عىل  ي
الثا�ف القرار ونص

/  »للغ�ي : التاىلي بالنص البنود أحد يستبدل حيث المدنية، المسؤولية
الحادث نتيجة بالمركبة تتعلق  ي ال�ت ار األ�ف إصالح يتوىل أن ر المت�ف
م ف وتل�ت كة، ال�ش مع عليه المتفق المبلغ عن اإلصالح تزيدكلفة أال يطة �ش
أن كة ولل�ش عليه، المتفق اإلصالح قيمة بكامل ر للمت�ف السداد كة ال�ش

اإلصالح«. تمامعملية يفيد بما تزويدها رغبتطلب
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ن وإجراءات التظلم من الغرامات ي التأم�ي إصدار تعليمات ترخيص منت�ب

ن تقر تعديالت الوثيقة الموحدة للمركبات هيئة التأم�ي
سواء ) )الشا�ي المركبة قاعدة ر ت�ف حال  ي

»�ف التعديالت: تضمنت كما
المركبة من الثابتة األجزاء ر ت�ف أو قابلة،  غ�ي أو لالستبدال قابلة كانت
أو شد أو قص عملية إىل بحاجة األجزاء هذه وأصبحت األعمدة مثل
كة ال�ش م ف وتل�ت بحالةخسارةكلية  تعت�ب المركبة فإن الحادث، نتيجة لحام

الحادث«. وقت للمركبة السوقية القيمة بالتعويضحسب

ر المت�ف كةوالغ�ي ال�ش ف حالوجودأيخالفب�ي ي
وشملتالتعديالتأنه�ف

للمركبة السوقية القيمة تحديد أو التعويض مبلغ أو ار األ�ف قيمة بشأن
 ي
�ف متخصص ار أ�ف وتقدير كشف خب�ي  ف بتعي�ي الهيئة فتقوم رة، المت�ف

أو ار األ�ف هذه قيمة لتحديد الهيئة لدي ومقيد ومرخص المجال هذا
اع. ف كةلغاياتتسويةال�ف مبلغالتعويضأوالقيمةالسوقيةوعىلنفقةال�ش

حالوفاةالزوجأوأحدالوالدينأوأحداألوالد ي
وتضمنتالتعديالتأنه�ف

اإلصابة حالة  ي
�ف أما ، متو�ف عنكل درهم ألف 200 األق� الحد يكون

ألف 200 لمبلغ منسوبة العجز نسبة التعويضحسب فيكون العجز مع
 األحوالو�ف جميع ،و�ف ي الط�ب العالج نفقات إىل باإلضافة درهم،وذلك
أي مقدم تجاه العالج نفقات بكافة بالوفاء كة ال�ش م ف فتل�ت اإلصابة حالة
والخاصة الحكومية المستشفيات ذلككافة  ي

�ف بما الطبية الخدمات من
العالج انتهاء عدم حال  ي

و�ف الحالة، تتطلبها عالج وأي والصيدليات
المعالجة. للجهة يوجه ام ف ال�ت كتاب ف التأم�ي كة فتصدر�ش

والنقل اإلسعاف خدمة لمزود 
ً
درهما 6770 بدفع  ف التأم�ي كة �ش م ف وتل�ت

إىلالمستشفياتعنكلشخصمصابيتعرضلإلصابةالبدنيةأو ي الط�ب
مركبة من يحصل نتيجةحادث  المستش�ف إىل ونقله إسعافه ويتم الوفاة

المدنية. المسؤولية من كة ال�ش لدى عليه مؤمن

اإلدارية الغرامات

ونصالقرارالثالث،بأنهيجوزلكلذيمصلحةتقديمتظلملدىمجلس
الهيئةخاللمدة تفرضها ي ال�ت الغرامةاإلدارية منقرار ف التأم�ي إدارةهيئة
أن ويجب منه، المتظلم بالقرار اإلخطار تاريــــخ من 

ً
يوما 15 عىل تزيد ال

والمستندات رات والم�ب األسباب عىلكافة ويحتوي 
ً
مسببا التظلم يكون

والبياناتالمؤيدةلهعندتقديمه،ويتمرفعطلبالتظلممنقبلالمدير

https://bit.ly/3o3aHBa
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Swiss Re and Democrance to help insurers digitise
Swiss Re and Democrance, the Dubai-based 
InsurTech startup, have joined forces to empower 
regional insurance companies to automate and digitise 
their businesses with a focus on life insurance, while 
at the same time leveraging the project innovation 
capabilities developed by one of the largest reinsurers 
in the world.
The partnership will give insurers access to 
Democrance’s intelligent platform at a reduced rate 
to automate the life insurance back-end processes, 
cutting costs and processing time. This will allow life 
insurers to offer more competitive premiums when 
selling online via a multitude of digital channels, 
agents&brokers, bancassurance and non-traditional 
partners such as online aggregators. Insurers will also 
be able to benefit from the product innovation and 
reinsurance capabilities of Swiss Re.
Speaking on the partnership, Mr Michele Grosso, 
co-founder and CEO of Democrance, said: 
“From today, life insurers in the region have 
the possibility to offer the digital insurance-
in-a-box solution powered by Democrance at 
a reduced rate, if they reinsure their business 
with Swiss Re. Our solution integrates easily 
and effectively with existing back end systems, 
providing insurers with important insights into 
how to effectively target customers from the 
high value end all the way down to untapped 
population segments using one single tool. This 
will benefit the industry but most important the 
end consumer, with life insurance products 
accessible and affordable”.
Mr Khalil Mechahougui, Senior marketing 

actuary at Swiss Re, said: “We are particularly proud 
of partnering with Democrance as this will not only 
allow us to boost the life insurance market in the 
region, but it also gives us the opportunity to go beyond 
our role of product developer and capital provider. By 
joining forces with high-tech local partners that bring 
the highest level of automation, IT security and the 
latest cutting-edge technologies to our industry, we 
will be able to offer end-to-end solutions to our clients 
and consumers.”
Democrance
Democrance, founded in 2015, is an insurance 
technology startup with a mission to enable 
partnerships that make insurance accessible and 
affordable for all segments of society. It has created 
a digital platform that brings together insurance with 
other key industries – telecommunications and money 
transfer organisations.

 Source: Middle East Insurance Review 

وينظر التظلم، تقديم تاريــــخ من انعقاد جلسة أقرب  ي
�ف للمجلس العام

أو الجزاء وتعديل القبول أو بالرفض إما قراره ويصدر بالتظلم المجلس
تقديمه. تاريــــخ من

ً
يوما 60 الجزاءوذلكخالل وإلغاء التظلم قبول

ونية اإللك�ت التعامالت

والتعامالت  ف التأم�ي وساطة نظام مسودة  ف التأم�ي هيئة طرحت كما
 ف المرخص�ي ف التأم�ي ونية،والذيست�يأحكامهعىلجميعوسطاء اإللك�ت
الدولة ي

�ف ف والمقيدينلدىالهيئة،واليجوزممارسةنشاطوساطةالتأم�ي
هذا ألحكام 

ً
وفقا 

ً
سنويا ويجدد الهيئة من ترخيص عىل الحصول بعد إال

النظام.

أو  ف طبيعي�ي كانوا سواء أشخاص، أي مع التعامل كة ال�ش عىل ُيحظر كما
المرتبطة األعمال من أي أو  ف التأم�ي وساطة بأعمال يقومون  ف اعتباري�ي

الهيئة. من بذلك ترخيص ،دونحصولهمعىل ف بالتأم�ي

األشخاص  ف تأم�ي  ي
�ف الوساطة عمليات  ف ب�ي الجمع يجوز ال أنه وأوضحت

الممتلكات  ف تأم�ي  ي
�ف الوساطة عمليات  ف وب�ي األموال، تكوين وعمليات

له والمرخص القائم  ف التأم�ي وسيط ذلك من  ويستث�ف والمسؤوليات،

 ف الكاملب�ي يطةالفصل النظام،�ش قبلصدورهذا ف التأم�ي  بممارسةنوعي
كل ي

�ف ف العامل�ي للعملياتوالدفاتروالسجالتواألشخاص ،سواء ف النوع�ي
المبيعات. ذلكموظفو ي

،بمن�ف ف التأم�ي  مننوعي

ضوابط

والسجالت الدفاتر  ي
�ف تطبق الفصل أنضوابط إىل  ف التأم�ي هيئة أشارت

. ف التأم�ي  نوعي يمارس الذي  ف التأم�ي لوسيط  ف والموظف�ي

 المبا�ش  ف التأم�ي أعمال يمارس الذي  ف التأم�ي وسيط عىل يطبق وكذلك
،بالقدرالذييتالءممعطبيعتها،واليجوزلوسيط ف وأعمالإعادةالتأم�ي
وكيل أعمال  ف وب�ي جهة من ، ف التأم�ي وسيط أعمال  ف ب�ي الجمع  ف التأم�ي
،أوأي ف ارأواستشاريتأم�ي كشفوتقديرأ�ف أواكتواريأوخب�ي ف التأم�ي

أخرى. منجهة ف بالتأم�ي المرتبطة المهن من مهنة

 ف تأم�ي أووكياًلأليوسيط 
ً
يكا أنيكون�ش  ف التأم�ي كذلكاليجوزلوسيط

للضوابط 
ً
وفقا المالية المالءة متطلبات بتحقيق الوسيط م ف آخر.ويل�ت

وفائه ضمان يحقق وبما ترخيصه، ة ف�ت طيلة النظام، هذا  ي
�ف المحددة

الهيئة. تضعها  ي ال�ت للقواعد 
ً
وفقا اماته ف بال�ت المستمر
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ن كات التأم�ي ي ل�ش
صادرة عن االتحاد االرد�ن

وس كورونا المستجد )كوفيد-19( عىل أداء  دراسة علمية تكشف عن أثر جائحة ف�ي
ن  ن والرؤساء التنفيذي�ي ي االردن من وجهة نظـر المدراء العام�ي

كـات التأميـن العاملة �ن �ش
ن األردنية كات التأم�ي ل�ش

بعنوان: الدراساتوالتدريبدراسةعلمية دائرة - ف التأم�ي كات ل�ش ي
االتحاداالرد�ف  ي

العمايرة�ف الدكتورمحمد أعد

 ف التنفيذي�ي والرؤساء  ف العام�ي المدراء نظـر االردنمنوجهة  ي
العاملة�ف التأميـن كـات أداء�ش المستجد)كوفيد-19(عىل وسكورونا أثرجائحةف�ي

األردنية  ف التأم�ي كات ل�ش

 ي
العاملة�ف ف كاتالتام�ي قاماالتحادبتعميمهاعىل�ش ي وتكونتالدراسةال�ت

أثـر)كوفيد-19(عىل عــن للكـشف أربعةفصول من ي
االرد�ف ف التام�ي سوق

 ف والرؤساءالتنفيذي�ي  ف العام�ي المدراء نظـر وجهة من التأميـن كـات �ش أداء
)2020م(، للعام الدراسة هذه األردنية،حيثخصصت  ف التأم�ي كات ل�ش

ً
تنفيذيا

ً
ورئيسا

ً
عاما

ً
ويجدريالذكرانأفرادالدراسةتكونمن)24(مديرا

مقياس إعداد تم حيث الهاشمية، األردنية بالمملكة  ف التأم�ي كات ل�ش
، الماىلي البُعد : وهي أبعاد اربعة من مكون الدراسة بيانات لجمع خاص
وتمتعا والثبات الصدق من التحقق وتم ي، والب�ش ، ي والتكنولو�ب ، ي والف�ف
العلمية لألساليب 

ً
وفقا المقياس لهذا  ف مناسب�ي وثبات صدق بدالالت

إىل:- نتائجها أبرز اشارت المناسبةوحيث

كات �ش أداء عىل )19 )كوفيد– لجائحة المستوى مرتفع أثر وجود -
ي. الب�ش والبعد ، ي التكنولو�ب والبعد ، ي الف�ف البعد  ي

�ف المتمثلة  ف التأم�ي

كات أداء�ش ي
رت�ف

ّ
أث )19 وأشارتنتائجالدراسةإىلأنجائحة)كوفيد–

مرتفع ومستوى  الكىلي للبعد متوسط بمستوى  الماىلي البعد  ي
�ف  ف التأم�ي

حيث من تتأثر سوف  ف التأم�ي معيدي مع المالية العالقة بأن بالتنبؤ
مالية. لخسائر تعرضهم نتيجة والتغطيات االسعار

)كوفيد جائحة إثر 
ً
سلبيا تأثر  ي الف�ف البعد أن إىل الدراسة أشارت وكما

العامة التأمينات  ي
�ف المكتتبة الوثائق حجم انخفاض  ي

�ف وتمثل )19  –
نتيجة راجعة شيكات  ي

�ف تمثلت  ي ال�ت لألفراد االئتمان عدم ومظاهر
الجائحة. مع وتزامنها األقساط بتأجيل الحكومية القرارات

النتائج اظهرت ،حيث ي التكنولو�ب البعد عىل 
ً
إيجابيا الدراسة  مؤ�ش وكان

األعمال  وتسي�ي ُبعد عن بالعمل التكنولوجية لإلمكانيات 
ً
فريدا 

ً
توظيفا

وأمان حماية أنظمة توفر رافقها للعمالء، ورية ال�ف الخدمات وتقديم
بعد. بالعملعن كات ال�ش مكنت

حيث من ي الب�ش العن� مع  ف التأم�ي كات �ش تعامل  ي
�ف 
ً
ايجابيا وكان

االمكان قدر آمنة عمل بيئة وتهيئة الصحية واالجراءات المالية الحقوق
من الجائحة مع  ف التأم�ي كات �ش كوادر تفاعل وأظهرت العمل وخطط

امبأداءالمهام. ف حيثاألداءواالل�ت

واألسواق  ي
األرد�ف  ف التأم�ي سوق  ي

�ف  ف العامل�ي للزمالء الفائدة ولتعميم
ية ف واإلنجل�ي العربية  ف باللغت�ي الدراسة ملخص  نن�ش العربية، التأمينية
من كاملة نسخة عىل للحصول  ي

و�ف الك�ت ورابط والتوصيات والنتائج
كات ل�ش  ي

االرد�ف لالتحاد  ي
و�ف االلك�ت الموقع من )PDF( بصيغة الدراسة

هنا. بالضغط  )www.jif.jo(أو ف التأم�ي
المصدر: االتحاد األردني لشركات التأمين

Arab Insurance PalestinePalestine

ي تحقيق الشمول 
” �ن ن ن يناقشان تعزيز دور “التأم�ي “سوق رأس المال” واتحاد التأم�ي

المالي
اليوم ، ف م�ي

ٔ
التا كات ل�ش  ي الفلسطي�ف واالتحاد الفلسطينية، المال س

ٔ
را هئيةسوق عقدت

.” الماىلي الشمول تعزيز  ي
�ف ف م�ي

ٔ
التـا ولوياتعملقطاع

ٔ
“ا بعنوان لقاًء األحد،

المختلفة المجموعات عمال
ٔ
ا  ي

�ف  ف م�ي
ٔ
التا قطاع  ممثىلي مشاركة تفعيل لية

ٓ
ا اللقاء وناقش
. الماىلي الشمول

اتيجيةحيث االس�ت وتنفيذ  الماىلي الشمول تحقيق  ي
�ف القطاع همية

ٔ
ا المجتمعونعىل وركز

العملعىل ورة الهئيةو�ف فعليها ت�ش ي ال�ت القطاعات  ك�ب
ٔ
وا هم

ٔ
ا من ف م�ي

ٔ
التا قطاع يعت�ب

ظل ي
�ف الجمهور حاجات تحاكي منتجاتجديدة مينيةوخلق

ٔ
التا للمنتجات  ي

االف�ت التوسع
الراهنة. ة الف�ت  ي

الهئية�ف ولويات
ٔ
ا من تعت�ب  ي وال�ت  الماىلي للشمول الوطنية اتيجية

االس�ت تداعياتجأيحةكوروناوذلكمنخالل

العامة مجدجدوعمديرعاماالدارة
ٔ
ا للدراساتوالتطوير،والسيد العامة بوزعرورمديرعاماالدارة

ٔ
ا الدكتوربشار اللقاءبمشاركةكلمن وجرى

الخاصة  الماىلي الشمول مجموعات ي
�ف االتحاد  ممثىلي وبمشاركة ، ف م�ي

ٔ
التا كات ل�ش  ي الفلسطي�ف لالتحاد العام  ف االم�ي  الحنبىلي ين نس�ي والسيدة ، ف م�ي

ٔ
للتا

. ف فلسط�ي  ي
�ف  الماىلي للشمول الوطنية اتيجية

االس�ت المصدر: شبكة فلسطين اإلخباريةبتطبيق

http://jif.jo/SystemFiles/Assets/Covid%2019%20Study.pdf
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Arab Insurance EgyptEgypt

عىل المستجد جائحةكورونا آثار عن الم�ية  ف التأم�ي كات �ش أفصحت
بدعوة ذلك وجاء تصدرها، مالية قوائم أول  �ف لها االقتصادى الوضع
 معاي�ي “لمراجعة العليا اللجنة اجتمعت حيث المالية الرقابة هيئة من
التأكد ومهام المحدود والفحص الم�ية  والمعاي�ي الم�ية المحاسبة
  2011 لسنة 909 رقم الوزراء مجلس رئيس بقرار والمشكلة األخرى،
القرار ات تأث�ي دراسة بهدف الهيئة رئيس عمران محمد الدكتور برئاسة
وتعديل إضافة إجراء بغرض ،والصادر 2019 لسنة 69 رقم الوزاري
العام بداية من 

ً
اعتبارا تطبيقها المقرر الم�ية المحاسبة  معاي�ي لبعض

.2020  الحاىلي

انتشارجائحةكورونا وماليةالزمت اقتصادية آثار

ذلكالسياقكشفالدكتورمحمدعمرانرئيسهيئةالرقابةالمالية، و�ف
جانحةكورونا  تفسش جراء البالد بها تمر  ي ال�ت الحالية للظروف نظرا أنه
به،فضالعن مرتبطة ومالية اقتصادية آثار ذلكمن وماالزم المستجد،
تواجد عىل قيود فرض من انتشاره ومواجهة الوقاية إجراءات تطبيق أن
وافقت فقد منتظمة، بصفة طاقتها بكامل كات ال�ش  �ف ية الب�ش الموارد
الجديدةوالتعديالت الم�ية المحاسبة  تأجيلتطبيقمعاي�ي اللجنةعىل
69عىلالقوائمالماليةالدورية،عىل المصاحبةلهاوالصادرةبالقراررقم
القوائم عىل التعديالت وهذه  المعاي�ي هذه بتطبيق كات ال�ش تقوم ان

.2020 بنهاية كات ال�ش لهذه السنوية المالية

للعام المجمع األثر إدراج ق� فضلت اللجنة إن الهيئة رئيس وقال
 ي
الكا�ف باإلفصاح كات ال�ش ام ف ال�ت مع السنوية، المالية القوائم عىل بالكامل

إن المحاسبية وآثارها الحقيقة 2020عنهذه الدوريةخالل قوائمها  �ف
وجدت.

ف التأم�ي كات الجديدةعىل�ش المحاسبة  معاي�ي تطبيق

متابعةكافةاآلثارالمرتبطةبتطور وبحسبعمرانفإناللجنةمستمرة�ف
باتخاذكافة ستقوم وأنها الجديد، وسكورونا بف�ي اإلصابة انتشار مدى
تطور ضوء  ي

�ف الجديدة المحاسبة  معاي�ي تطبيق مجال  ي
�ف اإلجراءات

إليها. المشار األوضاع

كاتالمقيدة سياقمتصلأكدالدكتورعمرانأنالهيئةستطالبال�ش و�ف
ورة لرقابتهاب�ف الخاضعة والكيانات كات ال�ش الم�ية،وكذلك بالبورصة
الهيئة قرار  ن�ش بعد تصدرها مالية قوائم أول  �ف الكامل باإلفصاح قيامها
 تأث�ي عن –  ي

و�ف اإللك�ت موقعها وعىل  – الم�ية البورصة شاشة عىل
أعمالها ونتائج المالية )مراكزها االقتصادي وضعها  عىل األحداث هذه
القيمة هذهاألحداثعىل (الحالية،والمستقبليةوتأث�ي النقدية وتدفقاتها
امات ف إل�ت أو األصول  �ف اضمحالل أى قياس مع للمنشأة االقتصادية
يساعد مما  الحالية، السارية الم�ية المحاسبة  لمعاي�ي وفقا إضافية

المناسبة. القرارات اتخاذ  �ف القوائم مستخدمهذه

ي تمر بها البالد جراء تف�ش جانحة كورونا المستجد
نظرا للظروف الحالية ال�ت

ن تفصح عن آثار جائحة كورونا عىل وضعها االقتصادي كات التأم�ي �ش

المصدر: المال

Companies News
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AXA to sell its insurance operations in the Gulf region
Gulf Regional:Gulf Regional: AXA announced today that it has 
entered into an agreement with Gulf Insurance Group 
(“GIG”) to sell its insurance operations in the Gulf 
region, which includes its shareholding1 in AXA Gulf, 
AXA Cooperative Insurance Company and AXA 
Green Crescent Insurance Company.
GIG is a leading insurer in the Gulf region, strengthened 
by the global footprint and insurance expertise of 
Fairfax as well as the regional market knowledge of 
KIPCO, its shareholders.
As part of the transaction, Yusuf Bin Ahmed Kanoo 
(“YBA Kanoo”), one of the largest conglomerates in 
the Gulf Region, will also sell its shareholding2 in AXA 
Gulf and in AXA Cooperative Insurance Company.
Under the terms of the agreement, AXA will sell its 
ownership in its operations in the Gulf region for a 
total cash consideration of USD 269 million (or Euro 

225 million3).
“This transaction marks another step in AXA’s 
continued simplification journey”, said Thomas 
Buberl, Chief Executive Officer of AXA.
“We are convinced that AXA’s operations in the Gulf 
region will benefit from GIG’s leadership and scale in 
the region, to further pursue their focus on delivering 
growth and excellent customer service.”
“I would like to thank the management teams and all 
the employees of our operations in the Gulf region for 
their continuous contribution and engagement over the 
years, and wish them all the success for the future.”
The transaction is subject to customary closing 
conditions, including the receipt of regulatory 
approvals, and is expected to close by 3Q 2021.

 Source: AXA 

1 AXA’s direct and indirect ownership of AXA Gulf is 50%, of AXA Cooperative Insurance Company is 34%, and of AXA Green 
Crescent Insurance Company is 28%.
2 YBA Kanoo’s direct and indirect ownership of AXA Gulf is 50%, and of AXA Cooperative Insurance Company is 16%.
3 1 Euro = 1.1957 USD as of November 27, 2020 (Source: Bloomberg).
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AM Best Affirms Credit Ratings of Dubai National Insurance & 
Reinsurance P.S.C.
United Arab Emirates:United Arab Emirates: AM Best has affirmed the 
Financial Strength Rating of B++ (Good) and the 
Long-Term Issuer Credit Rating (Long-Term ICR) of 
“bbb+” of Dubai National Insurance & Reinsurance 
P.S.C. (DNIR) (United Arab Emirates). The outlook 
of these Credit Ratings (ratings) is positive.
The ratings reflect DNIR’s balance sheet strength, 
which AM Best categorises as very strong, as well 
as its strong operating performance, limited business 
profile and appropriate enterprise risk management. 
The positive outlooks reflect the expectation that 
DNIR’s balance sheet will strengthen over the medium 
term. In particular, AM Best expects risk-adjusted 
capitalisation to improve and to be maintained at a 
more robust level.
DNIR’s balance sheet strength assessment is 
underpinned by risk-adjusted capitalisation at the 
strongest level, as measured by Best’s Capital Adequacy 
Ratio (BCAR), benefiting from low underwriting 
leverage. Although a dividend payment of AED 87 
million in the first half of 2019 and unrealised losses of 
AED 91 million from the company’s equity portfolio 
during the first nine months of 2020 have significantly 
reduced the company’s available capital, BCAR 
scores are projected to recover in 2020 following the 
significant reduction of asset risk. Offsetting factors 
to the assessment include DNIR’s exposure to higher-

risk asset classes and concentration in a small number 
of equity holdings, which expose the company’s 
capital position to potential volatility. The ratings also 
consider the low economic and financial system risk 
and moderate political risk in the UAE.
DNIR has a track record of strong operating 
performance, as evidenced by a five-year (2015-2019) 
weighted average return on equity of 9.3%. Earnings 
are skewed moderately toward investment income, 
which accounted for over half of net income in 2019. 
Nevertheless, DNIR’s underwriting results remain 
strong and stable, demonstrated by a five-year (2015-
2019) weighted average non-life combined ratio 
of 85.9%, which ranged between 84.1% and 87.2% 
over the same period. In spite of the high levels of 
competition in the market, and economic uncertainty, 
AM Best expects DNIR to maintain its strong operating 
metrics through stringent underwriting controls and 
prudent risk selection.
DNIR’s business profile as a midtier domestic insurer 
in the UAE is unlikely to change over the near term, as 
the company focuses on underwriting profitability in 
an increasingly competitive market. While DNIR has 
been successful in its current strategy to deliver strong 
financial metrics, the company will be challenged 
to broaden its distribution platforms and operating 
segments to find profitable growth opportunities.

 Source: AM Best 

كة “بروبيتاز كوربرت كابيتال” بإجمالي  ن مع �ش “اإلعادة السعودية” توقع عقود إعادة تأم�ي
أقساط مكتتبة 177 مليون ريال 

 ف التأم�ي إلعادة السعودية كة ال�ش أعلنت السعودية: العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
 ف تأم�ي إعادة عقود 2020/11/24 الموافق الثالثاء يوم توقيعها  ي

التعاو�ف
األقساط  إجماىلي قيمة أن 

ً
مضيفة “بروبيتازكوربرتكابيتال”، كة �ش مع

ريال. مليون 177 بمبلغ تقدر المكتتبة

العقدسنةميالدية لهاعىل“تداول”،أنمدة بيان  ي
كة�ف وأوضحتال�ش

 ي إيجا�ب أثر العقود لهذه أنهسيكون 
ً
مبّينة ،2021 يناير 1 تاريــــخ من تبدأ

كةابتداء عىلالقوائمالماليةلل�ش عىلزيادةاألقساطالمكتتبةوأثرمبا�ش
.2021  منالعامالماىلي

اإلدارة مجلس رئيس من لكل ة مبا�ش  غ�ي مصلحة وجود إىل وأشارت 

التنفيذيفهد هشامبنعبدالملكآلالشيخ،والعضوالمنتدبوالرئيس
لعضويتهم  ف ق�ي ق�ي لوك  ف ج�ي اإلدارة مجلس وعضو ، ي الحص�ف عبدالرحمن
كة“بروبيتاز المالكةل�ش القابضة” كة“بروبيتازبرمودا إدارة�ش مجلس ي

�ف
 ف ق�ي ق�ي لوك  ف ج�ي اإلدارة مجلس لعضو توجد كما كابيتال”، كوربرت
مجلس  ي

�ف لعضويتهما ة مبا�ش  غ�ي مصلحة يز ب�ي  ف نيلم�ي  الماىلي وللمدير
“بروبيتازكوربرتكابيتال”. كة إدارة�ش

كةأنالعقودتمتضمنسياقاألعمالاالعتياديةولمتمنح وأكدتال�ش
تفضيلية. مزايا أي

المصدر: أرقام

ن تخصص 2 مليون جنيه لمواجهة مخاطر تطبيق معيار المحاسبة المرصي ثروة للتأم�ي
كة ل�ش المنتدب العضو خليفة، أحمد كشف العربية: مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
لمواجهة  احتياطي جنيه مليون 2 خصصت كته �ش أن ، ف للتأم�ي ثروة
المالية باألدوات الخاص الم�ي المحاسبة معيار تطبيق آثار مخاطر

المالية. للرقابة العامة الهيئة لضوابط 
ً
وفقا

 30  ح�ت  أقساط جنيه مليون 179 حققت كته �ش أن خليفة وأضاف

تحقيق وتستهدف كة، ال�ش عمر  �ف شهرا 14 تمثل  وال�ت  ي
الما�ف يونيو

وبلغ ،2021 /20  الحاىلي  الماىلي العام خالل أقساط جنيه مليون 200
ة. الف�ت 172مليونجنيهخاللنفس كةنحو ال�ش استثمارات حجم

نهاية  جنيهح�ت ف 205مالي�ي نحو بلغ كة ال�ش أصول أنحجم إىل ولفت
لعمالئها تعويضات جنيه مليون 26 نحو بسداد وقامت ، الما�ف يونيو
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80مليونجنيه،  الوثائقح�ت ة،وارتفعتحقوقحملة الف�ت خاللنفس
كةليصلإىل إىلموافقةمجلساإلدارةعىلمضاعفةرأسمالال�ش

ً
ا مش�ي

التأسيس. عند
ً
50مليونا 100مليونجنيهبدالمن

قدحصلتعىلموافقةالهئيةالعامةللرقابة ف كةثروةللتأم�ي ويذكرأن�ش
مصدر برأسمال 2019؛ مارس مطلع  ي التأمي�ف النشاط لمزاولة المالية
الملكية هيكل ويتوزع جنيه، مليون 50 والمدفوع جنيه، مليون 100
التجارية كة لل�ش و15% »ثروةكابيتال«، المالية للمجموعة 85% بنسبة

اللبنانية. –  ف للتأم�ي المتحدة

المصدر:حابي

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

وكانالدكتورمحمدعمرانرئيسهيئةالرقابةالماليةقدأصدرالقراررقم
ورقابة اف الخاضعةإل�ش  ف التأم�ي كات امكافة�ش ف بال�ت 2020 لسنة )162)
المحاسبة معيار تطبيق آثار مخاطر لمواجهة  احتياطي بتكوين الهيئة
من )1%( نسبة يعادل بما المالية باألدوات والخاص الجديد الم�ي
 ي

الما�ف  الماىلي العام  الماىلي العام أرباح  ي
صا�ف من وذلك األصول  إجماىلي

حقوق ضمن إدراجه يتم أن وعىل يبة، ال�ف احتجاز بعد 2019/2020
تبعليه بماسي�ت الهيئة، بعدموافقة إال الت�ففيه يتم وال ف المساهم�ي
 بحواىلي الحالية  بالمعاي�ي المطبق عن  ف التأم�ي كات احتياطيات�ش  ي

�ف زيادة
جنيه. مليار المصدر:أموال الغد1.2

Le marocain PREVAS intègre la 3ème plus grande alliance de 
courtiers indépendants d’assurance-crédit
Morocco:Morocco: Dans le cadre de son développement à 
l’international, PREVAS A.C.C., filiale du groupe 
marocain PREVAS vient de signer une convention de 
partenariat avec ASTREOS CREDIT, la troisième plus 
grande alliance de courtiers indépendants d’assurance-
crédit dans le monde.
Présent dans plus de 43 pays, ASTREOS CREDIT 
possède une solide réputation mondiale avec un 
portefeuille client composé de près de 5 000 entreprises 
internationales. Chaque membre qui compose le 
réseau est sélectionné pour son expertise, son accès 
aux assureurs et sa connaissance du secteur de façon 
à faire bénéficier aux clients d’économies d’échelle, 
de synergies de services et de best practices dans la 
mise en oeuvre de solutions d’assurance-crédit, de 
cautionnement, de financement et de risques spéciaux.
« Ce partenariat inédit au Maroc marque une étape 

décisive dans la stratégie d’expansion de PREVAS 
A.C.C. mais aussi du groupe PREVAS. Nous 
sommes extrêmement fiers de pouvoir désormais 
faire bénéficier les entreprises marocaines désireuses 
d’expansion ou déjà présentes sur le marché de l’export 
de relais compétents dans les pays investis mais aussi 
d’accueillir dans notre giron les clients internationaux 
membres du réseau et de les accompagner dans le 
suivi de leur programme à l’échelle locale. » Tawfik 
Benzakour, Administrateur Directeur Général de 
PREVAS A.C.C.
Cette signature intervient seulement deux mois après 
le lancement de PREVAS A.C.C., confirmant ainsi le 
rôle décisif que joue à présent PREVAS A.C.C. sur 
le marché de l’assurance-crédit au Maroc; mais aussi 
à l’échelle continentale puisque PREVAS A.C.C. 
est le seul représentant d’ASTREOS CREDIT sur le 
continent africain après l’Afrique du Sud.

 Source: Info Médiaire 


