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نرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنينرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمني

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

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

ن ي للتأم�ي ن العام لإلتحاد العام العر�ب بمشاركة األم�ي

انعقاد الدورة السادسة لملت�ق االتحادات العربية النوعية المتخصصة
 ، ن العربية وعىل مدار يوم�ي الدول  العام لجامعة  ن  األم�ي برئاسة معالي 
وذلك  ي  بأبوظ�ب المتخصصة  النوعية  العربية  االتحادات  ملت�ق  ُعقد 
. الملت�ق أعمال  المدرجه عىل جدول  المواضيع  من  العديد  لمناقشة 

عىل  األوكرانية  الروسية  الحرب  تداعيات  الملت�ق  ناقش  وقد  هذا 
اح  ي المنطقة العربية وأصدر العديد من التوصية أهمها اق�ق

األوضاع �ن
ي 

الغذا�ئ لألمن   
ً
رافدا لتكون  ي 

الغذا�ئ لألمن  قابضة  عربية  كة  �ش إقامة 
البيئية  الشؤون  ي 

�ن المتخصصة  العربية  اإلعالم  أجهزة  ي ودعوة  العر�ب
ات  المبا�ش بالتأث�ي  المجتمع  لتوعية  األسبوع  ي 

�ن ساعة  تخصيص 
ات المناخية عىل األرض والمياه والهواء وسبل الحد من ذلك. للتغ�ي

اتها عىل اقتصاديات المنطقة  ات المناخية وتأث�ي أما فيما يخص التغ�ي

https://iciec.isdb.org/
https://www.rdv-carthage.com/en/inscription/
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ات  للتغ�ي وطنية  مجالس  إنشاء  اح  باق�ق توصية  أخذ  تم  فقد  العربية 
ات  للتغ�ي ي  الوط�ن “المجلس  غرار  عىل  العربية  الدول  ي 

�ن المناخية 
بما  يعات  والت�ش ن  والقوان�ي السياسات  تحديث  مرص”،  ي 

�ن المناخية 
. ي

والمنا�ن ي  البي�ئ األمن  يعزز 
كما تم خالل الملت�ق استعراض أنشطة وإنجازات االتحادات العربية 
قدم  الذي  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  ومنها  المتخصصة  النوعية 
2022 وذلك بحضور  ي 

تقريرأ بأنشطته وإنجازاته خالل العام الما�ن
. ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العام  ن  األم�ي أبوزيد  السيد شكيب 

ي مؤتمر العقبة 2023 لمنتصف 
ي لتسليم البحوث التأمينية �ن

تمديد الموعد النها�ئ
شهر شباط 2023

 2023 لعام  ن  للتأم�ي التاسع  العقبة  لمؤتمر  التنظيمية  اللجنة  عقدت 
وذلك   2023/1/22 الموافق  االحد  أمس  يوم  العا�ش  اجتماعها 
 2023 العقبة  لمؤتمر  ية  التحض�ي االجتماعات  لسلسلة  استكمااًل 
ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

االرد�ن االتحاد  ن  ب�ي ما  بالتعاون  سينعقد  الذي 
.2023 -15 18 أيار )مايو(  ة من  ن للف�ق ي للتأم�ي واالتحاد العام العر�ب

البحوث  ي لتسليم 
النها�ئ الموعد  ي هذا االجتماع تمديد 

حيث قررت �ن
بدال   2023/2/15 ي 

�ن ليصبح   2023 العقبة  مؤتمر  ي 
�ن التأمينية 

ي 
�ن للمشاركة  ن  المهتم�ي من  عدد كب�ي  لطلب   

ً
نظرا  2023/1/31 من 

ارسال  امكانية  وعدم  لصعوبة  االبحاث  تسليم  ة  ف�ق تمديد  الجائزة 
من  يد  ال�ب ارساليات  وتأخر وصول  المحدد  ي 

النها�ئ بالموعد  البحوث 
الشقيقة. العربية  الدول  المصدر: صفحة االتحاد على الفيس بوكبعض 

22

ي لقاء ع�ب الهاتف مع برنامج “المراقب” عىل قناة القاهرة األخبارية
�ن

ن يناقش ملف الكوارث الطبيعية: كم كلفت  ي للتأم�ي ن العام لإلتحاد العام العر�ب األم�ي
؟ ن كات التأم�ي ات المناخية �ش التغ�ي

العالم  ي 
الطبيعية �ن الكوارث  ن ُتحصي خسائرها جراء  التأم�ي كات  بدأت �ش

وذلك  اقتصادية  أمريكي كخسائر  دوالر  مليار   313 بحوالي  درت 
ُ
ق ي  وال�ق

وفقا لسويس ري.
ي هذا الصدد ناقش برنامج المراقب الُمذاع عىل قناة القاهرة األخبارية 

و�ن
ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العام  ن  األم�ي أبوزيد  السيد/ شكيب  الملف مع  هذا 

ي رحلة عمل(.
ي كان يزورها �ن ي )وال�ق الهاتف من أبوظ�ب ن ع�ب  للتأم�ي

ي  ال�ق االقتصادية  الخسائر  ن  ب�ي التفريق  ورة  أبوزيد عىل �ن هذا وقد شدد 
كات  تتكبدها �ش ي  ال�ق والخسائر  الطبيعية  الكوارث  جراء  البلدان  تتكبدها 

االقتصادية. بالخسائر  مقارنة   
ً
نسبيا ي هي ضئيلة  وال�ق ن  التأم�ي

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  والتعرف عىل  كامل  اللقاء  لمشاهدة 

https://aqabaconf.com/index.php/Registration/index
https://www.youtube.com/watch?v=Znq-qP5F5Bs
https://www.youtube.com/watch?v=Znq-qP5F5Bs
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While a majority of total losses in 2022 were left 
uninsured, the 58 percent “protection gap” was one of 
the lowest on record, highlighting a positive shift in 
how businesses are navigating volatility through risk 
mitigation, and how insurers are providing further 
protection to underserved communities through access 
to capital.
To read more details, please click here

33

Driven by Second-Costliest Event on Record
Aon: Global Insured Losses from Natural Disasters Exceeded 
$130 Billion in 2022

Opens in a new tab , which identifies global natural 
disaster and climate trends to help make better 
decisions to manage volatility and enhance global 
resilience. The report reveals that natural disasters 
caused a $313 billion global economic loss during 
the 12-month period under review - 4 percent above 
the 21st-century average - $132 billion of which was 
covered by insurance.
Data show that 2022 was the fifth costliest year on 
record for insurers, with approximately $50-55 billion 
of the global insured loss total resulting from Hurricane 
Ian in the United States - the second-costliest natural 
catastrophe in history from an insurance perspective, 
surpassed only by Hurricane Katrina in 2005, which 
resulted in nearly $100 billion in insured losses on a 
price-inflated basis.
The report also highlights that approximately 31,300 
people lost their lives due to global natural catastrophe 
events in 2022. The total number of fatalities remains 
below average for now 12 years in a row; however, more 
than 19,000 of the fatalities were heat-related deaths in 
Europe alone, primarily as a result of heatwaves.

AON, a leading global professional services firm, today published its 2023 Weather, Climate and Catastrophe 
Insight report 

World Insurance

 Source: Aon

IVANS Index shows increase in average premium renewal rates 
in Q4
Average premium renewal rates experience a general uptick across most major commercial products compared to 
last year

https://aon.mediaroom.com/2023-01-25-Aon-Global-Insured-Losses-from-Natural-Disasters-Exceeded-130-Billion-in-2022,-Driven-by-Second-Costliest-Event-on-Record
https://www.aon.com/getmedia/f34ec133-3175-406c-9e0b-25cea768c5cf/20230125-weather-climate-catastrophe-insight.pdf
https://www.aon.com/getmedia/f34ec133-3175-406c-9e0b-25cea768c5cf/20230125-weather-climate-catastrophe-insight.pdf
https://fintechrobos.com/ar/etn/arab-actuarial-conference-2023/
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Ivans® announced the results for Q4 and year-end 
2022 Ivans Index™, the insurance industry’s premium 
renewal rate index. The fourth quarter results showed 
an increase in the average premium renewal rate change 
across all major commercial lines of business year over 
year, except Workers’ Compensation which closed with 
negative year over year premium renewal growth for 
the sixth straight year. Compared to the prior quarter, 
Q4 experienced an increase in average premium 
renewal rate change across most major commercial 
lines of business, with the exceptions being Umbrella 
and Workers Compensation.
Notably, Commercial Auto, BOP, General Liability, 
and Commercial Property ended the year with their 
highest average premium renewal rate change. 
Commercial Property premium renewal rate change 
averaged consistently higher compared to all other 

lines of business in 2022.
Download the complete Q4 and Year-End 2022 IVANS 
Index report  Source: IVANS

IFRS 17 Results Are Not Fully Comparable Yet
Comparing insurers’ IFRS 17 results will be difficult 
initially due to differences between companies’ 
approaches under the accounting standard, which 
took effect for most insurers on 1 January 2023, Fitch 
Ratings says in a new report.
Some companies incorporate an illiquidity premium 
into their discount rates based on their own asset 
mix while others use an illiquidity premium based 
on a standard investment portfolio. As a result, two 
companies with similar portfolios could report very 
different contractual service margins (CSMs).
The lack of a standard definition under IFRS 17 for 
certain key metrics also hinders comparisons. For 
example, the market has not settled on a clear definition 
for the ‘operating result’ or for the non-life combined 
ratio.
Shareholders’ equity is typically slightly lower under 
IFRS 17 than under IFRS 4, particularly for insurers 
with life business, where profits previously recognised 
in shareholders’ equity at contract inception are now 
partially accounted for in the CSM. But shareholders’ 
equity plus CSM after tax is typically higher.
Shareholders’ equity should become less volatile as 
liability values and asset values under IFRS 17 move 
similarly in response to interest rates changes, in 

contrast to IFRS 4. But net income will be more volatile 
as more assets are accounted at fair value.
Despite the initial imperfections, IFRS 17 is an 
improvement on IFRS 4, making financial statements 
more transparent. Fitch expects IFRS 17 results to 
become more (but not fully) comparable over the 
next two years, with insurers, analysts and investors 
gradually developing enough confidence in the new 
accounting standard to use it as a basis for decision-
making. In the meantime, we do not expect IFRS 17 to 
significantly affect insurers’ business models – or their 
credit ratings.

 Source: Fitch

Aon and top reinsurers launch Open Exposure Data Standard
Open data standards in risk modelling are believed to 
be the most effective and transparent
Aon has announced the implementation of the Open 

Exposure Data (OED) Standard curated by Oasis for 
the risk modelling of property reinsurance placements.
Led by Aon, RenaissanceRe, SCOR, Hannover Re 

https://www.ivans.com/globalassets/all-documents/resources/reports/ivans-index_en-us.pdf
https://www.ivans.com/globalassets/all-documents/resources/reports/ivans-index_en-us.pdf
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for catastrophe risk data.
• A significant reduction of resource strain in data 
processing and formatting.
• An improvement in high-quality data transfer between 
users of multiple models and systems.
• Better access to credible risk management data for 
underserved and disadvantaged communities.
• An overall enhancement in the digitalisation of the 
insurance industry.
• Improved risk perspective through less reliance on 
any particular model developer.
To read full article, please click here

and Swiss Re, the OED Standard is a non-commercial 
venture designed to test and support the hypothesis that 
open data standards in risk modelling are more effective 
than proprietary and commercial standards in terms of 
improving operational efficiency, reducing costs and 
increasing transparency and consumer choice.
”The new standard is a major step forward in creating 
more resilience to natural catastrophes around the 
world and closing the protection gap.”
The OED Standard for property and extension to cyber 
and casualty risks, is helping to drive further innovation 
in the risk modelling space. Its benefits include:
• One consistent, community-owned market standard 

 Source: Global Reinsurance

Regional Insurance

GCC:Region expected to escape the global economic slowdown

The GCC will escape the global slowdown which is 
expected to see a third of the world’s economies pulled 
into recession, says the global professional services 
firm PwC in a blog “Five GCC Economic Themes to 
Watch in 2023”.
Global growth is projected to slow to 2.7%. Conversely, 
forecasts for the GCC in 2023 are more upbeat, with 
3.6% GDP growth expected this year, according to 
the IMF. A combination of continued high oil prices, 
which are likely to hold at $75-96 per barrel in 2023, 
alongside strong “twin” surpluses as the region 
registers its first fiscal surplus since 2014, contribute to 
the robust economic growth predicted. This confidence 
is shared by the credit ratings agencies, as many credit 
ratings are revised up across the GCC following years 
of downgrades in the aftermath of the previous oil 
boom. 
The other four key trends that will shape the region’s 
economic performance and growth are:
Non-oil economy
The resurgence of the non-oil economy, where 
Purchasing Managers’ Indices remained well in 
expansion territory in 2022, will continue at pace into 
2023 as the GCC economies continue to diversify. 
This is underpinned by national visions, industrial 
strategies and various tourism initiatives across the 
region that will boost growth further. The Kingdom of 
Saudi Arabia, for example, is making huge investments 
in non-religious tourism, while the UAE’s Tourism 
Strategy 2031 and Oman’s 2040 Economic Vision all 
seek to firmly cement the region as a leading tourist 

destination globally. 
Looking ahead
The 2023 outlook for the GCC region appears more 
upbeat in comparison to the rest of the world, supported 
by relatively high oil prices and growth in the non-oil 
economy, as well as moderating inflation. With central 
banks across the region keeping a close eye on financial 
market volatility following a tighter monetary policy 
environment, liquidity conditions are expected to ease 
with the support of corrective action and as economies 
adjust to the new rate environment. With the expected 
focus on the region and UAE as hosts of COP28, 
there are bound to be further investments and further 
policy action to green GCC economies. Finally, major 
efforts will be made by employers to invest in skills 
development among the national workforce to adapt to 
localisation requirements.
The “Five GCC economic themes to watch in 2023” 
can be read here

 Source: Middle East Insurance Review

https://www.globalreinsurance.com/home/aon-and-top-reinsurers-launch-open-exposure-data-standard/1443594.article
https://www.pwc.com/m1/en/blog/five-gcc-economic-themes-to-watch-in-2023.html
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EY launches MENA’s first Climate Change Readiness Index to 
support regional decarbonization efforts
EY has announced the launch of its Middle East and 
North Africa (MENA) Climate Change Readiness Index 
(CCRI), a pioneering tool designed to help countries in 
the region assess and improve their resilience to the 
impacts of climate change.
The Index measures the readiness of the six members 
of the GCC as well as Egypt and Jordan across several 
areas, such as the effectiveness of their adaptation 
and mitigation strategies and their ability to finance 
and implement these strategies. It provides scorecards 
that can assist governments, investors and citizens in 
tracking the performance of the included countries 
compared to global benchmarks on 37 quantitative 
and qualitative indicators of climate change readiness. 
The Index also offers a comprehensive overview of the 
regional and global context in which these countries 
operate, including the economic, political, and social 
factors that can influence their outcomes.
The CCRI is based on two pillars:
1. Adaptation: adjustments made in response to existing 
climate change impacts. E.g., building environments 
that are flood-resistant or can withstand higher 
temperatures.
2. Mitigation: steps taken to curb future emissions. 
E.g., reducing energy consumption and adopting 
renewables.
MENA region reduces per capita emissions
The CCRI shows that almost all participating countries 

have substantially reduced their per capita emissions 
from 2015 levels as they continue to fulfill their 
ambitions to diversify their economies away from fossil 
fuels through large capital investment. The carbon 
capture and renewables revolution has complemented 
this trend, with nearly every country in the region 
introducing a long-term net-zero strategy.  
Richard Paton, EY-Parthenon MENA Leader, says:
“The MENA region is already a global leader in carbon 
capture, utilization and storage (CCUS) and planning 
for the future of circular economies. Together, with 
the leadership the region is taking in energy transition, 
the use of renewables, and development of hydrogen. 
MENA is on track to become a forerunner in the 
development of a low carbon economy.”
The Index is based on a robust and transparent 
methodology, developed using data from reliable, 
validated international sources, such as those 
compiled by the UN system, the World Bank (WB), 
the International Monetary Fund (IMF) and other data 
aggregators, to ensure a uniform methodology and data 
collection process.
EY is committed to working with governments, 
businesses and civil society organizations in the MENA 
region to support the transition to a more sustainable 
and resilient future. The launch of the MENA CCRI 
marks an important milestone on this journey that will 
help to drive the necessary action and collaboration.

 Source: EY

Arab Insurance JordanJordan

ي بشأن 
ن والبنك المركزي األرد�ن كات التأم�ي ي ل�ش

ن االتحاد األرد�ن ك ب�ي اإلجتماع المش�ق
ن  مسودة تعليمات الغرامات الخاصة بأعمال التأم�ي

برئاسة  االدارة  بمجلس  ممثال  ن  التام�ي كات  ل�ش ي 
االرد�ن االتحاد  شارك 

وبحضور  االتحاد  ادارة  مجلس  رئيس  ات  سم�ي ماجد  المهندس 
عبد  والسيد عالء  الحجة  عماد  السيد  من  االدارة كل  أعضاء مجلس 
مؤيد  والدكتور  حنوش  اسامة  والسيد  بدر  النا  والدكتورة  الجواد 
كات  ل�ش العامون  المدراء  السادة  من  وعدد  االتحاد  مدير  الكلوب 
البنك  له  ن والذي دىع  التأم�ي ك مع قطاع  المش�ق ي اإلجتماع 

ن �ن التأم�ي
البنك  مقر  ي 

�ن  25/1/2023 الموافق  االريعاء  اليوم  ي 
األرد�ن المركزي 

رنا  والسيدة  ن  التأم�ي كات  �ش غالبية  ممثىلي  وبحضور  ي 
االرد�ن المركزي 

والسيد  ن  التأم�ي أعمال  عىل  الرقابة  إلدارة  التنفيذي  المدير  طهبوب 
رافت حماد والسيدة رويدة الجزازية والسيد باسم ابو طالب والكادر 
تعليمات  مسودة  حول  ن  التأم�ي قطاع  مالحظات  لمناقشة  ي  المع�ن
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بأهمية معالجة  الكلوب مدير االتحاد  الدكتور مؤيد  أكد  ومن جانبه، 
ووجود  القطاع  بها  يعمل  ي  ال�ق العمل  بيئة  تشوب  ي  ال�ق التشوهات 
الكروكات  اء  و�ش المفتعلة  الحوادث  من  للحد  المركزي  للبنك  دور 
الملفات  من  ها  وغ�ي الطبية  اللجان  وتقارير  ة  الخ�ب تقارير  وموضوع 
للبيئة  مكملة  تعت�ب  ي  وال�ق ن  التام�ي كات  �ش بعمل  ترتبط  ي  ال�ق الرئيسية 
ايجابية  نتائج  تحقيق  من  كات  ال�ش ن  ولتمك�ي للقطاع  يعية  الت�ش
ية  ب�ش كوادر  واستقطاب  التكنولوجيا  ي 

�ن اك�ب  بشكل  واالستثمار 
الرقابية. للمتطلبات  االمتثال  مراقبة  ي 

�ن لمساعدتها 
التنفيذي  المدير  طهبوب  رنا  السيدة  تقدمت  االجتماع،  نهاية  ي 

و�ن
والقطاع  االتحاد  لممثىلي  بالشكر  ن  التأم�ي أعمال  عىل  الرقابة  لمديرية 
ي  وال�ق التعليمات  وع  المقدمة عىل م�ش والمالحظات  المعلومات  عىل 
البنك  قيام  عىل  االتفاق  تم  حيث  ومراجعتها  دراستها  ي 

�ن ساهمت 
تعليمات  وع  م�ش من  معدلة  ثانية  مسودة  بطرح  ي 

االرد�ن المركزي 
اقرارها  قبل  ن  التام�ي كات  و�ش االتحاد  مع  التشاور  وإعادة  الغرامات 

المقدمة. بالمالحظات  االخذ  امكانية  مع 

77

المركزي  البنك  طرحها  ي  وال�ق ن  التأم�ي بأعمال  الخاصة  الغرامات 
.  

ً
للنقاش مؤخرا ي 

األرد�ن
نهج  تعزيز  ات  سم�ي ماجد  المهندس  ثمن  ك  المش�ق اإلجتماع  وخالل 
ن القطاع والجهة الرقابية قبل  ك والتنسيق المستمر ب�ي التعاون المش�ق
مالحظاته  عىل  والوقوف  القطاع  مع  للتشاور  يعات  ت�ش اية  إصدار 
تم  حيث  القرارها،  الدستورية  االجراءات  ي 

�ن الس�ي  قبل  حاته  ومق�ق
التفصيلية  المالحظات  مصفوفة  مناقشة  االجتماع  هذا  خالل 
مع  بالتنسيق  القطاع  عن  ممثال  االتحاد  طرحها  ي  وال�ق ن  التأم�ي لقطاع 
كات  ال�ش غالبية  مالحظات  استقدام  بعد  والمالية  القانونية  ن  اللجنت�ي

المقدمة. التعليمات  وع  م�ش عىل 
بأهمية  ن  التأم�ي كات  إقرار �ش من  بالرغم  أنه  عىل  القطاع  ممثلو  وأكد 
البنك  وهي  افية  اال�ش للجهة  ن  التأم�ي قطاع  عىل  رقابية  أدوات  وجود 
مهلة  كات  ال�ش لمنح  تتطلع  ن  التأم�ي كات  �ش أن  إال   ، ي 

األرد�ن المركزي 
اضافية قبل تطبيق تعليمات الغرامات سيما وأن قانون تنظيم أعمال 
ي 

�ن الرقابية  التجربة  زالت  وما   2021 عام  ي 
�ن مؤخرا  صدر  ن  التام�ي

الرقابية  التعليمات  اوضاع وفهم  ة تصويب  لف�ق القطاع  أولها ويحتاج 
ي 

�ن الوقوع  تجنب  ي 
�ن لمساعدتها  اك�ب  بشكل  التكنولوجيا  وتوظيف 

موجه  سالح  التعليمات  هذه  تكون  ال  أن  اهمية  مع   ، مخالفات  اية 
ي هذه المرحلة الحساسة واألوضاع اإلقتصادية 

ن �ن كات التأم�ي عىل �ش
المركزي  البنك  من  والطلب  ن  التأم�ي قطاع  بها  يمر  ي  ال�ق الصعبة 
حجم  مع  يتناسب  بما  الغرامات  تعليمات  مسودة  تعديل  ي 

األرد�ن
تطبيق  ورة  ن و�ن التأم�ي كات  ي تصدر عن �ش ال�ق المخالفات واألخطاء 
اتخاذ  توجب  ي  ال�ق ن  التام�ي اعمال  تنظيم  قانون  من   42 المادة  نص 
اي  باخضاع  قرارات  اصدار  قبل  وتوعوية  توجيهية  اجراءات  البنك 
ن واصدار دليل  كات ال اية غرامات حفاظا عىل قطاع التأم�ي من ال�ش

. التطبيق  بأسس  وتعريفها  لتوعيتها  كات  لل�ش ارشادي 
المصدر: صفحة االتحاد األردني لشركات التأمين على الفيس بوك

Arab Insurance KuwaitKuwait

ي ويوفر منصة متخصصة للمعامالت »أونالين« ن مع النظام الرقا�ب كات التأم�ي ًيربط �ش
ونيا ن السيارات.. إلك�ق وع إلصدار وثائق تأم�ي م�ش

ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  أن  المطلعة  مصادرها  ع�ب  »األنباء«  علمت 
الغ�ي  ضد  اإللزامي  ن  التأم�ي وثائق  شأن  ي 

�ن طموح  وع  م�ش عىل  تعمل 
الطريق  يمهد  الذي  األمر  ونيا  إلك�ق إلصدارها  تخطط  إذ  للسيارات، 

ونيا. إلك�ق السيارة  دف�ق  الداخلية إلصدار  وزارة  مع  للربط مستقبال 
إطار  ي 

و�ن ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  أن  المصادر  ذكرت  وتفصيليا، 
ورفع  المحىلي  السوق  ي 

�ن العمليات  لتنظيم  المستمرة  عملياتها 
ن  التأم�ي يجعل عملية  وع  تعمل عىل م�ش التأمينية  الممارسات  كفاءة 
الوحدة نفسها ومن ثم  أتمتة عمليات  )أونالين( من خالل  اإلجباري 
ثم  ومن  الوحدة  مع  ن  التأم�ي وثائق  تقديم  لها  المخول  كات  ال�ش ربط 
ن من خالل  إتاحة الفرصة أمام العمالء للحصول عىل خدمات التأم�ي

الشأن. هذا  ي 
�ن متخصصة  ونية  إلك�ق منصة 

ن  التأم�ي وثائق  إصدار  ي 
�ن الوحدة  نجاح  أن  إل  المصادر  وأشارت 

الطريق  تمهد  أول  خطوة  سيكون  »أونالين«  للسيارات  اإلجباري 
ونيا  وع إلصدار دف�ق السيارة إلك�ق أمام وزارة الداخلية للعمل عىل م�ش
ي  ال�ق ونية  اإللك�ق بالخدمات  الحافل  السجل  إل  يضاف  الذي  األمر 

الكويت. ي 
�ن الحكومة  تقدمها 

ن السيارات أونالين وربط  وأشارت المصادر إل أن إصدار وثائق تأم�ي

ن  التأم�ي وحدة  مع  متصلة  بمنصة  للوثائق  المصدرة  ن  التأم�ي كات  �ش
تفصيلها  يمكن  سواء  حد  عىل  كات  وال�ش للعمالء  فوائد   6 يحقق 

: كالتالي
المحىلي  السوق  ي 

�ن التأمينية  للممارسات  كفاءة  أعىل  تحقيق   -1
بالكويت.

ن عن كل وثيقة تصدر  2- وجود صورة عامة أمام وحدة تنظيم التأم�ي
. ن التأم�ي قانون  مع  توافقها  ما يضمن 

سيضمن  إذ  بهم  التالعب  وعدم  ن  المؤمن�ي العمالء  حقوق  حماية   -3
كانت  ي  ال�ق القديمة  السياسات  وجود  عدم  أونالين  الوثائق  اء  �ش

كات. ال�ش بعض  تتبعها 
السليمة  التأمينية  بالممارسات  م  ن تل�ق ي  ال�ق كات  ال�ش حقوق  حماية   -4

القانون. مع صحيح  يتوافق  وبما 
عىل  الحصول  لهم  سيتاح  إذ  العمالء  عىل  والجهد  الوقت  توف�ي   -5

كات أو فروعها. ن من دون زيارة ال�ش التأم�ي
االنتشار  إل  بحاجة  تكون  لن  ي  ال�ق كات  ال�ش عىل  التكاليف  توف�ي   -6

التقليدية. بالصورة  ي  المصدر: األنباءاللوجيس�ق
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Arab Insurance MoroccoMorocco

Payment company given green light to market microinsurance 
plans
Maroc Traitement de Transactions (M2T), the payment 
unit of the BCP group, has just obtained authorisation 
from the insurance regulator Insurance and Social 
Welfare Supervisory Authority (ACAPS) to market 
microinsurance products.
The BCP (Banque Centrale Populaire) is a leading 
banking group in Morocco. M2T operates a payment 
management system used for multi-channel payment 
services such as bill and instalment payments, money 
transfers, currency exchange, telecom top-up, bank 
account enrollment, transport e-ticketing, and express 
courier payments, for the telecommunications, oil 
distribution, e-commerce, banking and insurance 
sectors.

With this green light, the specialist in money transfers 
and multi-service payment activities will soon launch 
its inclusive insurance offers through its large physical 
network of proximity points, according to a report by 
Le360 quoting a source.
The authorisation is part of the expansion of the scope 
of distribution of insurance transactions to payment 
institutions (EDP), by allowing them to present 
transactions that meet the conditions set out in the 
ACAPS circular on the Insurance Code published on 
21 July 2022 in the Official Gazette.
Microinsurance products will meet the specific needs 
of millions of Moroccans who do not have access to 
traditional insurance products. 

 Source: Middle East Insurance Review

Arab Insurance OmanOman

وط  ن تحدد المنافع األساس وال�ش ض�ي ن عىل حياة المق�ق وثيقة تأمينية موحدة للتأم�ي
واالستثناءات

كة  و�ش والمرصف  ض  المق�ق ن  ب�ي التعاقدية  العالقة  تنظيم  بهدف 
الوثيقة الموحدة  المال نموذج  العامة لسوق  الهيئة  ، أصدرت  ن التأم�ي
تع�ن  ي  وال�ق  ،2023  /4 رقم  بالقرار  ن  ض�ي المق�ق حياة  عىل  ن  للتأم�ي
ن  التأم�ي كات  �ش توفرها  ي  ال�ق التأمينية  للتغطية  موحد  إطار  بتوف�ي 
ي حالة الوفاة أو العجز المستدام 

ن من المؤسسات المالية �ن ض�ي للمق�ق
تتضمن  القرض،  حيث  ي من 

المتب�ق الرصيد  ن  التأم�ي كة  ع�ب تحمل �ش
التأمينية والمنافع  الوثيقة الجديدة تحديدا للمنافع األساس للتغطية 
حق  بموجبها  يسقط  ي  ال�ق الحاالت  تحديد  جانب  إل  االختيارية،  
حقوق  ي 

�ن بالوضوح  الوثيقة  اتسمت  كما  التأمينية،  الوثيقة  حامل 
، والجهة  ن كة التأم�ي ض، �ش امات األطراف ذات المصلحة )المق�ق ن وال�ق
قد  ي  ال�ق اعات  ن وال�ن الخالفات  من  الحد  ي 

�ن يسهم  والذي  الممولة( 
ن هذه األطراف حال تحقق وحصول الخطر. تحدث ب�ي

لسوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  أكد  الوثيقة  أهمية  وحول 
هذه  اصدار  بأن  السالمي  سالم  بن  عبدهللا  الشيخ  سعادة  المال 
 ، ي

المرص�ن التمويل  عمليات  تنظيم  ي 
�ن متقدمة  خطوة  يمثل  الوثيقة 

بكل  ي 
العما�ن المال  لسوق  ي  المه�ن التنظيم  من  مستوى  ويعكس 

والتنسيق  التعاون  ويعكس   ) ي
المرص�ن والقطاع  ن  )التأم�ي مكوناته 

ن  ب�ي التنسيق  وباالخص  عليه  فة  الم�ش الرقابية  الجهات  ن  ب�ي الدائم 
أن  ، موضحا  ن المتعامل�ي ثقة  يعزز  بما  ي 

العما�ن المركزي  والبنك  الهيئة 
حياة  عىل  ن  التأم�ي وثائق  حملة  حقوق  حماية  لضمان  جاءت  الوثيقة 
األبعاد  ذات  التنموية  األهداف  تحقيق  يدعم  ما  وهو   ، ن ض�ي المق�ق
تسهيل  خالل  من  االجتماىعي  اآلمان  تعزيز  ي 

�ن المتمثلة  االجتماعية 
الحماية  وتوف�ي  جانب  من  المناسب  التمويل  عىل  الحصول  عملية 
ي 

القانو�ن اإلطار  لهم  توفر  كونها  آخر،  جانب  من  وورثته  ض  للمق�ق
تحقق  حالة  ي 

�ن مناسب  ماليا  مركزا  االطراف  لكافة  يضمن  الذي 

أو تعرضه لعجز كىلي  ض  المق�ق ي وفاة 
المتمثل �ن المؤمن ضده  الخطر 

يكون  والذي    75% يتجاوز  مستديم  ي 
جز�ئ عجز  ح�ق  أو  مستديم 
ناتجا عن حادث أو مرض.  

المنتجات  من  النوع  هذا  تنظيم  بأن  السالمي  أوضح  جانبه  من 
بعدا  يحقق  التأمينية،  للوثيقة  موحد  نموذج  خالل  من  التأمينية 
وهو  اإلئتمانية،  المخاطر  لتقليل  ن  التأم�ي دور  تعزيز  وهو  اقتصاديا 
سينعكس  الذي  األمر   للجمهور،  المالية  التسهيالت  توف�ي  ي  يع�ن ما 

. الشخصي أو  العقاري  التمويل  مبا�ش عىل نشاط  بشكل 
طريقة  ي 

�ن تتمثل  قانونية  معالجات  بطرح  الوثيقة  هذه  قامت  وقد 
القسط  أساس  احتسابه عىل  ، حيث سيتم  ي التأمي�ن القسط  احتساب 
ي بداية 

الواحد )One Single Premium(، والذي يجب تحديده �ن
تقلبات  بأي  يتأثر  أن  دون  القسط  يحافظ عىل كلفة  ما  وهو  التعاقد 
رغبة  أو  ن  التأم�ي كة  ل�ش ية  التسع�ي السياسة  تغ�ي  عن  ناتجة  مستقبلية 
ن أخرى، وهو ما يتيح أيضا أن تكون  كة تأم�ي المرصف بالتعاقد مع �ش
ن  مة ب�ي الم�ب ة االتفاقية  القرض وليس ف�ق ة سداد  التغطية هي ف�ق ة  ف�ق

. ن التأم�ي كة  المرصف و�ش
بموجبها  يسقط  استثنائية  حاالت  خمسة  أيضا  الوثيقة  وتضمنت 
حق حامل الوثيقة التأمينية لهذا النوع من المنتجات التأمينية راعت 
ي  ال�ق ات  والمتغ�ي الوثائق  النوع من  الطويلة ل�يان هذا  المدة  خاللها 
ي 

�ن التأمينية  التغطية  تقديم  استثنت  فقد  المدة  هذه  تطرأ خالل  قد 
أدت  الوثيقة  اء  �ش قبل  ومشخصة  مسبقة  مرضية  حالة  إخفاء  حالة 
الوثيقة،  بدء �يان  ن فقط من  وفاة، وذلك خالل سنت�ي أو  إل عجز 
كذلك إنهاء الحياة أو اإلصابة الجسدية المتعمدة خالل سنة واحده 

القرض. منح  تاريــــخ  من  فقط 
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ن ض�ي المق�ت حياة  ن عىل  م�ي
ٔ
للتا الموحدة  الوثيقة  نموذج 

الممدد  للضمان  الموحدة  ن  التأم�ي وثيقة  بنموذج  العمل  بدء 
ه تاريــــخ ن�ش 6 أشهر من  ي 

المركبات بعد م�ن عىل 
الرئيس   ، السالمي عبدهللا  بن  سالم  بن  عبدهللا  الشيخ  سعادة  أصدر 
وثيقة  نموذج  بإصدار   

ً
قرارا المال  لسوق  العامة  للهيئة  التنفيذي 

المركبات، حيث نصت مادته  الممدد عىل  للضمان  الموحدة  ن  التأم�ي
ه. تاريــــخ ن�ش 6 أشهر من  ي 

بالعمل به بعد مصن األول 

تجاه  التأمينية  التغطية  أنه  عىل  المدد”  “الضمان  الوثيقة  وعرفت 
عليها  المؤمن  بالمركبة  يلحق  الذي  ي 

الكهربا�ئ أو  الميكانيكي  الخلل 
التغطية  وتبدأ   . المصنعي الضمان  ة  ف�ق بانتهاء  تبدأ  ي  وال�ق بالوثيقة، 
ن  التأم�ي ة  ف�ق انتهاء  ح�ق  المصنعي  الضمان  انتهاء  تاريــــخ  من  التأمينية 

. ن التأم�ي ي طلب 
�ن المحددة 

المركبات الممدد عىل  للضمان  الموحدة  ن  م�ي
ٔ
التا وثيقة  نموذج 

Arab Insurance PalestinePalestine

ي توقيع اتفاقية إلنشاء أنظمة تأمينات زراعية بتمويل أورو�ب

ومؤسسة  الزراعية،  والتأمينات  المخاطر  درء  صندوق  وقع 
وخدمات  أنظمة  إلنشاء  اتفاقية  األربعاء،  اليوم  الدولية،  “اوكسفام” 
من  بتمويل  يورو  مليون   2.5 بقيمة   ، ن فلسط�ي ي 

�ن الزراىعي  ن  التأم�ي
. ي االتحاد األورو�ب

الصندوق  رئيس  هللا،  رام  بمدينة  الصندوق  مقر  ي 
�ن االتفاقية  ووقع 

ن  فلسط�ي ي 
�ن “أوكسفام”  لمؤسسة  اإلقليمي  والمدير  الجاغوب،  نا� 

. ي األورو�ب االتحاد  ن عن  ممثل�ي ن ستيفنسون، بحضور  ش�ي
األمان  أول عىل طريق تحقيق  االتفاقية “خطوة  إن  الجاغوب  وقال 
عىل  العمل  سيتم  وأنظمة  منتجات  خالل  من   ، ي الفلسطي�ن للمزارع 
ي القطاع 

ن �ن كاء العامل�ي إنجازها، بالتعاون مع اوكسفام ومجموعة ال�ش
عىل  قدرة  وأك�ث  استدامة  أك�ث  زراىعي  اقتصاد  بناء  أجل  من   ، الزراىعي

التحديات”. مقاومة 
من  الصندوق  االتفاقية  تمكن  أن  ي 

�ن أمله  عن  الجاغوب  وأعرب 
العالقة،  ذات  يعات  الت�ش ومراجعة  تجريبية،  ن  تأم�ي بوالص  إصدار 
والدراسة  البحث  من  ة طويلة  ف�ق بعد  االتفاقية “جاءت  أن  إل  الفتا 

.” ي مع االتحاد األورو�ب
ات فنية  من جهته، قال ستيفنسون إن “اوكسفام” بما تملكه من خ�ب

والتأمينات  المخاطر  درء  صندوق  مع  ستسع  ولوجستية،  وإدارية 
 ، الزراعية لتحقيق تنمية مستدامة، من خالل تنشيط القطاع الزراىعي
بالحماية  ن  والمنتج�ي ن  المزارع�ي وتزويد  الريفية،  المجتمعات  وتقوية 

والسياسية المناخية  المخاطر  مواجهة  ي 
�ن والدعم 

المصدر: وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)

Arab Insurance QatarQatar

ن للزائرين “الوزراء القطري” يوافق عىل قرار تحديد قسط التأم�ي

عىل  ي 
ثا�ن آل  خليفة  بن  خالد  برئاسة  القطري  الوزراء  مجلس  وافق 

رقم  القرار  أحكام  بعض  بتعديل  العامة  الصحة  وزير  قرار  وع  م�ش
خدمات  عىل  الصحي  ن  التأم�ي قسط  بتحديد   2022 لسنة   )17(

للزائرين. الصحية  الرعاية 
عىل  األربعاء  اليوم  األسبوىعي  اجتماعه  خالل  المجلس  وافق  كما 
بطاقة  ومواصفات  بيانات  بتحديد  العامة  الصحة  وزير  قرار  وع  م�ش
ي 

�ن للتعاون  تفاهم  مذكرة  وع  م�ش عىل  وصادق   ، الصحي ن  التأم�ي
ي دولة قطر 

ي �ن
ان المد�ن ن الهيئة العامة للط�ي ي ب�ي

ان المد�ن مجال الط�ي
ليبيا. دولة  ي 

�ن ي 
المد�ن ان  الط�ي ومصلحة 

وع  لم�ش الشورى  مجلس  بإقرار   
ً
علما الوزراء  مجلس  وأحيط 

الوزراء  مجلس  قرار  وع  م�ش استعرض  كما  التوثيق،  بشأن  قانون 
وتحديد  الصحي  ن  التأم�ي لنظام  االستشارية  الوطنية  اللجنة  بإنشاء 

المناسب. القرار  بشأنه  واتخذ  اختصاصاتها 
لتعزيز  الوطنية  اتيجية  االس�ق وع  م�ش عىل  الوزراء  مجلس  واطلع 
ي دولة قطر، واتخذ 

ن األطفال والشباب �ن القيم واألخالق الحميدة ب�ي
المناسب. القرار  بشأنه 

المصدر: مباشـــر

https://www.atheer.om/wp-content/uploads/2023/01/نموذج-الوثيقة-الموحدة-للتأمين-على-حياة-المقترضين-أثير-.pdf
https://www.atheer.om/wp-content/uploads/2023/01/نموذج-وثيقة-التأمين-الموحدة-للضمان-الممدد-على-المركبات-أثير.pdf
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... فهل تّتجه نحو إعادة الهيكلة  ن كات التأم�ي ر التسع�ي بالدوالر عىل �ش
ّ
هكذا أث

والدمج؟
العملة  قيمة  ي 

�ن تدهور  من  أرفقها  وما  االقتصادية  األزمة  خلقت 
الحيوّية.  منها  سّيما  ال  القطاعات،  سائر  لدى  ن  يق�ي عدم  الوطنية 
الـ  نحو  والخدمات  السلع  دفع  وتحّول  لبنان  اقتصاد  دولرة  فبدأت 
“كاش”، كوسيلة للحفاظ عىل قيمة المدخول وسط اعتماد أك�ث من 
ولحق  السوداء.  السوق  ي 

�ن ال�يعة  والتقلبات  للدوالر  �ف  سعر 
دوالر،  بالـ”فريش”  البوالص  تسع�ي  فبدأ  الخىط،  هذه  ن  التأم�ي قطاع 
ن هذه المبالغ.  ن القدام عن تأم�ي ر العديد من المؤَمن�ي

ّ
دى إل تعذ

ّ
ما أ

ودرجات  الزبائن  عدد  لجهة  ر 
ّ
تأث وكيف  ؟ 

ً
راهنا القطاع  وضع  فما 

اؤها؟  يتم �ش ي  ال�ق البوالص 
مجلس  وعضو  ن  للتأم�ي  ”Arope “أروب  كة  �ش إدارة  مجلس  رئيس 
بكداش  فاتح    RDCL ن اللبناني�ي األعمال  وسّيدات  رجال  تجّمع  إدارة 
ي 

�ن والفو�ن  الرّصف  أسعار  تعّدد  “مع  أنه  “المركزية”  لـ  يوضح 
سوى  ن  التأم�ي كات  �ش أمام  يكن  لم  القطاعات،  مختلف  ي 

�ن التسع�ي 
من  المعتمد  التسع�ي  نمط  مع   

ً
تماشيا الـ”فريش”،  إل صيغة  التحّول 

لالستمرار   
ً
وريا �ن التدب�ي كان  هذا   . ن المحلّي�ي الخدمات  مقّدمي  قبل 

ولضمان  العالمية،  ن  التأم�ي إعادة  كات  ل�ش المستحقات  تسديد  ي 
�ن

للعمالء، وحماية مصالحهم  تعويضات صحيحة وذات قيمة حقيقية 
القائمة”.  ن  التأم�ي عقود  قيمة  والحفاظ عىل 

الدفع  وط  �ش لجهة  انتقالّية  بمرحلة   
ً
مؤخرا القطاع  “مّر  ويتابع 

بالـ”فريش”  معظمها  تأمينية  محفظة  اليوم  نشهد  لكن،   . والتسع�ي
 ، القص�ي المدى  عىل  سلبّية  انعكاسات  لذلك  أّن  ي 

�ن شّك  ال  دوالر. 
الدخل  ن من ذوي  المواطن�ي وازدياد عدد  االقتصادية،  األزمة  ي ظّل 

�ن
بعض  ي 

�ن  
ً
تراجعا نرى  لذلك،  المتضائلة.  ائية  ال�ش والقدرة  المحدود، 

الدرجة  من  الصّحي  ن  والتأم�ي للسيارات  الشامل  ن  التأم�ي مثل  الفروع 
البوالص  عدد  انخفض  هذه،  التسع�ي  لسياسة  فنتيجة  األول. 
12 و%15 لبوالص  ن  المجّددة، حيث تراجعت بنسبة تراوحت ما ب�ي
للسيارات،  الشامل  ن  التأم�ي لبوالص   20% إل   15 ومن  االستشفاء، 
ضد  تغىّطي  ي  ال�ق تلك  اء  �ش نحو  البوالص  أصحاب  تحّول  بسبب 
 ، اإللزامي ن  التأم�ي بوالص  أما  عليهم.   

ً
كلفة أقّل  هي  ي  وال�ق فقط،  الغ�ي 

ي عددها”. 
فشهدت زيادة �ن

هيئة  تقرير  “بحسب  أن  إل  يش�ي  عام،  بشكل  القطاع  صعيد  وعىل 
المئة  ي 

�ن  9 بنسبة  ن  المؤَمن�ي عدد  تراجع   ، ن التأم�ي كات  الرقابة عىل �ش
عىل  عديدة  إيجابية   

ً
آثارا الخطوة  لهذه  لكن،   .2021 العام  خالل 

بالدوالر،  الّصادرة  الصّحي  ن  التأم�ي فعقود   ، رئيسي بشكل  ن  المؤَمن�ي
من  شاملة  الئحة  إل  الدخول  للمريض  تؤّمن  المثال،  سبيل  عىل 
المالية  الفروقات  من  تحّد  أّنها  كما  الطبّية،  والمراكز  المستشفيات 
الذي  النسبة  انعدام  مع   

ً
خصوصا المريض،  كاهل  عىل  تقع  ي  ال�ق

 .” االجتماىعي للضمان  ي  الوط�ن الصندوق  يغّطيها 
الظروف  ظل  ي 

�ن استمراريته  ن  تأم�ي عىل  قدرة  للقطاع  إذا كان  وعّما 
ي بلد يفتقد اقتصاده إل أد�ن 

االقتصادية الحالية، يجيب بكداش “�ن
. لذا،  ن التأم�ي التحدّيات أمام قطاع  المقّومات األساسية للحياة، تك�ث 
ثقتهم  منحوه  الذين  العمالء  مصلحة  لحماية   

ً
وحيدا قطاعنا  حارب 

القطاع بقرارات آنية  وائتمنوه عىل حياتهم وممتلكاتهم. كما اصطدم 

أعباء  تحّمل  عىل  ته  أج�ب الماضية،  الثالث  السنوات  خالل  عديدة 
مرفقة  جائحة كورونا،  تغطيات  مثل  الحسبان،  ي 

�ن تكن  لم  إضافية 
أسعار  وتعّدد  المستشفيات،   

ّ وتع�ث اللبنانية،  ة  الل�ي قيمة  بتدهور 
ما  وت،  ب�ي مرفأ  وانفجار  للخارج،  التحويالت  عىل  والقيود  الرّصف، 

والتعويضات. التغطيات  األقساط، وسقوف  مبا�ش عىل  بشكل  ر 
ّ
أث

عدد  وتقليص  ن  التأم�ي قطاع  هيكلة  إعادة  عن  الحديث  ما خّص  ي 
و�ن

“مدى  أن  بكداش  د 
ّ
يؤك يواجهها،  ي  ال�ق للمشاكل  كحل  كات  ال�ش

أن  ي 
�ن شك  ال  لكن،  وأخرى.  كة  �ش ن  ب�ي يتفاوت  األزمة  انعكاس 

أك�ث من صعبة مع تحديات عديدة، وعىل  ي ظل ظروف 
االستمرار �ن

يضع   ،IFRS17 الجديد  ي  المحاس�ب المعيار  اعتماد  وجوب  رأسها 
وط  ف�ش الخطر”.  “دائرة  ي 

�ن منها،  ة  الصغ�ي سيما  ال  كات،  ال�ش بعض 
ن الخدمة األمثل والحفاظ عىل  ي إدارة أموال الناس وتأم�ي

االستمرار �ن
حقيقية  وقدرة  وشفافة  متوازنة  تأمينية  ومحفظة  عالية  مالية  مالءة 
نحو  بالقطاع  يدفع  قد  ذلك  سهلة.  بمهّمة  ليست  التعويض،  عىل 
اإلجراءات  وهذه  واستحواذ.  دمج  بعمليات  القيام  وهو   ، واقعي حل 
أقوى  بشكل  واالستمرار  الصمود  القطاع عىل  تساعد  انها  اذ  سليمة، 
ن  التأم�ي إعادة  كات  و�ش ن  المؤّمن�ي ثقة  يعّزز  ّمما  مالية،  صالبة  وأك�ث 

به”.   والعالمية  اإلقليمية 
ن  أم�ي األعمال  ترصيف  حكومة  ي 

�ن االقتصاد  وزيُر  رفض  عىل   
ً
وتعليقا

ن  التأم�ي ي ملف 
ي �ن الرقا�ب للدولة وتهديِد لدورها  ه “تحدٍّ  اعت�ب سالم ما 

بـ  وصفها  ما   
ً
مستغربا القطاع”،  ي 

�ن المصارِف   
ُ
تجربة تعاَد  ال  كي 

ة  “الحملة الممنهجة عىل الوزارة عىل خلفية اطالقها ورشة عمل كب�ي
كات الضمان”، يقول بكداش “تابعنا  ي موضوع هيئة الرقابة عىل �ش

�ن
 
ً
نظرا ورّد،  أخذ  من  يحصل  لما   

ً
ا نأسف كث�ي اإلعالم.  ع�ب  الموضوع 

الوحيد  المالي  القطاع  ، وهو  ن التأم�ي النعكاس ذلك عىل سمعة قطاع 
اماته. ال نعرف تفاصيل  ن ي اإليفاء بال�ق

 �ن
ً
 ومستمّرا

ً
الذي ال يزال صامدا

عىل  نحن  ما  لكن،  �ّية.  مداوالتها  ألّن  الرقابة،  لجنة  به  تقوم  ما 
كات  ال�ش بعض  مع  القائمة  بالمشاكل  البّت  يجب  أّنه  هو  به،  ن  يق�ي

القطاع ككّل”.  عىل 
ً
والتأث�ي سلبا التعميم  يجدر  ال  كما  المخالفة. 

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 
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المصدر: المركزية

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/454398/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%AB-%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%84-%D8%AA
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ي ينفض عنه غبار  ن اللي�ب سوق التأم�ي
األزمات السياسية وينطلق… 

ي 
“�ن ن  للتأم�ي القافلة  كة  �ش عام  مدير   - الدائرة  مختار  السيد/  أوضح 

وأكاد  فعاًل،  حراك  هناك  أن  ومصارف”  ن  تأم�ي مجلة  مع  له  حديث 
 . ي الوط�ن ن  التأم�ي سوق  ي 

�ن األوضاع  ن  لتحس�ي تعّطش  هناك  أقول 
أدوات  لتحديث  شاملة  اتيجية  اس�ق إنجاز  عىل  تعمل  اف  اإل�ش فهيئة 
 
ً
مرموقا  

ً
مكانا يعي  الت�ش الجانب  يحتّل   . ن التأم�ي قطاع  عىل  اف  اإل�ش

إعادة  موضوع  عىل  اتيجية  اإلس�ق ز 
ّ
ترك كما  اتيجية.  اإلس�ق هذه  ي 

�ن
ن  التأم�ي سوق  تطّور  لحركة  جدارة  عن   

ً
مواكبا جعله  بهدف  ن  التأم�ي

اء أغطية إعادة  ي �ش
وبما يجّنبنا هدر اإلمكانيات من طريق المبالغة �ن

ي اإلحتفاظ بالخطر. بكالم آخر، نحن 
دد �ن ّ ال�ق ن أو اإلفراط من  التأم�ي

ن أن تتحّول إل وسطاء )سما�ة(. كات إعادة التأم�ي ال نريد ل�ش
risk Car- ي أن تكون

ن ينبعن كات التأم�ي  إل أن �ش
ً
ا  وأكمل حديثه مش�ي

تجميع  ي 
�ن دورها  لعب  من  نها 

ّ
يمك أن  ذلك  شأن  من  ألن   ،riers

لضّخها  ن  التأم�ي عملية  عن  المتحّققة  المالية  والفوائض  المدخرات 
دورها  جانب  ال  هذا  مضافة.  قيمة  وذات  منتجة  استثمارات  ي 

�ن
اإلقتصادي. اإلستقرار   

ً
وتاليا التأمينية،  الحماية  توف�ي  ، وهو  األساسي

ي  ي وال�ق ن اللي�ب ي مر بها سوق التأم�ي وبسؤاله عن الظروف الصعبة  ال�ق
ن  التأم�ي سوق  من  ن  العالمي�ي ن  التأم�ي معيدي  انسحاب  شأنها  من  كان 
، أكد الدائرة عىل أن، انسحاب المعيدين لم يكن خطوة قاتلة.  ي اللي�ب
ي  اللي�ب ن  التأم�ي سوق  ي 

�ن العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش جميع  أن  والدليل 
نتيجة   

ّ تع�ث حالة  أي  سوقنا  يشهد  فلم  بدورها.  القيام  ي 
�ن استمرت 

األصول  تغطية  عن  عجز  ال  ذلك  يؤِد  لم  كما  المعيدين.  انسحاب 
النفطية  والمنشآت  الجوي  النقل  أساطيل  مثل  المهمة  الليبية 
اماتها.  ن بال�ق ي اإليفاء 

ن �ن التأم�ي كات  تلكؤ �ش ى، وال ال  الك�ب والصناعية 
إلعادة  السوي�ية  كة  ال�ش اإلنسحاب،  مسألة  من  ي  أستث�ن ي  دع�ن

ي  اللي�ب ن  التأم�ي سوق  ي 
�ن محدود  وجود  عىل  حافظت  ي  ال�ق ن  التأم�ي

”. هذا الوجود هو موضع تقدير. ن يقيادتها إلتفاقيات “القافلة للتأم�ي
ي  اللي�ب السوق  ي 

�ن إنجازه  المطلوب  أنه  عىل  أكد  حديثه،  ختام  ي 
و�ن

والنجاح  المهمة  لحجم   
ً
موازيا  

ً
جهدا ب 

ّ
ويتطل ة،  كب�ي مهمة  ن  للتأم�ي

كاتنا  �ش تطوير  ال  طاقاتنا  وتوجيه  جهودنا  ن  ترك�ي ي 
يقتصن ذلك  ي 

�ن
عن  اإلبتعاد  هي  سوقنا  ي 

�ن أمانة  ن  التأم�ي كات  �ش عىل  أن  وأرى   . ً
فنيا

جميع  تخدم  ي  ال�ق المجاالت  ي 
�ن التعاون  وتعزيز  السعرية  المنافسة 

العنا�  وتطوير  التأمينية  التوعية  مجال  بالذكر  وأخص  األطراف. 
الخدمة. ن عىل وجود  ك�ي وال�ق ية  الب�ش

الضغط هنا الرجاء  كامل،  اللقاء  لقراءة نص 
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المصدر: تأمين ومصارف
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ن الصحي : الحكومة وافقت عىل تشميل المتقاعدين بالتأم�ي ن هيئة التأم�ي

“مجلس  أن  محمد  رافد   ” ن التأم�ي عىل  اف  اإل�ش “هيئة  مدير  أكد 
المتقاعدين  لتشميل جميع  يعي  ت�ش وع صك  وافق عىل م�ش الوزراء” 

. الصحي ن  بالتأم�ي
الوزراء”  “مجلس  وافق  قوله،  محمد  عن  “الوطن”  ونقلت صحيفة 
 والبالغ عددهم 

ً
 صحيا

ً
ح لمنح كل المتقاعدين تأمينا وع مق�ق عىل م�ش

ألف متقاعد.  800 قرابة 
تغطية  يتضمن  وع  الم�ش أن  قال محمد   ، ي

الما�ن اير(  )ف�ب ي شباط 
و�ن

اإلجراءات الطبية داخل المش�ن من عمليات جراحية وصور وتحاليل 
ة سورية، بحيث تتحمل الخزينة العامة  2 مليون ل�ي وأدوية بحّد مالي 
 10% المتقاعد  يتحمل  بينما   ، ن التأم�ي قسط  من كلفة   90% للدولة 

. ً
ة شهريا 500 ل�ي تقريبا  فقط، ما يعادل 

ي 
أنه �ن  

ً
ا القانون، مش�ي باستكمال إجراءات إصدار  وتابع محمد، نحن 

ويحقق  الجميع  يشمل   
ً
إلزاميا المتقاعدين  ن  تأم�ي عقد  يكن  لم  حال 

لن  والعليل،  الصحيح  ن  ب�ي أي  والرديء  الجيد  الخطر  ن  ب�ي تكافاًل 

يد العبء عىل المتقاعد والخسارة عىل  ن ، وس�ي ن ينخفض قسط التأم�ي
ن  التأم�ي خدمة  تلبية  نستطيع  لن  نقطة  إل  وسنصل  ن  التأم�ي مؤسسة 

. الصحي
“المؤسسة  لدى   

ً
حاليا الموجودة  المتقاعدين  عقود  عدد  ويبلغ 

ن  تأم�ي عقد  أبرزها  فقط،  عقود   4 أو   3 نحو   ” ن للتأم�ي السورية 
نقابة  متقاعدي  ن  تأم�ي وعقد  المتقاعدين،  ن  الزراعي�ي ن  المهندس�ي
الذي  متقاعد، بحسب محمد  10 آالف  نحو  يشمل  الذي  ن  المعلم�ي
ن اختياري، حيث أن   ألنه تأم�ي

ً
العدد يتناقص سنويا لفت إل أن هذا 

، بالتالي يحكم عىل  ن  للتأم�ي
ً
أصحاب األمراض المزمنة هم األك�ث طلبا

بالخسارة. العقد 
موعد  حلول  عند  ي  التأمي�ن القسط  قيمة  تزيد  أن  المتوقع  ومن 

الهيئة. مدير  القادم، بحسب  )أبريل(  نيسان  ي 
�ن التجديد 

ة،  ل�ي ألف   90 السنوي  ن  التأم�ي قسط  قيمة  بلغت   2021 عام  ي 
و�ن

.2022  عام 
ً
175 ألفا ارتفعت إل 

المصدر: وكالة أوقات/ شام األخبارية

https://www.taminwamasaref.com/lybie-2023/
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ة التحول الرقمي  ي اإلمارات ي�ع وت�ي
ن �ن قطاع التأم�ي

صعيد  عىل  متسارعة  ات  تغ�ي اإلمارات  دولة  ي 
�ن ن  التأم�ي قطاع  يشهد 

عىل  كات  ال�ش إنفاق  مستويات  ارتفاع  من   
ً
مستفيدا  ، الرقمي التحول 

تغي�ي  ي 
�ن أسهمت  ي  ال�ق الجديدة  التقنيات  ي  وتب�ن التكنولوجية  الحلول 

ن  ومسؤول�ي اء  خ�ب بحسب   ، ن الماضي�ي ن  العامي�ي خالل  القطاع  مالمح 
بالقطاع.

األدوات  من  العديد  تحولت  الماضية  ة  الف�ق خالل  إنه  هؤالء  وقال 
بما  ن  التأم�ي كات  ي �ش

وريات ال غ�ن عنها �ن المستقبلية إل �ن الرقمية 
س�ي  ي 

�ن والكفاءة  الدقة  مفاهيم  ورفع  اإلنجاز  �عة  زيادة  ي 
�ن أسهم 

 – »السيارات  ي 
�ن المتمثلة  الرئيسية  ن  التأم�ي مجاالت  ي 

�ن العمليات 
البحري«.  الهندسي –  الصحي – 

االكتتاب  عمليات  أتمتة  استطاعت  ن  التأم�ي تكنولوجيا  أن  وأوضحوا 
تحليل  تقنيات  ساهمت  كما  سواء  حد  عىل  المطالبات  وتسوية 
كات،  ال�ش داخل  القرار  اتخاذ  ودعم  المبيعات  ن  تحس�ي ي 

�ن البيانات 
خالل  االصطناىعي  الذكاء  تقنيات  توظيف  ة  وت�ي زيادة  ن  متوقع�ي
عمليات  من  للحد  الصحي  ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن السيما  المقبلة  المرحلة 
دولة  مواصلة  مع  أنه  إل  هؤالء  وأشار  الوثائق.   استخدام  إساءة 
فإن تصور  العالم،  ي 

�ن ذكاًء  الدول  أك�ث  لتصبح من  اإلمارات جهودها 
 ، ن التأم�ي ذلك  ي 

�ن بما  القطاعات،  ع�ب  وتكاملها  الجديدة  التقنيات 
مؤسسة  ووفق  المقبلة.   ات  الف�ق خالل  الغالبة  السمة  سيكون 
« للبيانات وصل اإلنفاق العالمي عىل تكنولوجيا المعلومات  »جارتي�ن
اإلنفاق  نمو  متوقعة  دوالر  مليارات   210 إل  ن  التأم�ي قطاع  ضمن 

مليار   271 إل   6.4% قدره  مركب  نمو سنوي  بمعدل  األجل  طويل 
المعلومات  تكنولوجيا  خدمات  بنمو  مدفوًعا   ،2025 عام  ي 

�ن دوالر 
عىل  و11.2%   7.9% يبلغ  مركب  سنوي  نمو  بمعدل  مجيات  وال�ب

. التوالي
رقمية طفرة 

بجمعية  العليا  الفنية  اللجنة  رئيس  نائب  حمادة،  مظهر  محمد  أكد 
لـ»االتحاد«   ، ن ن األهلية للتأم�ي كة الع�ي ، مدير عام �ش ن اإلمارات للتأم�ي
االكتتاب  كفاءة  رفع  ي 

�ن  
ً
رئيسا  

ً
مساهما باتت  التكنولوجيا  أن 

ي 
�ن الرقمي  التحول  عملية  أن   

ً
موضحا  ، ن التأم�ي كات  ب�ش والمبيعات 

ة  الف�ق خالل  مسبوقة  غ�ي  طفرة  شهدت  بالقطاع  العاملة  كات  ال�ش
الماضية.

من  العديد  توفر  ن  للتأم�ي األهلية  ن  الع�ي كة  �ش إل  حمادة  وأشار 
أن  المطالبات كما  وتسوية  االكتتاب  صعيد  عىل  الرقمية  الخدمات 
 ،2023 لديها خطة الستكمال التحول الرقمي لجميع خدماتها بنهاية 
لربط  كب�ي  تنسيق  يوجد  الصحي  ن  التأم�ي مستوى  عىل  أنه   

ً
موضحا

ي 
�ن الصحية  الجهات  جميع  مع   » ي »رعاي�ق الموحد  الصحي  الملف 

ي   إل أن وجود ملف رقمي وط�ن
ً
ا دولة اإلمارات العربية المتحدة، مش�ي

سيقلص  كما  العميل،  صالح  ي 
�ن يصب  الدولة  داخل  للمريض  موحد 

.50% بنسبة  ن  التأم�ي استخدام  إساءة  نسبة 

Companies News

المصدر: االتحاد

ن االستثمار وائتمان الصادرات تحصد الجائزة المرموقة “أفضل  المؤسسة اإلسالمية لتأم�ي
ي إندونيسيا” الصادرة عن إسالميك فاينانس نيوز لعام 2022 

صفقة للعام 2022 �ن
اإلسالمية  المؤسسة  تكريم  تم  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
فاينانس  إسالميك  بجائزة  الصادرات  وائتمان  االستثمار  ن  لتأم�ي
لدعمها  إندونيسيا“  ي 

�ن  2022 للعام  صفقة  “أفضل  المرموقة  نيوز 
المالية.”  سدرة  كة  �ش إل  تأمينية  أمريكي كتغطية  دوالر  مليون   80“
الصادرات  وائتمان  االستثمار  ن  لتأم�ي اإلسالمية  المؤسسة  وستستلم 
فندق  ي 

�ن نيوز  فاينانس  إسالميك  جوائز  توزيــــع  حفل  خالل  الجائزة 
ي السادس ع�ش من مارس 2023.

ي �ن ي د�ب
ي المقرر تنظيمه �ن كونراد د�ب

الصادرات  وائتمان  االستثمار  ن  لتأم�ي اإلسالمية  المؤسسة  حصلت 
ي  ال�ق السياسية  المخاطر  ضد  التأمينية  التغطية  نظ�ي  الجائزة  عىل 
، وهو  أمريكي مليون دوالر   80 بقيمة  المالية  كة سدرة  قدمتها إل �ش
مع  متوافق  قرض  تسهيل  ن  تأم�ي ي 

�ن المالية  سدرة  كة  �ش ساعد  دعم 
ي إندونيسيا. يستخدم تسهيل 

PT MCT  �ن كة  يعة اإلسالمية ل�ش ال�ش
ي 

ي يشارك فيها الموردون والمشغلون �ن القرض لتمويل المعامالت ال�ق
ة  الصغ�ي كات  ال�ش مناجم  ولمساعدة  النيكل،  وتجارة  التعدين  قطاىعي 
كات  التمويل لمساعدة �ش ي الحصول عىل 

والمتوسطة عىل األخص �ن
الحالية. التمويل  فجوة  ي سد 

�ن المحلية  التعدين 
ويعّد  إندونيسيا  ي 

�ن اإلسالمي  التمويل   
ً
أيضا التسهيل  هذا  يعزز 

ي  األجن�ب النقد  وتدفقات  المبا�ش  ي  األجن�ب لالستثمار   
ً
مهما  

ً
مصدرا

تكامل  تحقيق  مسار  ي 
�ن جيدة  خطوة  أّنه  كما  اإلندونيسية،  كات  لل�ش

 ً إضافة   . اإلسالمي التعاون  منظمة  ي 
�ن األعضاء  الدول  ن  ب�ي اقتصادي 

وائتمان  االستثمار  ن  لتأم�ي اإلسالمية  المؤسسة  تغطية  تهدف  لذلك، 
للتمويل  السياسية  المخاطر  ضد  المالية  سدرة  كة  ل�ش الصادرات 
لألمم  المستدامة  التنمية  أهداف  ودعم  تعزيز  ي 

�ن المساهمة  إل 
واالستهالك  االقتصادي  والنمو  الالئق  العمل  تحقيق  نحو  المتحدة، 

الخصوص. المسؤوالن عىل وجه  واإلنتاج 
اإلسالمية  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس   ، قيسي أسامة  السيد  أعرب 
إلسالميك  تقديره  عن  الصادرات،  وائتمان  االستثمار  ن  لتأم�ي
 2022 للعام  صفقة  “أفضل  جائزة  المؤسسة  لمنح  نيوز  فاينانس 
ي 

�ن المؤسسة  قوة  الستعراض  فرصة  أنها  إل   
ً
ا مش�ي إندونيسيا”،  ي 

�ن
تقديم الدعم لمبادرات التنمية الرئيسية والهادفة. وأشار إل أن هذه 
بأن  فخور  وهو  اإلسالمي  للتمويل  العظيمة  اإلمكانات  توضح  الجائزة 
جزء  هي  الصادرات  وائتمان  االستثمار  ن  لتأم�ي اإلسالمية  المؤسسة 

النمو. ي 
من هذه القطاع اآلخذ �ن

 
ً
ا ن تم�ي الفعاليات  أك�ث  أحد  نيوز  فاينانس  إسالميك  جوائز  حفل  يعد 

والوسطاء  المالية  المؤسسات  يجمع  إذ   ، اإلسالمي التمويل  قطاع  ي 
�ن

القانونية  مؤسسات  بإنجازات  لالحتفال   
ً
معا العالم  أنحاء  جميع  من 

والبنوك،  المالية  التكنولوجيا  كات  و�ش المالية  الخدمات  ومزودي 
التأث�ي  عىل  الضوء  وتسلط  القطاع  هذا  ي 

�ن الرّواد  الجوائز  وتكّرم 
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اإلسالمية. المالية  للخدمات  ايد  ن الم�ق
الصادرات،  وائتمان  االستثمار  ن  لتأم�ي اإلسالمية  المؤسسة  م  ن تل�ق
دعم  ي 

�ن بالمساعدة  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  مجموعة  ي 
�ن العضو 

والعالم  األعضاء  البلدان  ي 
�ن األمان  انعدام  حاالت  وتقليل  النمو 

 . ن اليق�ي انعدام  من  لها  مثيل  ال  وحاالت  المخاطر  فيه  تك�ث  زمن  ي 
�ن

وائتمان  االستثمار  ن  لتأم�ي اإلسالمية  المؤسسة  مساهمة  أن  ولطالما 
األعضاء  للدول  االقتصادي  النمو  ي 

�ن والموثوقة  الثابتة  الصادرات 
ال  ي  ال�ق األوقات  ي 

�ن ح�ق  المساهمة  بهذه  واإلشادة  بالتقدير  تحىطن 
سبيل  ي 

�ن ومرنة  صامدة  قوة  أنها  عىل  هن  ي�ب مما  بها،  التكهن  يمكن 
مؤثرة. تنمية  تحقيق 

ن يثمن دور شيكان  ن العام لجهاز الرقابة عىل التأم�ي األم�ي

للرقابة عىل  القومي  للجهاز  العام  ن  األم�ي ي 
ثمن محمد سا�ق السودان:السودان: 

الصناعة  رفد  ي 
�ن شيكان  كة  �ش بها  تقوم  ي  ال�ق المجهودات   ، ن التأم�ي

منتجات  وتقديم  العنا�المؤهلة  صعيد  عىل  بالسودان  التأمينية 
الستينيات  حقبة  منذ  ن  التأم�ي سوق  أن   

ً
مؤكدا مبتكرة،  تأمينية 

 إل أن أتت 
ً
 تقليديا

ً
وخروج الوكاالت األجنبية من السودان ظل سوقا

ي وحماية الصادروالتمويل  الزراىعي والط�ب ن  التأم�ي ي 
شيكان بمنتجاتها �ن

ي سبيل تحول الممارسة إل صناعة.
 �ن

ً
األصغر فأحدثت تحواًل بنيويا

ام الجهاز بتقديم المشورة وبذل النصح بغرض  ن ي عن إل�ق
وأعرب سا�ق

كي 
مش�ق هيئة  مخاطبته  لدى  سيادته  وأشاد  المستمر،  ن  التحس�ي

بدورشيكان  ون  والع�ش والثالث  ي 
الثا�ن الزراىعي  ن  والتأم�ي العام  ن  التأم�ي

المالية. المالءة  تقييم األصول وتعديل هامش  إعادة  ي 
�ن

رئيس  نائب  عثمان  إبراهيم  مجدي  ركن  فريق  استعرض  جهته  من 
و2021م  2020م  العام  ن  ب�ي كة  ال�ش أداء  ات  مؤ�ش اإلدارة  مجلس 
ن من 16٪  العام�ي ن  ب�ي الهائل  النمو   حجم 

ً
من منظور مقارن موضحا

التكافىلي  ن  التأم�ي أقساط  للعام2020 إل ٪378 رغم عدم احتساب 
لقانون  امتثااًل  التكافلية  كة  ال�ش أعمال  ضمن  استقل  الذي  ي  والط�ب
العام  ن  التأم�ي أعمال  بفصل  ي 

القا�ن للعام2018  ن  التأم�ي الرقابة عىل 
التكافل. عن 

ملحوظ  تطور  من  طرأ  ما  عىل  كلمته  خالل  مجدي  الفريق  وأكد 
واإلحتياطيات  االستثمارات  صعيد  عىل  العام2021م  ات  لمؤ�ش
صعيد  وعىل  ي  التأمي�ن والفائض  والموجودات  الفنية  والمخصصات 

األسهم. وحملة  الوثائق  حملة  حقوق 
عىل  المكلف  العام  المدير  ن  حس�ي حسن  عمر  أّمن  السياق  ذات  ي 

و�ن
 
ً
مشددا الناعمة  قوتها  موارد  وتفعيل  الرمزي  كة  ال�ش رأسمال  مراكمة 

التنظيمية  البنيات  مستوى  عىل  اإلصال�ي  النهج  مواصلة  عىل 
الممارسات  أفضل  وتطبيق  المنتجات  أفضل  وتقديم  واإلجرائية 
مطلوباتهم  وتلبية  العالقة  أصحاب  حقوق  مراعاة  عىل  والتأكيد 
اإلقتصادية  القطاعات  مع  المثمرة  اكات  ال�ش بناء  ي 

�ن االستمرار  مع 
صعيد  عىل  شيكان  قدمتها  ي  ال�ق األدوار  ي 

�ن القول  مفصاًل  الحيوية 
ي هامش 

ن وآخرها ما تم بخصوص إعادة النظر �ن التأم�ي تطوير تجربة 
األصول. تقييم  وإعادة  المالية  المالءة 

شارات  أبدى  قد  ن  ك�ي المش�ق ممثل  هللا  عبد  محمد  مجت�ب  وكان 
من  المقدمة  التأمينية  الخدمات  مستوى  عىل  واإلستحسان  الر�ن 
الالزمة  التأمينية  والتوعية  التدريب  ومستويات  ن  للتأم�ي شيكان  كة  �ش
ي إنعقدت أمس   بالمسعي التطويري الجاري، وأقرت الهيئة ال�ق

ً
مشيدا

تجربة  بتطوير  المتعلقة  التوصيات  من  جملة  الملوك  بركة  بصالة 
والمواصلة  الصادر  وحماية  األصغر  التمويل  ن  وتأم�ي الزراىعي  ن  التأم�ي
واإلعتناء  الوكالء  بشبكة  واإلعتناء  الوثائق  حملة  تدريب  برنامج  ي 

�ن
اإلجتماعية. المسؤولية  امج  المصدر: وكالة السودان لألنباءب�ب

STAR: provisional results 2022
Tunisia:Tunisia: The Société Tunisienne d’Assurances et de 
Réassurances (STAR) has published its provisional 
activity indicators for the year 2022.
As of 31 December, the volume of net written premiums 
reached 384.336 million TND (122.401 million USD), 
up 4.1% in one year.
Non-life insurance reported a 3.8% increase in written 
premiums to 345.786 million TND (110.124 million 

USD). Life premiums amounted to 38.55 million TND 
(12.277 million USD), up 6.3% compared to 2021.
Settled claims rose by 5.8% to 267.829 million TND 
(85.297 million USD).
Financial income amounted to 92.903 million TND 
(29.587 million USD) against 91.145 million TND 
(31.63 million USD) by the end of 2021, that is a 
positive variation of 1.9%.



GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2023/01/302023/01/30 IssueIssue  186186  العددالعدد 1414
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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

Tunis Re: turnover increase in 2022
Tunisia:Tunisia: Tunis Re closed the year 2022 with a turnover 
of 189.708 million TND (60.417 million USD), up 
16%, in local currency, compared to the 163.185 
million TND (56.63 million USD) recorded in 2021.
The non-life premiums grew by 18% to 164.467 million 
TND (52.379 million USD). Non life insurance was 
driven by the fire class of business with 69.042 million 
TND (21.988 million TND) of written premiums as 
of 31 December 2022. To-date, life premium income 
amount to 8.39 million TND (2.672 million USD), 

decreasing by 10.7% in comparison 2021. The 
Retakaful business rose by 12% to 16.851 million TND 
(5.366 million USD) in turnover.
The incurred losses went up from 77.283 million TND 
(26.82 million TND) in 2021 to 95.876 million TND 
(30.534 million USD) one year later.
The financial income reached 26.549 million TND 
(8.455 million USD), increasing by 13.3%.

 Source: Atlas Magazine

ن “الكوت  اكة االندماج المحتمل بينها وب�ي اجع عن نية �ش ” تعلن عن ال�ق ن “الدوحة للتأم�ي
” ن ن وإعادة التأم�ي للتأم�ي

 18 بتاريــــخ  صدر  الذي  ك  المش�ق ي 
الصح�ن للبيان  الحقا  قطـــر:قطـــر: 

ن )ش.م.ع.ق(  2022، أعلنت فيه مجموعة الدوحة للتأم�ي أغسطس 
ي 

�ن دخولهما  عن  )ش.م.ع.ق(  للخدمات  الدولية  الخليج  كة  و�ش
ن  كة الكوت للتأم�ي وع اندماج محتمل ل�ش مفاوضات أولية بشأن م�ش
للخدمات  الدولية  الخليج  كة  ل�ش بالكامل  والمملوكة  ن  التأم�ي وإعادة 

. ن للتأم�ي الدوحة  مجموعة  مع 
كة الخليج الدولية للخدمات  ن و�ش للتأم�ي تود إدارة مجموعة الدوحة 
اإلندماج  بشأن  جرت  ي  ال�ق األولية  المفاوضات  أن  من  اإلفصاح 
ن  ب�ي كة  إل رؤية مش�ق التواصل من خاللها  يتم  لم  المذكور  المحتمل 
ي 

�ن ن  المساهم�ي مصلحة  يحقق  ي 
مبد�ئ اتفاق  إل  تؤدي  ن  المتفاوض�ي

. ن كت�ي ال�ش

كة  و�ش ن  للتأم�ي الدوحة  مجموعة  إدارة  قرار  عليه  ترتب  الذي  األمر 
 
ً
الخليج الدولية للخدمات إيقاف هذه المفاوضات واالنسحاب نهائيا

من  المزيد  بتحقيق  لألخرى  كة  تمنيات كل �ش مع  وع.  الم�ش هذا  من 
. ي الوط�ن واالقتصاد  ن  المساهم�ي يخدم مصلحة  بما  واإلزدهار  التقدم 

الخليج  كة  و�ش ن  للتأم�ي الدوحة  مجموعة  ن  كت�ي ال�ش إدارة  وتنتهز  هذا 
شكرهما  خالص  عن  للتعب�ي  المناسبة  هذه  للخدمات  الدولية 
وآزرت  دعمت  ي  ال�ق األخرى  والرسمية  الرقابية  للجهات  وتقديرهما 
محافظ  سعادة  رأسها  وعىل  اإلندماج  وع  م�ش فكرة  مبدأ  حيث  من 

الموقر. المركزي  قطر  مرصف 
الضغط  الرجاء  قطر،  لبورصة  الصادر  ي 

الصح�ن البيان  عىل  لالطالع 
هنا

المصدر: أرقام

Breakdown of written premiums per class of business:
Figures in millions

Classes 
of busi-
ness

2022 premiums 2021 premiums 2021-
2022 
evolu-
tion *

TND USD TND USD

Motor 196.87 62.698 198.018 68.718 -0.6%
Miscel-
laneous 
accident 

34.704 11.052 29.914 10.381 16%

Marine 16.214 5.164 16.892 5.862 -4%
Others 97.998 31.21 88.19 30.605 11.1%
Total 
Non life 345.786 110.124 333.014 115.566 3.8%

Life 38.55 12.277 36.259 12.583 6.3%
Grand 
total 384.336 122.401 369.273 128.149 4.1%

* Evolution in local currency (TND)
Exchange rate as at 31/12/2022 1 TND = 0.31847 USD ; 1 
TND = 0.34703 USD

https://iciec.isdb.org/
https://argaamplus.s3.amazonaws.com/67d57abe-c356-45c3-8cf7-f259c1dea23c.pdf
https://argaamplus.s3.amazonaws.com/67d57abe-c356-45c3-8cf7-f259c1dea23c.pdf

