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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
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الراعــي الحصـــري

World Insurance

Global insurance industry reveals huge work required before 
IFRS 17 goes live

According to WTW’s latest survey, entitled ‘IFRS 17: 
Will we make it?’, insurers report material progress 
has been made since WTW’s previous IFRS 17 poll in 
2021. However most survey participants also express 
ongoing delivery concerns resulting in the need to 
apply more shortcuts and simplifications in order to 
deliver on time.
The total cost faced by the global insurance industry to 
implement IFRS 17 is now estimated by WTW to be 
US$18-24bn. This represents a substantial increase of 
20% compared to the original estimate made by WTW 
in 2021, primarily to reflect companies realising more 
work is required than first envisaged.
Kamran Foroughi, Global IFRS 17 Advisory Leader at 
WTW, said: “The next 12 months are critical for the 
industry to deliver IFRS 17 programmes on time. The 
survey results lay bare the true scale of the challenge 
that inevitably means pushing more work post the “go 
live” date in order to maximise delivery confidence for 
the programme.”
Key findings from the WTW study, which polled 
270 insurers from 45 countries and is believed to be 
the industry’s most comprehensive IFRS 17 survey, 
include:
• IFRS 17 progress: Only 40% of the 26 large 

multinationals polled and 20% of the other 244 
companies expect to deliver fully prepared programmes 
on time.
• People: More than 10,000 people will be required 
to deliver IFRS 17 in the next two to three years. 
WTW forecast challenges in insurers’ recruitment and 
retention, both in IFRS 17 programmes and related 
impacts elsewhere.
• Data, systems and processes: These are identified as 
top current concerns emerging from companies’ dry 
runs, requiring some of the greatest investment.
•Disclosure plans varied: While 14 of the 26 
participating large multinationals are planning a 2022 
investor update on IFRS 17, most other firms are not. 
Similarly, while some firms are required by local statute 
to publish Q1 2023 IFRS 17 accounts and a few larger 
insurers intend to voluntarily, most companies are not 
planning Q1 2023 accounts.
• Business As Usual concerns: Most companies expect 
a significant increase in people required to run valuation 
processes under IFRS 17. Many have little appetite for 
this, however, so are increasingly turning to significant 
transformation and harmonisation across all metrics, 
including the use of automation to address this.

Insurers have reported that there is still a huge amount of work to complete in order to successfully deliver IFRS 
17 ahead of the 2023 deadline, according to a global survey by WTW

 Source: wtw

https://iciec.isdb.org/
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EY announces US$1b investment in a next generation technology 
platform to facilitate trust, transparency and transformation 
through assurance services

The investment will support the integration of existing 
EY Assurance technologies into one seamless platform 
that combines the strengths of the organization’s 
leading-class global audit platforms and leverages 
advanced technologies from EY alliance partners 
to power a new generation of data-driven assurance 

services.
The program to build an integrated assurance technology 
platform facilitates transformation in three major 
areas: data access capabilities and advanced analytics; 
artificial intelligence; and the user experience.

EY today announces an investment of more than US$1b in a next generation assurance technology platform – 
part of a sustained focus on providing high quality audits and responding rapidly to changing expectations from 
regulators, governments, standard setters, audit committees and boards. The four-year investment is enabled by a 
wider US$2.5b program, announced by the EY organization in September 2021.

Businesses should prepare for rise in civil unrest incidents: 
Allianz

Strikes, riots and violent protest movements pose risks 
to companies because in addition to buildings or assets 
suffering costly material damage, business operations 
can also be severely disrupted with premises unable 
to be accessed, resulting in loss of income, notes the 
insurer.
Economic and insured losses from previous protests 
have been significant, creating significant claims for 
companies and their insurers. For example, the Yellow 
Vest movement in France, where French retailers lost 
$1.1bn in revenue in just a few weeks; or the 2020 
protests over the death of George Floyd in police 
custody which are estimated to have resulted in over 
$2bn insured losses.
The cost-of-living crisis and the power of social media, 
in combination with political polarisation, fuels protest 
movements, according to Allianz .
Srdjan Todorovic, currently Head of Crisis 
Management, UK and Nordics, at AGCS, future Head 
of Global Political Violence & Hostile Environment 
Solutions at AGCS, commented: “Civil unrest 
increasingly represents a more critical exposure for 
many companies than terrorism.
“Incidences of social unrest are unlikely to abate any 
time soon, given the aftershocks of Covid-19, the cost-
of-living crisis, and the ideological shifts that continue 
to divide societies around the world. Businesses need 
to be alert to any suspicious indicators and designate 
clear pathways for de-escalation and response, which 
anticipate and avert the potential for personnel to 
be injured and/or damage to business and personal 

property.”
The United Nations has warned of the destabilising 
potential of disrupted supply chains and surging food, 
fuel and fertiliser prices, particularly in the context of 
Russia and Ukraine representing around 30% of the 
world’s supply of wheat. 
“All of this is planting the seeds for political instability 
and unrest around the globe,” said UN Secretary-
General Antonio Guterres in March 2022. Meanwhile, 
the risk consulting firm Verisk Maplecroft sees a rise in 
civil unrest as ‘inevitable’, in middle-income countries, 
which were able to offer social protection during the 
pandemic but will now find it difficult to maintain that 
level of spending as the cost-of-living surges.”
The influence of social media networks plays an 
increasing role in mobilising protesters and intensifying 
social unrest. Todorovic commented: “The unifying 
and galvanising effect of social media on such protests 
is not a particularly recent phenomenon, but during 
the Covid crisis it combined with other potentially 
inflammatory factors such as political polarisation, 
anti-vaccination sentiment, and growing mistrust in 
government to create a perfect storm of discontent.”
He added: “Geography was less of a barrier too. 
Those with like-minded views were able to share 
opinions more easily and mobilise in greater numbers 
more quickly and effectively. In a world where trust 
in both government and media has fallen sharply, 
misinformation could take hold and partisan grievances 
be intensified and exploited.”

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) has advised businesses to review their insurance policies and 
contingency plans as a rise in social unrest incidents could heighten their risk exposure, resulting in costly damages.

 Source: Reinsurance News

https://www.ey.com/en_gl/news/2021/09/ey-reports-global-revenues-of-us-40b-in-2021-and-outlines-record-us-10b-investment-plan-over-next-three-years
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 Source: Ernst & Young

Marie-Laure Delarue, EY Global Vice Chair – 
Assurance, says:
“Advances in technology, and teaming across the 
EY organization will take audit quality, the scope of 
assurance services, and the experience for EY clients 
and people to the next level. I am proud that EY teams 
are helping companies pursue sustainable long-term 
value and to ultimately win even greater trust among 
their stakeholders.”  
The integration and transformation of assurance 
technology will leverage the strong foundations of EY 
Assurance’s existing leading-class audit technology 
suite, including EY Canvas – the current EY cloud 
based global audit platform. This platform, one of the 
largest business-to-business (B2B) platforms in the 
profession, is accessed by over 350,000 EY client users 
and 120,000 EY people.
The investment program will also capitalize on the 
suite of EY Helix global data analyzers and global 
audit methodology. EY teams use these analyzers to 

process over 680b lines of company financial data each 
year, supporting a transformation that will allow the 
EY organization to analyze more financial and non-
financial data, leveraging new statistical and predictive 
analytics.
These enhanced capabilities and globally consistent 
methods aim to facilitate advanced risk identification 
and mitigation and help prepare for the complex needs 
of expanding assurance- services, and help businesses 
to build further trust across the capital markets.
Marc Jeschonneck, EY Global Assurance Digital 
Leader, says: “This investment supports the delivery 
of data-driven audits and other assurance services, 
and ultimately provides a new level of capabilities 
to significantly improve the user experience. This 
transformation responds to audit committee and 
finance leaders’ expectations that now encompass not 
just audit and accounting, but also the broader reporting 
landscape including sustainability.”

Premium renewal rates continue upwards trajectory: IVANS 
Index

Year over year, the index shows that nearly all lines of 
business, except Workers’ Compensation, experienced 
an increase in average premium renewal rate.
And month over month, premium renewal rates 
increased for lines of business including Business 
Owners’ Policy (BOP), General Liability, Commercial 
Property and Workers’ Compensation.
However, average premium renewal rates for 
Commercial Auto and Umbrella decreased.
Specifically, Commercial Auto premium renewal rates 
were recording as increasing by 5.03% over the month 

of May, down from 5.20% in April.
BOP was at 5.67% in May, up from 5.56% in the 
previous month, and General Liability was at 4.85%, 
up from 4.64% the month prior.
Next, the index recorded Commercial Property rates 
at 6.49%, up from 6.05% in April, and Umbrella at 
5.12%, down from 5.17% the month prior.
Finally, Workers’ Compensation remained in negative 
territory at -0.84%, but rates were up from the previous 
month’s level of -0.91%.

Nearly all average premium renewal rates for major commercial lines of business remain up year-over-year and 
increased compared to last month, according to the May results of the the insurance premium renewal index by 
IVANS, a division of Applied Systems.

 Source: Reinsurance News

Markets’ Reports

ي األردن لغاية 2021/12/31
ف �ف أعمال التأم�ي

ي األردن لعام 2021
ف �ف ة أولية عن أعمال التأم�ي ف ُيصدر ن�ش كات التأم�ي ي ل�ش

اإلتحاد األرد�ف
:) ي

األرد�ن )بالدينار  المدفوعة  والتعويضات  المكتتبة  األقساط  أدناه  الجدول  ويوضح 

التعويضات المدفوعةاألقساط المكتتبة

التغ�ي عن من عام 2021الفرع/السنة
2020%

حصة الفرع من 
التغ�ي عن من عام 2021إجمالي األقساط

2020%
حصة الفرع من 
إجمالي األقساط

ف البحري** 58.80.5-19,502,38013.73.02,438,749التأم�ي

ف الحريق 78,657,3033.912.132,380,81820.16.7تأم�ي
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ي
ف بسبب »كورونا« العام الما�ف كات التأم�ي 800 مليون درهم ُمطالبات دفعتها �ش

بقيمة  مطالبات  دفعت  ن  التأم�ي كات  �ش بأن  المركزي  المرصف  أفاد 
واألعراض  األمراض  نتيجة   ، ي

الما�ن العام  درهم  مليون   800
دفعتها   

ً
مليونا  790 مع  مقارنة  وذلك  كورونا،  وس  بف�ي المرتبطة 

.2020 خالل عام 
مطالبات  من  دفعه  تم  ما  أن  السنوي  تقريره  ي 

�ن »المركزي«،  ن  وب�يّ
لها عالقة بـ»كورونا« كنسبة من إجمالي المطالبات كانت أقل العام 
ما  »الجائحة«  عام  ي 

�ن شكلت  حيث   ،2020 بالعام  مقارنة  ي 
الما�ن

 2% نسبة  مقابل  التأمينية،  المطالبات  إجمالي  من   2.6% نسبته 
مستوى  زيادة  من  الرغم  عىل   ، ي

الما�ن العام  المطالبات  من  فقط 
الدولي  والسفر  االقتصادية  األنشطة  استئناف  بسبب  »التعرض«، 

الحد األد�ن من عمليات اإلغالق. مع تطبيق 
ن  التأم�ي صناعة  أهمية  ظهرت  كورونا،  جائحة  خالل  أنه  إل  يشار 
الدور  خالل  من  وذلك  »أزمة كورونا«،  خالل  األخطار  لنقل  كأداة 

. ن الصحي التأم�ي ي فرع 
الحيوي الذي قام به القطاع، خاصة �ن

األفراد  ضمان  ي 
�ن حيوي  بدور  الدولة  ي 

�ن ن  التأم�ي قطاع  وقام 
ات  تأث�ي رغم  نموه  يواصل  إذ  المختلفة،  المخاطر  ضد  والممتلكات 

الجائحة.
تداعيات  مواجهة  ي 

�ن العالية  وكفاءتها  قدرتها  اإلمارات  دولة  وأثبتت 
اف  الست�ش طريق  خارطة  صياغة  من  مكنها  ما  كورونا،  جائحة 
من  تعزز  عديدة،  بمكاسب  األزمة  هذه  من  والخروج  المستقبل 
ي 

�ن نجاحه  بالدولة  ن  التأم�ي قطاع  أثبت  كما   ،
ً
وعالميا  

ً
إقليميا مكانتها 

التعامل مع »أزمة كورونا«.
أطلق  ي 

الما�ن العام  خالل  أنه  تقريره  ي 
�ن  

ً
أيضا »المركزي«  وأوضح 

قطاع  أن  من  التأكد  بهدف   ، ن التأم�ي لقطاع  رقمية  افية  إ�ش منصة 
واستخدام  بها،  المعمول  والممارسات  المعاي�ي  أفضل  يتبع  ن  التأم�ي

العالم. التقنيات حول  أحدث 
تقديم  من  كات  ال�ش ن  تمك�ي عىل  يقوم  وع  الم�ش هذا  جوهر  أن  ن  وب�ي
مع  المنصة  بدمج  مستقباًل  يسمح  وبما  لبياناتها،  ونية  إلك�ت نماذج 
الكيانات  جميع  تقدم  بحيث  المركزي،  للمرصف  األخرى  األنظمة 
تقاريرها من خالل منصة واحدة، تغطي اإلبالغ عن التقارير والبيانات 
اعتماد  عىل  وتساعد  المخاطر  واتجاهات  السوق  وتحليل  والوثائق 

افية. است�ش المصدر: مصرف االمارات العربية المتحدة المركزينظرة 

ف السيارات 2022 %40 تراجع متوسط قسط تأم�ي
 ، التوالي عىل  الثالث  للعام  تراجعها  السيارات  ن  تأم�ي أسعار  واصلت 
هيئة  قرار  من  الوسطاء  بعض  وع�ب  كات  ال�ش بعض  استفادت  عندما 
 50% إل  تصل  خصومات  منح  بجواز   2020 ي 

�ن الصادر  ن  التأم�ي
ي خط الدفاع األول وبعض الفئات األخرى، وعممت هذا 

ن �ن للعامل�ي
أسعار  ي 

�ن المتوالية  اجعات  ال�ت وخالفت  أخرى.  فئات  عىل  الخصم 
القطاع. ي 

�ن ن  ن وعامل�ي توقعات مسؤول�ي المحىلي  السوق  ي 
�ن ن  التأم�ي

ن السيارات  وقبل نحو عام أو أقل كان الحديث عن نزول أسعار تأم�ي

400 درهم، أما اليوم  اإللزامي لفئة 4 سلندر عىل سبيل المثال دون الـ
تبدأ   

ً
أسعارا االجتماعي  التواصل  وسائل  ع�ب  الجهات  بعض  فتعرض 

300 و310 دراهم. من حدود 
الجودة فارق 

أقل   
ً
قسطا العموم  ي 

�ن كات  ال�ش تتقا�ن  القطاع،  ي 
�ن ن  عامل�ي ووفق 

أقل  قبل  تتقاضاه  الذي كانت  القسط  بمتوسط  مقارنة   40% بنحو 
المنخفضة  مستوياتها  دون  ما  إل  األسعار  يعيد  ما  سنوات،   3 من 

التعويضات المدفوعةاألقساط المكتتبة

التغ�ي عن من عام 2021الفرع/السنة
2020%

حصة الفرع من 
التغ�ي عن من عام 2021إجمالي األقساط

2020%
حصة الفرع من 
إجمالي األقساط

ف المركبات 229,505,8547.535.2222,744,40520.945.8تأم�ي

ف االئتمان 7.50.2-45.70.041,168,592-243,263تأم�ي

ف الحوادث العامة*** 35.30.6-19,289,50016.73.02,614,913تأم�ي

ف المسؤولية 7.10.3-8,208,18920.91.31,227,586تأم�ي

49.00.3-11,081,31113.81.71,387,327تأمينات الفروع األخرى

ي ف الط�ب 194,460,0368.930.0160,677,9776.733.0التأم�ي

541,658,3367.983.2422,025,45413.186.7مجموع التأمينات العامة

ف الحياة 109,459,19918.616.864,576,62280.913.3تأم�ي

651,117,5359.6100486,602,07619.1100اإلجمالي
ن كات تأم�ي ان بمبلغ )1,874,959( دينار مكتتبة من )6( �ش ن الط�ي ن البحري لعام 2021 هناك تأم�ي **يضمن أعمال التأم�ي

ن المسؤولية وتأمينات الفروع األخرى ن الحوادث العامة مجموع أقساط تأم�ي ***تمثل أقساط تأم�ي
هنا الضغط  الرجاء  التقرير كامل،  المصدر: االتحاد األردني لشركات التأمينللحصول عىل 

https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2022-06/CBUAE%202021%20Annual%20Report%20E_1.pdf
http://test.jif.jo/SystemFiles/Assets/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%202020-2021.pdf?fbclid=IwAR2fIhKpCUFPBXBDDjRbHimJMRty_MkpMBxqUAM1GfRdJlXsVxSiZ2Q48-k
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الربــع األول من العام الجاري مؤ�ش غ�ي صحي إلجمالي القطاع الذي 
االستثمار. ن وليس  التأم�ي يكون أساس عمله  أن  يجب 

هو  ثمن  بأي  األقساط  وجلب  األسعار  حرق  عمليات  أن  إل  وأشار 
تعاكس  ن  التأم�ي أسعار  أن  إل   

ً
الفتا اجعات،  ال�ت هذه  السوق  يكبد  ما 

نرى  والخدمات  السلع  أغلب  أسعار  ترتفع  ن  ح�ي ي 
ف�ن السوق،  اتجاه 

ي 
�ن  ، الصحي والقطاع  السيارات  قطاعي  ي 

�ن سيما  ال   ، ن التأم�ي أسعار 
انحدار.

األسعار حرق 
كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  حمل  وبدوره 
كات  �ش ي،  المه�ي سعيد  المتحدة  الخليج 
األسعار  لعبة حرق  ي 

�ن ي دخلت  ال�ت ن  التأم�ي
وصل  ي  ال�ت السعرية  المستويات  مسؤولية 
التعامل  ومسؤولية  جهة  من  القطاع  إليها 
ي القطاع 

بـ»الفريالن�ز« �ن مع ما أسماهم 
العموم عن طريق بعض  ي 

الذين يعملون �ن
الوسطاء.

التواصل  تنت�ش عىل وسائل  ي  ال�ت السيارات  ن  تأم�ي إعالنات  إل  وأشار 
أننا  إل   

ً
الفتا المنطقية،  بغ�ي  وصفها  ألسعار  تروج  ي  وال�ت االجتماعي 

وقبل أشهر كنا نتحدث عن عدم منطقية األسعار، لكن اآلن تخطت 
. ً
إليها سابقا ي كنا نش�ي  ال�ت الحدود 

حدود  من  تبدأ  ألسعار  تروج  ي  ال�ت اإلعالنات  ات  ع�ش »هناك  وقال: 
سلندر   6 الـ لفئة  و350  سلندر   4 فئة  من  للسيارات  درهم   300 الـ
8 سلندر«، وتابع: »اآلن نرى مستوى األسعار انخفض  و390 لفئة الـ

.» ن ي كانت قبل عام�ي ال�ت %40 مقارنة بمستويات األسعار  بأك�ث من 
الوسيط  يستطيع  ال  البعض  يروجها  ي  ال�ت المستويات  أن  إل  وأشار 
كات  ال�ش إحدى  قبل  من  يقدم  أقل سعر  أن  إل   

ً
الفتا ترويجها،  مثلنا 

بنحو  4 سلندر، وذلك مقارنة  لفئة   
ً
390 درهما  بحدود 

ً
لديهم حاليا

. ن 630 قبل نحو سنت�ي

. ن التأم�ي أسعار  لتعريفات  الوثيقة وفرض حدود  تعديل  قبل  ح�ت 
ي 

�ن السعرية  المستويات  يرون  قد  العمالء  أغلب  أن  وأوضحوا 
لكن   ،

ً
صحيحا يكون  قد  وهذا  صالحهم، 

إال  تظهر  ال  الجدوى  فمعرفة  يعمم،  ال 
مطالبة  ي 

�ن والدخول  لحادث  التعرض  بعد 
فارق  أن  إل  ين  مش�ي  ، ن التأم�ي كة  �ش من 
تقوم  ي  ال�ت كة  ال�ش ن  ب�ي ما  الخدمة  جودة 
بمهنية  تعمل  ي  ال�ت كة  وال�ش األسعار  بحرق 
لجمعية  العام  ن  األم�ي وأكد  حينها،  سيظهر 
قضية  أن   ، ي

لط�ن فريد  ن  للتأم�ي اإلمارات 
ومستمرة  متجددة  السيارات  ن  تأم�ي أسعار 

. ن أو أك�ث منذ نحو عام�ي
رة،  الم�ب غ�ي  السعرية  التخفيضات  من  ي 

يعا�ن القطاع  أن  إل  وأشاروا 
المسار تخ� عمالءها وتضطر  ي دخول هذا 

الراغبة �ن كات غ�ي  وال�ش
 إل أن 

ً
ي عملية تخفيض األسعار، الفتا

ي �ن إل الدخول ولو بشكل نس�ب
ي لعبة المنافسات السعرية 

ن يدخلون �ن كات التأم�ي العدد األك�ب من �ش
الحادة.

كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  أكد  جهته،  ومن 
 
ً
ا  كب�ي

ً
، أن عددا ن ن عمر األم�ي أورينت للتأم�ي

ي السوق 
الموجودة �ن ة  كات الصغ�ي من ال�ش

السيارات  عىل  أقساطها  ي 
�ن ترتكز  المحىلي 

من  بأقل  مسعرة  وكلها   ، ي الط�ب ن  والتأم�ي
المطلوبة. الفنية  المستويات 

الفنية  فالنتائج  تصوري  ي 
»�ن وقال: 

العام  من  أفضل  تكون  لن  الجاري  للعام 
السيارات  قطاعي  أقساط  بسبب  السابق، 

متوسط  من   40% بنحو  أقل  اآلن  »نتقا�ن  وتابع:   ،» والصحي
3 أعوام«. نتقاضاها قبل  ي كنا  ال�ت األقساط 

خالل  النسبة  بهذه  ن  التأم�ي لقطاع  الفنية  األرباح  تراجع  أن  وأوضح 
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المصدر: الرؤية

Arab Insurance BahrainBahrain

ف بإنشاء وحدة إكتوارية  كات التأم�ي مرصف البحرين المركزي يصدر توجيهاته ل�ش
ي
ف كادر بحري�ف داخلية وتعي�ي

ن  التأم�ي كات  ل�ش جديدة  توجيهات  المركزي  البحرين  مرصف  أصدر 
األعمال  عن  مسؤولة  تكون  داخلية  إكتوارية  وحدة  إنشاء  تستوجب 
ن  تعي�ي إل  إضافة  كة،  لل�ش اإلداري  الهيكل  ي 

�ن وتضمينها  اإلكتوارية 
ن  مؤهل�ي ن  أكتواري�ي ليصبحوا  لتأهيلهم  استعداًدا  ي  بحري�ن كادر 
باألعمال  للقيام  المعتمدة  اإلكتوارية  المعاهد  قبل  من  ن  ومرخص�ي
متطلبات  حسب  العالقة  ذات  الرقابية  التقارير  وإعداد  األكتوارية، 

الشأن. بهذا  المرصف 
كات  ال�ش ام  ن ال�ت األول  للتطبيق؛  ن  مرحلت�ي التوجيهات  وتضمنت 
شهر  نهاية  تتجاوز  ال  ة  ف�ت خالل  ي  بحري�ن أكتواري  محلل  بتوظيف 
 
ً
استعدادا وتأهيلهم  بتعيينهم  كة  ال�ش تقوم  أن  عىل   ،2023 يونيو 

المعتمدة  اإلكتوارية  المعاهد  قبل  من  ن  مرخص�ي ن  أكتواري�ي ليصبحوا 
من  الثانية  المرحلة  لمتطلبات  استيفاًء  وذلك  األعمال،  بتلك  للقيام 
ي  بحري�ن أكتواري  خب�ي  وجود  ورة  �ن تتطلب  ي  وال�ت التوجيهات  هذه 

.2029 ي من عام 
الثا�ن الربــع  كة مع نهاية  ي ال�ش

�ن
إطالق  مع   

ً
تزامنا التوجيهات  هذه  أصدر  المرصف  أن  اإلشارة  تجدر 

ومعهد  والمرصف   ” ن “تمك�ي العمل  صندوق  ن  ب�ي كة  المش�ت المبادرة 
والمالية  المرصفية  للدراسات  البحرين  ومعهد  لندن،  ي 

�ن ن  اإلكتواري�ي

العلوم  مجال  ي 
�ن البحرينية  الكوادر  من  عدد  وتوظيف  إلعداد 

البحرين. مملكة  ي 
�ن ن  التأم�ي كات  للعمل ضمن �ش اإلكتوارية 

بحرينية  كوادر  إلعداد  الهامة  الخطوات  أحد  المبادرة  هذه  وتعت�ب 
، كما تتوافق مع الجهود  ن ي تخصصات أساسية لقطاع التأم�ي

مؤهلة �ن
لما  تنفيذا  المحىلي  السوق  ي 

�ن ن  للمواطن�ي عمل  فرص  لخلق  المبذولة 
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ي الربــع األول
ف �ف 15 مليار ريال أقساط سوق التأم�ي

ي 
�ن ريال  مليار   15 إل  األول  الربــع  ي 

�ن ن  التأم�ي اقساط سوق  ارتفعت 
 ، ي

ة من العام الما�ن ي نفس الف�ت
الربــع األول مقابل 12.5 مليار ريال �ن

ن  ب�ي المركبات  ن  وتأم�ي  50% من  أك�ث  عىل  الصحي  القطاع  ويستحوذ 
ن  التأم�ي قطاع  شهد  مؤخًرا  المركزي  البنك  لتقرير   

ً
ووفقا  ،24-22%

األقساط  إجمالي  ليبلغ  2021م،  عام  خالل   8.4% بـ يقدر   
ً
نموا

ن  ن الحماية واالدخار وتأم�ي 42 مليار ريال، حيث حقق تأم�ي المكتتبة 
أظهر  كما  المكتتبة،  األقساط  إجمالي  ي 

�ن  
ً
ملحوظا  

ً
ارتفاعا الممتلكات 

المحىلي  الناتج  من  ن  التأم�ي قطاع  عمق  ي 
�ن  

ً
طفيفا  

ً
انخفاضا التقرير 

معدل  وارتفع   1.91% إل  ليصل  2021م،  عام  خالل  النفطي  غ�ي 
ليصل  2020م،  عام  ي 

�ن  76.7% من  للقطاع  اإلجمالية  الخسارة 
المركزي  البنك  تقرير  وأوضح  2021م،  عام  خالل   %  83.4 إل 
ن بلغت 47 مليون ريال خالل عام  السعودي، أن خسائر قطاع التأم�ي
ي ربــح بلغ 1.38 مليار ريال خالل عام 2020م، 

2021م، مقارنة بصا�ن
انخفاض  من  الحد  ي 

�ن االستثمار  عمليات  دخل  ي 
�ن التحسن  وأسهم 

إل   
ً
ا مش�ي القطاع،  أداء 

ي 
ن �ن ارتفاع نسبة التوط�ي

ن خالل عام  قطاع التأم�ي
بعام  مقارنة  2021م، 
قدره  بارتفاع  2020م 
حيث  مئويتان،  نقطتان 
ن  التوط�ي نسبة  بلغت 
التقرير  ط 

ّ
وسل  ،77%

ي القطاع ومن أبرزها تعديل بعض 
الضوء عىل التطورات التنظيمية �ن

عدد  إصدار  إل  إضافة   ، ي
التعاو�ن ن  التأم�ي كات  �ش مراقبة  نظام  مواد 

التأمينية.  المنتجات  من  عدد  واستحداث  التنظيمية،  القواعد  من 
 19 بنسبة  ن  التأم�ي كات  ل�ش المكتتبة  ن  التأم�ي أقساط  إجمالي  ارتفع 
 12.6 بـ  

ً
2022 قياسا 15 مليار ريال بنهاية الربــع األول  % لتصل إل 

السابق. العام  من  المقابل  الربــع  ريال خالل  مليار 

«: تأجيل المنافع المحدثة للوثائق 107 أيام »الضمان الصحي
حزمة  إطالق  بدء  تاريــــخ  تأجيل  عىل  الصحي  الضمان  مجلس  وافق 
من  بداية  ليكون   ، الصحي ن  التأم�ي لوثيقة  المحدثة  اإللزامية  المنافع 

107 أيام. 2022، أي بعد  األول من شهر أكتوبر من عام 
حزمة  إطالق  بشأن  السعودية  الغرف  اتحاد  خطاب  ي 

�ن ذلك  جاء 
القطاع من خالل ن�ش  مرئيات  أخذ  بعد  المحدثة،  اإللزامية  المنافع 
وبناًء  العمل،  ورش  مجموعة  وعقد  »استطالع«،  منصة  ي 

�ن الوثيقة 
خدمات  ومقدمي  الصحي  ن  التأم�ي كات  �ش من  للمجلس  ورد  ما  عىل 
لتطبيق  القطاع  جاهزية  لضمان  التأجيل  بطلب  الصحية  الرعاية 

الوثيقة. منافع 
الصحي  الضمان  مجلس  بموافقة  السعودية  الغرف  اتحاد  وأحاط 
يؤكد  ما   ،2022/10/1 بداية  ليكون  التطبيق  بدء  تاريــــخ  بتأجيل 
ن الصحي ومقدمي الخدمات الصحية  كات التأم�ي أهمية قيام كل من �ش

المحددة. التأجيل  ة  ف�ت الكاملة خالل  الجاهزية  إل  بالوصول 
ي سبق أن  ن الصحي ال�ت كات التأم�ي ورة قيام �ش ونوه اتحاد الغرف برصن
ن الصحي بناًء عىل وثيقة ضمان األساسية  قامت بتجديد وثائق التأم�ي
المحدثة التواصل مع أصحاب الوثائق إلخطارهم بالتحديث واتخاذ 

الالزم.
ن  تحس�ي لهدف  المنافع،  من  غنية  حزمة  عىل  وع  الم�ش ويحتوي 
عىل  يستجد  ما  جميع  لتشمل  والتغطيات،  المنافع  حزمة  وتطوير 
ي واإلقامة الممتدة والتخطيط 

الصعيد الصحي خصوصا الطب الوقا�ئ
وع سيقوم  الم�ش هذا  فإن   ، ن التأم�ي تكلفة  باالعتبار  األخذ  مع  األ�ي 
األساسية  ن  التأم�ي وثائق  مع  الحالية  الصحي  الضمان  وثيقة  بمقارنة 
ي  ال�ت الممكنة،  والمنافع  التغطيات  بأفضل  للخروج  العالم  حول 

العالمية. الممارسات  أفضل  مع  تتما�ش 

المصدر: المدينة

المصدر: عكـــاظ

Arab Insurance KuwaitKuwait

« تستقبل طلبات إصدار تراخيص مزاولة األنشطة والمهن ف »تنظيم التأم�ي
تراخيص  إصدار  طلبات  استقبال  ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  بدأت 
المنظمة،  التأمينية  والمهن  ن  التأم�ي أنشطة  لكل  الجديدة  المزاولة 
رقم  بالقرار  العمل  ويل�ن  التنفيذية،  والئحته  القانون  أحكام  بموجب 

اخيص  ال�ت إصدار  طلبات  ي 
�ن النظر  تأجيل  بشأن   2021 لسنة   )34(

الجديدة.
السارية  النشاط  مزاولة  اخيص  ب�ت بالعمل  السماح  ة  ف�ت تمديد  تم  كما 

إلصدار  إضافة   ،2022-2026 االقتصادي  ي 
التعا�ن خطة  ي 

�ن جاء 
مع  تطبيقه  سيتم  والذي   ”IFRS 17“ الجديد   ي  المحاس�ب المعيار 
المعيار بوجه خاص  2023،  حيث سيعتمد تطبيق هذا  بداية عام  
إلعداد  كة  ال�ش قبل  من  ن  المع�يّ االكتواري  وتوصيات  تقديرات  عىل 

الجديد. ي  المحاس�ب المعيار  بحسب  المالية  القوائم 
ي هذا الخصوص؛ قال السيد عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي 

وو�ن
عىل  المركزي  البحرين  مرصف  “يحرص  المالية:  المؤسسات  لرقابة 

بذلك  يواكب  ن ح�ت  التأم�ي لقطاع  الدائم  التطوير  ي 
�ن مواصلة جهوده 

الدولية”. المعاي�ي  أفضل 
بها  الخاصة  يعات  والت�ش المبادرة  هذه  من  الغرض  “أن  وأضاف 
صناعة  تعزيز   

ً
أيضا وإنما  فقط؛  العمل  فرص  توف�ي  عىل  يقترص  ال 

من  تعزز  مهمة  لتخصصات  المؤهلة  البحرينية  بالكوادر  ن  التأم�ي
البحرين”. لمملكة  ن  المتم�ي المالي  والمركز  الريادية  المكانة 

المصدر: وكالة أنباء البحرين
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Tous concernés... Tous engagés 
Le secteur de l’assurance en Tunisie a payé des sinistres 
d’assurance incendie totalisant 25 millions de TND 
(8 millions de dollars) en 2015 et le montant a bondi 
au fil des ans pour atteindre 107 millions de TND en 
2020. Cela représente une augmentation moyenne de 
plus de 30 % par an, selon un communiqué publié 
par la Fédération tunisienne des sociétés d’assurance 
(FTUSA).
A cet égard, la FTUSA a organisé, le 13 juin 2022, une 
journée de sensibilisation et de prévention contre le 
risque incendie “tous concernés... tous engagés “
En présence de la protection civile, le CGA , le GMG, 
les Entreprises d’Assurances, les médias et des experts 
en incendie , cette journée a mis l’accent sur le risque 
incendie en Tunisie et était l’occasion de présenter les 
deniers chiffres clés et statistiques.

 Source: FTUSA’s page on LinkedIn

Arab Insurance TunisiaTunisia

رقم  القانون  من   )2( رقم  المادة  ألحكام  ن  الخاضع�ي لهم  للمرخص 
ح�ت  التنفيذية  والئحته  ن  التأم�ي تنظيم  بشأن   2019 لسنة   )125(

.2022 نوفم�ب   3 تاريــــخ 
القانون  من   )2( المادة  ألحكام  ن  الخاضع�ي لهم  المرخص  وعىل كل 
التقدم  والئحته،  ن  التأم�ي تنظيم  بشأن   2019 لسنة   )125( رقم 
والئحته  القانون  أحكام  بموجب  خيص  ال�ت تجديد  بطلب  للوحدة 
يخصه،  فيما  القرار  هذا  تنفيذ  المختصة  الجهات  وعىل  التنفيذية، 
خيص  ال�ت أنواع  الطلب  تاريــــخ صدوره. ويشمل   من 

ً
اعتبارا به  ويعمل 

كة  �ش  ، تكافىلي ن  تأم�ي كة  �ش  ، ن التأم�ي إعادة  كة  �ش  ، ن تأم�ي كة  �ش التالية: 
ن وطنية،  كة تأم�ي ن أجنبية، فرع �ش كة تأم�ي ، فرع �ش ن تكافىلي إعادة تأم�ي
وسيط  فرع   ، ن تأم�ي وسيط  فرع   ، ن التأم�ي إعادة  وسيط   ، ن تأم�ي وسيط 
استشاري  الخسائر،  وتقدير  األخطار  تقييم  خب�ي   ، ن التأم�ي إعادة 

. ن تأم�ي ، وكيل  ن التأم�ي مدير مطالبات  اكتواري،  ، خب�ي  ن تأم�ي
ن  التأم�ي  : كالتالي وهي  مزاولتها،  المراد  األنشطة  الوحدة  حددت  كما 
ن  تأم�ي البحري،  ن  التأم�ي الممتلكات،  عىل  ن  التأم�ي المركبات،  عىل 
 ، الصحي ن  التأم�ي  ، ي

واإلنشا�ئ الهند�ي  ن  التأم�ي الطاقة،  ن  تأم�ي ان،  الط�ي
ن من إصابات العمل وأمراض  ن من الحوادث الشخصية، التأم�ي التأم�ي
المسؤولية  من  ن  التأم�ي العمل،  رب  مسؤولية  من  ن  التأم�ي المهنة، 
المسؤولية  من  ن  التأم�ي العامة،  المسؤولية  من  ن  التأم�ي  ، الغ�ي تجاه 
من  ن  التأم�ي الطبية،  المسؤولية  من  ن  التأم�ي المنتجات،  عن  الناتجة 
خيانة  من  ن  التأم�ي والسطو،  ال�قة  من  ن  التأم�ي المهنية،  المسؤولية 
عىل  ن  التأم�ي النقل،  وأثناء  الخزينة  ي 

�ن األموال  عىل  ن  التأم�ي األمانة، 
ن  بالتأم�ي المرتبط  الشخصية  الحوادث  ن  تأم�ي أنواعه،  بجميع  الحياة 

األموال. تكوين  وعمليات  الحياة،  المصدر: الجريدةعىل 

Arab Insurance OmanOman

ي احتساب حد المالءة 
الهيئة العامة لسوق المالية تؤكد �يان الطريقة الجديدة �ف

ف كات التأم�ي المالية ل�ش
يعية  الت�ش لألنظمة  المستمر  والتقييم  التطوير   لمنهجية  استمرارا 
لحماية  المال  لسوق  العامة  الهيئة  تتبناها  ي  ال�ت الرقابية   واألدوات 
 ، ن والتأم�ي المال  رأس  سوق  بقطاعي  العالقة  ذات  األطراف  كافة 
جديدة  منهجية  اعتماد  عىل  الجاري  العام  مطلع  منذ  الهيئة  عت  �ش
قدرة  مدى  عن  يع�ب  الذي  ن  التأم�ي كات  �ش مالءة  حد  احتساب  ي 

�ن
، فقد  ن التأم�ي اماتها تجاه حملة وثائق  ن بال�ت الوفاء  ن عىل  التأم�ي كات  �ش
عىل  ي  المب�ن المالءة  حد  حساب  عىل  القائمة  المنهجية  اعتماد  تم 
أعمالها  لدعم  ن  التأم�ي كة  �ش مال  رأس  مقدار  يقيس  الذي  المخاطر 
من  يختلف  ما  وهو  له،  تتعرض  الذي  المخاطر  مقدار  ضوء  عىل 
تتم  المالية  المالءة  حساب  عملية   أن كانت  بعد  أخرى،  إل  كة  �ش

اماتها. ن ال�ت مقابل  كة  ال�ش أصول  بقياس كفاية 
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد أصدرت القرار رقم )18/2022( 
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تعميم حول الموافقة المسبقة ألّي عملية نقل أسهم

ف يحتاج ال مراجعة جذرية معلوف:  قطاع التام�ي
إيىلي  ن  التأم�ي كات  �ش أي  الضمان  كات  �ش مراقبة  لجنة  رئيس  وجه 
ر فيه اللجنة 

ّ
ي لبنان تذك

 ال كل هيئات الضمان العاملة �ن
ً
معلوف كتابا

بمضمون الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون تنظيم هيئات 
الموافقة  ي توجب عىل هيئات الضمان االستحصال عىل  ال�ت الضمان 
المرفقة  والمستندات  الوثائق  يطرأ عىل  قد  تعديل  أي  المسبقة عىل 
ورة  �ن عىل  اللجنة  شددت  هنا  ومن   . األسا�ي خيص  ال�ت بطلب 
المسبقة  الموافقة  عىل  االستحصال  بطلب  الضمان  هيئات  تقدم 
 ) ن التأم�ي كة  )�ش الهيئة  رأسمال  توزيــــع  أو  مقدار  ي 

�ن تعديل  أي  عىل 
ي من شأنها إحداث تعديل  عىل أن يتم إيداع االتفاقات المعقودة ال�ت
مرفقة  الضمان  هيئات  رأسمال  منها  يتألف  ي  ال�ت االسهم  توزيــــع  ي 

�ن
المسبقة  الموافقة  عىل  لالستحصال  المطلوبة  المستندات  بكل 
يشكل  المادة  االمتثال ألحكام هذه  فيما عدم  ح،  المق�ت التعديل  عىل 
ي 

. �ن ن مخالفة قانونية ترتب اتخاذ اإلجراءات المسبقة بحق المخالف�ي
هذا السياق، يؤكد معلوف لـ”النهار” أن قانون تنظيم هيئات الضمان 
ن  التأم�ي كات  �ش ي 

�ن أسهم  بيع  عملية  أّي  أخضع  ن  التأم�ي كات  �ش أي 
ي 

ليأ�ت المسبقة  الضمان  هيئات  مراقبة  لجنة  موافقة  عىل  للحصول 
كات  �ش مراقبة  لجنة  تتخذها  ي  ال�ت اإلجراءات  سياق  ي 

�ن التعميم  هذا 
ن  المساهم�ي أن كافة  من  وللتأكد  ن  التأم�ي بقطاع  الثقة  لتعزيز  ن  التأم�ي
ذوي  من  وهم  والتناسب  االمتثال  وط  ب�ش يتمتعون  القطاع  هذا  ي 

�ن
الثابتة، وهنا  المالية  والمكانة  المالئمة  والسلوكيات  الحسنة  السمعة 
والتأكيد  ن  التأم�ي قطاع  تنظيم  صعيد  عىل  للجنة  ي  الرقا�ب الدور  ي 

يأ�ت
الرشيدة  الحوكمة  معاي�ي  باعتماد  مون  ن مل�ت ن  الالعب�ي كل  أن  عىل 
من   

ً
انطالقا  

ً
ودوليا  

ً
محليا ن  التام�ي قطاع  سمعة  ن  تحص�ي يضمن  بما 

المدخل  ن هو  التأم�ي الحفاظ عىل سمعة قطاع  بأن  الراسخة  القناعة 
ن المؤّمن�ي والحفاظ عىل حقوق  القطاع  األسا�ي الستمرارية 

سلسلة  من صدور  بد  ال  والنقدية كان  االقتصادية  األزمة  وقوع  عند 
االقتصادية  الوضعية  تنظم  أن  شأنها  من  ي  ال�ت يعات  الت�ش من 
عنها،  الناشئة  القانونية  المعضالت  وتعالج  المستجدة  والمالية 
ي 

�ن التجاوزات  بعض  وقوع  إل  أدى  يعات  الت�ش تلك  غياب  أن  إال 
ال  معلوف  يش�ي  هنا  ومن   ، ن والمواطن�ي ن  التأم�ي كات  �ش ن  ب�ي العالقة 
تلك  معظم  معالجة  من  تمكنت  الضمان  هيئات  مراقبة  لجنة  أن 

الحوكمة  لمبادئ  ن  التأم�ي كات  �ش اعتماد  عىل  والتشديد  التجاوزات 
األول   : ن أساسي�ي مبدأين  اعتماد  عىل  اللجنة  شددت  وقد  الرشيدة. 
عىل  قدرتها  يضمن  بما  الضمان  لهيئات  المالية  المكانة  عىل  الحفاظ 
عىل  الحفاظ  ي 

والثا�ن تؤمنها،  ي  ال�ت األخطار  وتغطية  بتعهداتها  الوفاء 
كما  الضمان.  وهيئات  ن  المؤمن�ي ن  ب�ي العالقة  ي 

�ن والشفافية  العدالة 
عىل  للرقابة  ودائمة  متواصلة  ميدانية  تدقيق  أعمال  اللجنة  أطلقت 
كات والوسطاء الذين يقومون بتسويق عقود الضمان.  سلوكيات ال�ش
األمان  عىل  ة  مبا�ش ينعكس  الذي  الصحي  ن  بالتأم�ي يتعلق  ما  ي 

ف�ن
ي هو جزء من العقد وليس المكّون األهم  ، فالقسط التأمي�ن االجتماعي
والتغطيات  المنافع  عىل   

ً
أيضا ن  ك�ي ال�ت من  بد  ال  إذ  معلوف  بحسب 

صدرت  السبب  ولهذا  العقود،  تجديد  وضمانة  واالستثناءات 
تجديد  بضمانة  المس  لعدم  الضمان  لهيئات  والتعليمات  التعاميم 
تكبيدهم  وعدم  ن  المؤمن�ي مع  بالتعامل  االستنساب  وعدم  العقود 
 85% عن  يزيد  ما  وإقبال  المستشفيات.  ي 

�ن وازنة  مالية  فروقات 
العام  هذا  خالل  الصحي  ن  التام�ي عقود  تجديد  عىل  ن  المؤّمن�ي من 
االنهيار  انعكاس  من  الرغم  عىل  بالقطاع  ن  المواطن�ي ثقة  عىل  دليل 

العقود هذه  االستشفائية عىل  الفاتورة  ودولرة  االقتصادي 
رفع  الهيئات  من كافة  اللجنة  طلبت  السيارات،  ن  بتأم�ي يتعلق  ما  ي 

�ن
اإللزامي  بالضمان  يتعلق  ما  ي 

�ن  
ً
خاصة للتغطيات  المالية  الحدود 
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ن  التأم�ي كات  �ش لقانون  التنفيذية  الالئحة  أحكام  بعض  تعديل  بشأن 
اير 2022م  والمنشور بالجريدة الرسمية العدد )1428( بتاريــــخ 6 ف�ب
عىل  ي  المب�ن المالءة  حد  لحساب  الالزمة  التعديالت  يتضمن  والذي 
المعتمدة  المنهجيات  التوجه بعد دراسة أنسب  ي هذا 

المخاطر، ويأ�ت
ن بغية تطوير نظم وآليات وأسس  كات التام�ي ي حساب حد مالءة �ش

�ن
العملية  وتطوير  عمان  بسلطنة  القطاع  كات  �ش ي 

�ن المخاطر  إدارة 
احتساب  منهجية  وتعت�ب  أدائها،  عىل  ي  المكت�ب والفحص  الرقابية 
رأس  كفاية  عىل  ن  ك�ي ال�ت طريق  عن  ن  التأم�ي كات  ل�ش المالية  المالءة 
المال لتغطية عوامل الخطر المختلفة واحدة من أفضل الممارسات 
الدولية  الرابطة  به  أوصت  والذي  ة  األخ�ي السنوات  ي 

�ن دوليا  السارية 
.)IAIS( ن  التأم�ي ي 

�ن لم�ش
من جانب آخر تؤكد الهيئة العامة لسوق المال بأن اعتماد المنهجية 
ي 

�ن تساهم  المخاطر  عىل  ي  المب�ن المالءة  حد  حساب  عىل  القائمة 
 ، ن التأم�ي كات  تحقيق جملة من األهداف وهي تعزيز رؤوس أموال �ش
حسب  كة  �ش كل  لها  تتعرض  ي  ال�ت المخاطر  عىل  الوقوف  إمكانية 

فضال  إلدارتها،  المناسبة  اآلليات  وتحديد  أعمالها  وحجم  طبيعة 
ن  والمساهم�ي أوال  ن  التأم�ي وثائق  حملة  حقوق  حماية  ي 

�ن أهميتها  عن 
كات  ي �ش

واألطراف ذات العالقة، وتطوير ممارسات اإلدارة الرشيدة �ن
ي تعزيز ثقة المستثمرين 

، األمر الذي سينعكس بشكل واضح �ن ن التأم�ي
ي سلطنة عمان.

ن �ن التأم�ي ي قطاع 
�ن

كات  �ش كافة  تدعو  المال  لسوق  العامة  الهيئة  أن  بالذكر  الجدير 
وفق  الجاري  العام  خالل  أوضاعها  توفيق  عىل  العمل  ن  التأم�ي
الفعىلي  للتطبيق  تمهيدا  المالية،  للمالءة  الجديدة  الحسبة  متطلبات 
ي  ال�ت المالية  للسنة  المدققة  المالية  البيانات  عىل  سيكون  الذي 
المنهجية  عليها  تطبق  مالية  بيانات  2022م كأول  ديسم�ب  ي 

�ن تنتهي 
كات. لل�ش المالية  المالءة  احتساب  ي 

�ن الجديدة 
كما تؤكد الهيئة العامة لسوق المال سعيها الدائم التباع آخر وأفضل 
بما  مظلتها  تحت  الواقعة  كات  ال�ش جميع  عىل  اف  لإل�ش األساليب 

. ي
العما�ن االقتصاد  مع  يتناسب 

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال
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المرورية  الحوادث  عن  الناجمة  التعويضات  تسديد  لضمان  وذلك 
 750 من  التغطية  تلك  رفع  إل  ن  التأم�ي كات  �ش معظم  توّجه  فكان 
بعقود  يتعلق  ما  ي 

أما �ن لبنانية.  ة  ل�ي 3 مليارات  إل  لبنانية  ة  ل�ي مليون 
، فوّجهت اللجنة تعليمات  ار المادية للسيارات ضد الغ�ي ضمان األ�ن
دون  الحادث  جراء  رين  المترصن ن  الثالث�ي األشخاص  تسديد  ورة  برصن
له.  العائد  ي  التأمي�ن للقسط  المؤّمن  تسديد  االعتبار كيفية  ي 

�ن األخذ 
ن  التأم�ي معيدي  مع  فالعالقة   ، ن التأم�ي معيدي  مع  للعالقة  وبالنسبة 
ولذلك كان  لبنان  ي 

�ن ن  التأم�ي لقطاع  الفقري  العمود  تشكل  ن  الدولي�ي
تجديد  عىل  الدولية  الهيئات  وحث  العالقة  هذه  ن  تحص�ي المهم  من 
الهيئات  هذه  معظم  ببدء   

ّ
تجىل وهذا  اللبنانية  ن  التأم�ي بسوق  ثقتهم 

استكمال  قبل  ح�ت  آب   4 انفجار  عن  الناجمة  التعويضات  بتسديد 
أّنه  معلوف  يعت�ب  الحياة  ضمان  عقود  عن  وبالحديث  التحقيقات. 
ي 

 �ن
ً
استثمارا تتضّمن  ي  ال�ت الحياة  التشديد عىل عقود ضمان  بد من  ال 

الخارج واإلضاءة عىل اإلعالن الصادر عن هيئة األسواق المالية رقم 
ن للعميل تصفية مركزه من األدوات  71 تاريــــخ 2021/4/1 الذي يج�ي

له  المستحقة  األموال  ي 
صا�ن وقبض  لبنان  خارج  الموجودة  المالية 

التوجه هو توجه عادل ومنصف للعمالء . ونرى أن هذا  ً
نقدا

قطاع  أن  معلوف  إيىلي  الضمان  هئيات  مراقبة  لجنة  رئيس  ويعت�ب 
القانونية  التحتية  البنية  ي 

�ن جذرية  نظر  إعادة  ال  يحتاج  ن  التأم�ي
األحكام  منها  نواٍح  عدة  ي 

�ن الضمان  هيئات  تنظيم  قانون  تطوير  ع�ب 
رأس  لكفاية  عرصية  أحكام  اعتماد  ع�ب  كات  ال�ش مال  برأس  المتعلقة 
التأمينية،  للمخاطر  كة  ال�ش تعّرض  درجة  االعتبار  ي 

�ن تأخذ  المال 
بالمالءة  المتعلقة  األحكام  ال  باالضافة   ،Risk Based Capital
والتناسب  الرشيدة  الحوكمة  معاي�ي  وقوننة   ،SOLVENCY المالية 
 ،Governance, fit and proper management والمالءمة 
أوسع من   

ً
ا ن ّ الضمان ومنحها ح�ي لجنة مراقبة هيئات  وضوروة تطوير 

ي قطاع 
ونية �ن االستقاللية اإلدارية والمالية مع التطّرق للتجارة اإللك�ت

وساطة  مهنة  ممارسة  أسس  وتحديث  وتطوير  وتنظيمها  ن  التأم�ي
لالندماج الُمحفزة  القانونية  األحكام  تطوير  ال  الضمان وصواًل 

Arab Insurance EgyptEgypt

ف تسجل 17.6 مليار جنيه خالل 4 أشهر..و»الممتلكات«  كات التأم�ي أقساط �ش
اجع 5.6% ي�ت

أقساط  محفظة  المرصية  بالسوق  العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش حققت 
الجاري،  العام  4 أشهر األول من  الـ 17.64 مليار جنيه خالل  بقيمة 
ة ذاتها من 2021، بمعدل نمو  مقابل 16.05 مليار جنيه خالل الف�ت

.9.9%
أقساط  أن  المالية،  للرقابة  العامة  للهيئة  الشهرية  التقارير  وأظهرت 
14.98 مليار جنيه بنهاية إبريل  ن التجاري بلغت حوالي  نشاط التأم�ي
العام  من  المناظرة  ة  الف�ت خالل  جنيه  مليار   14.73 مقابل   ،2022

.1.7% نمو  ، بمعدل  ي
الما�ن

ن التكافىلي بالسوق بنحو %102.2 لتسجل  كما ارتفعت أقساط التأم�ي
الجاري،  العام  من  األول  أشهر   4 الـ خالل  بنهاية  جنيه  مليار   2.65

. ي
الما�ن العام  ة ذاتها من  الف�ت 1.31 مليار جنيه خالل  مقابل 

، فقد بلغت قيمة األقساط  ن  لنوع التأم�ي
ً
ات القطاع وفقا وحول مؤ�ش

األول  أشهر   4 الـ والمسئوليات خالل  الممتلكات  لتأمينات  المحصلة 
بنهاية  جنيه  مليار   7.3 مقابل  جنيه؛  مليار   6.89 حوالي   2022 من 

.5.6% 2021، بمعدل تراجع  إبريل 
وتكوين  األشخاص  لتأمينات  المحصلة  األقساط  قيمة  إرتفعت  بينما 
4 أشهر  األموال بنحو %22.9 لتصل إل 10.74 مليار جنيه خالل الـ
أشهر   4 الـ خالل  جنيه  مليار   8.74 مقابل   ،2022 عام  من  األول 

األول من 2021.

بلغت  فقد   ،2022 إبريل  شهر  خالل  ن  التأم�ي نشاط  أداء  وحول 
جنيه،  مليار   4.42 حوالي  ة  الف�ت تلك  خالل  السوق  أقساط  إجمالي 
.10.2% 2021، بمعدل نمو  4.017 مليار جنيه خالل إبريل  مقابل 

الممتلكات  تأمينات  بنشاط  المحصلة  األقساط  قيمة  تراجعت  وقد 
والمسئوليات خالل إبريل 2022 بنحو %27.9 لتبلغ حوالي 1.422 
العام  من  ذاتها  ة  الف�ت خالل  جنيه  مليار   1.971 مقابل  جنيه؛  مليار 

. ي
الما�ن

تأمينات األشخاص وتكوين  المحصلة بنشاط  وبلغت قيمة األقساط 
مقابل   ،2022 إبريل  خالل  جنيه  مليار   3.004 حوالي  األموال 
إل  يصل  نمو  بمعدل   ،2021 إبريل  خالل  جنيه  مليار   2.046 نحو 

.46.8%
جنيه  مليار   3.64 بقيمة  أقساط  التجاري  ن  التأم�ي كات  �ش وحققت 
ذاته من  الشهر  مليار جنيه خالل   3.71 مقابل   ،2022 إبريل  خالل 

.1.7% 2021، بمعدل تراجع 
ي 

الما�ن إبريل  خالل  التكافىلي  ن  التأم�ي نشاط  أقساط  ارتفعت  بينما 
مليون   306.7 مقابل  جنيه،  مليون   777 لتسجل   153.3% بنحو 

.2021 إبريل  أقساط محققة خالل  جنيه 

المصدر: أموال الغد
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هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي تصدر التعليمات الجديدة الخاصة 
نيت ف ع�ب األن�ت ونية لبيع منتجات التأم�ي بالوسائط اإللك�ت

لبيع  ونية  اإللك�ت بالوسائط  الخاصة  الجديدة  التعليمات  تدخل 
يوليوز  فاتح  من  ابتداء  التنفيذ  ن  ح�ي نيت  اإلن�ت ع�ب  ن  التأم�ي منتجات 
وضع  عملية  تسهيل  إل  بها  أتت  ي  ال�ت التوجيهات  وتهدف   .2022
رؤية  من  ن  الفاعل�ي ن  تمك�ي خالل  من  نيت،  األن�ت ع�ب  البيع  وسائط 
القانونية. المقتضيات  مع  الالزمة  المطابقة  متطلبات  حول  واضحة 

التعليمات  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  أصدرت 
ع�ب  ن  التأم�ي منتوجات  لبيع  ونية  اإللك�ت بالوسائط  الخاصة  الجديدة 
ن  يتع�ي ي  ال�ت واإلجراءات  وط  ال�ش التعليمات  هذه  وتحدد  نيت.  األن�ت
الهيآت  ي 

وبا�ت ن  التأم�ي ووسطاء  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي مقاوالت  عىل 
ام بها من أجل وضع  ن ن للعموم االل�ت المخول لها عرض عمليات التأم�ي

. ن تأم�ي إبرام عقود  إمكانية  تتيح  نيت  األن�ت للبيع ع�ب  ونية  إلك�ت آلية 
مع  تشاور  موضوع  كانت  ي  وال�ت المنتظرة  التعليمات  هذه  وستمكن 
التنظيمية  المتطلبات  توضيح  ع�ب  المالئم  اإلطار  سن  من  ن  المهني�ي
بإمكان  أصبح  التعليمات،  هذه  وبموجب  اآللية.  بهذه  المتعلقة 

ن وفق خيارين: تأم�ي اكتتاب عقد  له  المؤمن 
علما  ونيا،  إلك�ت ن  الطرف�ي توقيع  خالل  من  ونيا،  إلك�ت يتم  التعاقد   •
يمكنه  الذي  له  للمؤمن  متاحا  يظل  أن  يجب  ي 

و�ن اإللك�ت العقد  أن 
أيام؛ ي أجل سبعة 

التوصل به، بطلب منه، �ن
ونيا، ويتم إرسال النسخة الورقية من العقد إل  • العرض يقدم إلك�ت

يده. التوقيع عليه بخط  الزبون من أجل 
العنا�  مختلف  الفاعلون  سيضعها  ي  ال�ت اآلليات  تشمل  أن  ويجب 
الرئيسية  الخصائص  تحديد  أساسا،  فيها  بما  بالعرض،  المتعلقة 
وعند  العرض  صالحية  مدة  إل  باإلضافة  حة  المق�ت للضمانات 
ي  ونية ال�ت اجع وتكلفة استعمال اآللية اإللك�ت االقتضاء، وجود حق ال�ت

العقد. مكتتب  يتحملها 
ونية  اإللك�ت بالوسائط  المتعلقة  التعليمات  أن  إل  اإلشارة  وتجدر 
هذا  ي 

�ن الهيئة  انتظارات  توضح  نيت  اإلن�ت ع�ب  ن  التأم�ي منتجات  لبيع 
بعد  عن  مة  الم�ب بالعقود  الخاصة  األساسية  القواعد  وتحدد  المجال 
تداب�ي  بتحديد  ي 

القا�ن  31.08 رقم  القانون  ي 
�ن عليها  المنصوص 

والعقود  امات  ن االل�ت مدونة  بمثابة  الظه�ي  وكذا  المستهلك،  لحماية 
للمعطيات  ي 

و�ن اإللك�ت بالتبادل  المتعلق   53.05 رقم  والقانون 
المتعلق   17.99 رقم  القانون  أحكام  بعض  إل  باإلضافة  القانونية 

نيت. األن�ت ع�ب  للبيع  المطبقة  التأمينات  بمدونة 
ونية  اإللك�ت الوسائط  مراقبة  كيفيات  أيضا  التعليمات  هذه  وتحدد 

نيت. اإلن�ت ع�ب  ن  التأم�ي منتجات  لبيع 
ونية  اإللك�ت بالوسائط  المتعلقة    P.IN 02/2022 رقم  تعليمات 

نت اإلن�ت ع�ب  ن  التأم�ي منتجات  لبيع 

Français

 )ACAPS( االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  منحت 
أبناك  لست  التكافىلي  ن  التأم�ي منتوجات  عرض  أجل  من  اعتمادات 
تشاركية. ويتعلق األمر بمنتوجات لمقاوالت سبق أن حصلت، بداية 
عمليات  ممارسة  أجل  من  الهيئة  من  اعتمادات  عىل   ،2022 سنة 
ن  . وتجدر اإلشارة إل أنه صار بإمكان مقاوالت التأم�ي ن التكافىلي التأم�ي
بالمطابقة  اآلراء  إل  استنادا  النشاط،  ة هذا  مبا�ش المعتمدة  التكافىلي 
الصادرة عن المجلس العلمي األعىل المتعلقة بأنظمة التسي�ي وعقود 
وتهم  والتسبيق.  داد  االس�ت بشأن  العامة  واألنظمة  التكافىلي  ن  التأم�ي
الحياة  الممنوحة:  االعتمادات  موضوع  التكافىلي  ن  التأم�ي عمليات 
الجسمانية؛ عمليات  الحوادث  ن عىل أخطار  التأم�ي والوفاة؛ عمليات 
ن عىل أخطار  التأم�ي الطبيعية؛ عمليات  الحريق والوقائع  ن عىل  التأم�ي
عن  الناجمة  الخسائر  أخطار  عىل  ن  التأم�ي عمليات  الزجاج؛  تك� 
من:  التكافىلي  ن  التأم�ي تفعيل  وسيمكن   . التكافىلي االستثمار  المياه؛ 
خالل  من  التشاركية  األبناك  منتوجات  من  العديد  وتطوير  ترويــــج 
من  فئة  حاجيات  إل  االستجابة  ؛  ن التأم�ي ي 

�ن الجديدة  العروض 
ي تعزيز 

ي مجال التغطية التأمينية، مما سيساهم بالتالي �ن
ن �ن المواطن�ي

عن  بديال  تنتظر  ظلت  ن  المواطن�ي من  مهمة  يحة  ل�ش المالي  الشمول 

المساهمات  من  مهم  جزء  استثمار  التقليدي؛  ن  التأم�ي منتوجات 
التشاركية.  المالية  سوق  ي 

�ن التكافىلي  ن  التأم�ي عقود  برسم  المحصلة 
منظومة  استكمال  أجل  من  ي 

يأ�ت التكافىلي  ن  التأم�ي أن  بالذكر  وجدير 
المتعلق   17 رقم  الرأي  ن�ش  إثر  تعززت  ي  ال�ت التشاركية،  المالية 
ن  التأم�ي اعتماد  إثر  بالتأمينات  الخاص  ي  المحاس�ب المخطط  بتعديل 
السيدة وزيرة االقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة  الصادر عن  التكافىلي 
ي للمحاسبة. وتهدف هذه اآللية الجديدة إل مواكبة  الوط�ن للمجلس 
عن  نبذة  المغرب.  ي 

�ن التشاركية  المالية  تشهده  الذي  القوي  التطور 
اآلراء  وفق  تتم  ن  تأم�ي عملية  هو  التكافىلي  ن  التأم�ي  : التكافىلي ن  التأم�ي
تغطية  إل  تهدف  األعىل،  العلمي  المجلس  عن  الصادرة  بالمطابقة 
االستثمار  أو  التكافىلي  ن  التأم�ي عقد  ي 

�ن عليها  المنصوص  األخطار 
أجرة  مقابل  يس�ي   ، التكافىلي ن  التأم�ي صندوق  بواسطة  التكافىلي 
 . التكافىلي ن  التأم�ي ، من طرف مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات  التسي�ي
تب قبض أو أداء أي فائدة عىل  وال يمكن بأي حال من األحوال أن ي�ت
إعادة  صندوق  تسي�ي  نشاط  وعىل  التكافىلي  ن  التأم�ي إعادة  عمليات 

. ن التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي مقاولة  لدن  من  التكافىلي  ن  التأم�ي

المصدر: هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

: هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي تسلم مقررات بشأن  ف التكافلي التأم�ي
ف وتمنح االعتمادات لألبناك التشاركية منتوجات التأم�ي

المصدر: هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

Français

https://www.acaps.ma/fr/file/57844/download?token=joW4DoiQ
https://www.acaps.ma/fr/file/57844/download?token=joW4DoiQ
https://www.acaps.ma/fr/file/57844/download?token=joW4DoiQ
https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-actualite/lacaps-publie-la-nouvelle-instruction-relative-aux-dispositifs-electroniques
https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-actualite/lacaps-publie-la-nouvelle-instruction-relative-aux-dispositifs-electroniques
https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-actualite/assurance-takaful-lacaps-delivre-les-decisions-relatives-aux-produits
https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-actualite/assurance-takaful-lacaps-delivre-les-decisions-relatives-aux-produits
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3ème réunion du Conseil d’Administration du Fonds de Solidarité 
contre les Evénements Catastrophiques : 17/06/2022
Madame Nadia FETTAH, Ministre de l’Economie et des 
Finances, a présidé, le Vendredi 17 juin 2022 à Rabat, 
la 3ème réunion du Conseil d’Administration du Fonds 
de Solidarité contre les Evénements Catastrophiques
Pour rappel, ce Fonds a été créé par la Loi n°110-14 
instituant un régime de couvertures des conséquences 
d’évènements catastrophiques. Il a pour objet d’assurer 
aux personnes ne disposant pas d’une couverture 
assurantielle un droit minimum de compensation pour 
les préjudices corporels et pour la perte de la résidence 
principale subis suite à un évènement catastrophique.

 Source: finances.gov.ma
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In the Spotlight

اكة وتحديات وفرص  .. �ش ف صناعة التأم�ي
معهد  وزميل  ن  تأم�ي خب�ي   - ي 

الجماال�ن مرت�ن  السيد/   
ً
مؤخرا كتب 

تناول من  الرؤية،  ي جريدة 
�ن مقال  المتحدة  بالمملكة  ن  للتأم�ي تشاترد 

البلدان. اقتصاد  ي 
ن ودورها �ن التأم�ي خالله عن صناعة 

ي 
�ن ن  التأم�ي قطاع  يشهده  الذي  المتسارع  النمو  ظل  ي 

�ن  
ً
موضحا

بشكل  عمان  سلطنة  ي 
و�ن عام  بشكل  العالم  الدول  ي 

و�ن المنطقة 
التطوارات  الكم والكيف، يتطلب األمر منا مواكبة  خاص، من حيث 
لتوف�ي  الصناعة؛  لهذه  اآلساسية  البنية  لبناء  والطرق  السبل  إليجاد 
المالي  النظام  ومراجعة   ، ي الوط�ن واالقتصاد  للمجتمع  الحماية 
ال  النقدي  التدفق  وتخفيض  ن  التأم�ي بأقساط  واالحتفاظ  والنقدي، 
نظام  عىل  إيجابًيا  ينعكس  بما  الوطنية؛  الكوادر  وتدريب  الخارج، 

المرئية(. )العوائد غ�ي  المحىلي  والناتج  نفطية  ايرادات غ�ي 
قطاع  ي 

�ن النشاة  حديثة  التحديات  مقاله،  خالل  من  تناول  كما 
، ظهرْت بعد جائحة “كورونا” فضال عما كان موجود بالفعل  ن التأم�ي
مع  امنة  ن الم�ت يعات  والت�ش ن  القوان�ي مواكبة  تحدي  ومنها  القدم  منذ 

 ، ن التأم�ي قطاع  ي 
�ن واالبتكار  التطور 

 Solvency( المالية  المالءة  سيما  ال 
المعلومات. Margin 2( و�ية 

وري وجود  وأكد عىل أنه أصبح من الرصن
للنظر  ؛  ن التأم�ي بقطاع  ُمستقل  مكتب 
الوثائق  حملة  َيرفعها  ي  ال�ت الشكاوى  ي 

�ن
تضارب  عن  بعيدا  أخرى،  وأطراف 
االختصاصات؛  وازدواجية  المصالح 
ي 

ن �ن التأم�ي لزيادة ُمساهمة قطاع  وذلك 
للدولة. اإلجمالي  المحىلي  الناتج 

عىل  المقال  هذا  ن�ش  تم  وقد  هذا 
الضغط هنا الرجاء  الجزء األول،  لقراءة  جزءين، 

الضغط هنا الرجاء   ، ي
الثا�ن الجزء  ولقراءة 

مرت�ضى بن محمد الجماالني
خبير تأمين

زميل معهد تشاترد للتأمين 
باململكة املتحدة

المصدر: الرؤية

Saudi Arabia:Saudi Arabia: Egypt hosted the 47th annual meetings of the Islamic development bank 
(IsDB) Group in Sharm El-Sheikh over the course of four days early in June for the first time 
since the 1990s.
During the meetings, Ahram Online discussed with CEO of the Islamic Corporation for the 
Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) Oussama Kaissi, the support ICIEC 
provides Egypt amid the concurrent challenges.
ICIEC is an IsDB Group member that provides investment and export credit insurance for 
the member countries and Islamic states based on the Agreement for the Promotion, Protection and Guarantee of 
Investment among Member States of the Organization of the Islamic Cooperation (OIC Investment Agreement).
To read the full interview, please click here

Companies News

INTERVIEW: ICIEC committed to cooperating with Egypt’s 
government, private sector: CEO

 Source: Ahram online

https://alroya.om/post/302519/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-1-2
https://alroya.om/post/302594/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-2-2
https://english.ahram.org.eg/News/467801.aspx
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“بوبا العربية” تو�ي بزيادة رأسمالها %25 ع�ب أسهم منحة
ن  للتأم�ي العربية  بوبا  كة  �ش أعلنت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
إل  بالتوصية  إدارتها  مجلس  قرار  عن  العربية”  “بوبا  ي 

التعاو�ن
 ،25% بنسبة  كة  ال�ش مال  رأس  بزيادة  العادية  غ�ي  العامة  الجمعية 

. ن للمساهم�ي أسهم  منح  عن طريق 
 ، ن ي بيان عىل “تداول السعودية”، اليوم االثن�ي

وقالت “بوبا العربية” �ن
المبقاة ومنح  300 مليون ريال من األرباح  إن ذلك ع�ب رسملة مبلغ 

4 أسهم قائمة. سهم مقابل كل 
ريال،  مليار   1.5 يصبح  الزيادة  بعد  المال  رأس  أن  كة  ال�ش وأضافت 
بعد  األسهم  عدد  ويرتفع  الزيادة،  قبل  ريال  مليار   1.2 بنحو  مقارنة 

120 مليون سهم. 150 مليون سهم، بداًل من  الزيادة إل 

المال  رأس  قاعدة  وتقوية  تعزيز  ي 
�ن كة  ال�ش رغبة  الزيادة  هذه  وتعزز 

أعمال  ودعم  كة  ال�ش أعمال  ي 
�ن النمو  معدالت  تحقيق  من  لتمكنها 

القادمة. األعوام  لها خالل  المخطط  التوسع 
تداول  بنهاية  لألسهم  ن  المالك�ي ن  للمساهم�ي األحقية  تاريــــخ  ويكون 
)والذي سيتم تحديده  العربية  لبوبا  العادية  العامة غ�ي  الجمعية  يوم 
إيداع  مركز  كة  �ش لدى  كة  ال�ش مساهمي  سجل  ي 

�ن والمقيدين   )
ً
الحقا

تاريــــخ  يىلي  تداول  يوم  ي 
ثا�ن نهاية  ي 

�ن اإليداع(  )مركز  المالية  األوراق 
العادية. غ�ي  العامة  الجمعية  انعقاد 

والجمعية  العالقة  ذات  الرسمية  الجهات  لموافقة  التوصية  وتخضع 
ي رأس المال وعدد األسهم الممنوحة.

العامة غ�ي العادية عىل الزيادة �ن
المصدر: العربية

»Ba2« ف مرص عند ي للتأم�ي ي أي �ب كة �ب موديز تثبت تصنيف �ش
المنتدب  العضو  ي،  الزه�ي عالء  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
موديز  مؤسسة  تثبيت  عن  مرص،   – ن  للتأم�ي ي  �ب أي  ي  �ب كة  ل�ش
عقب  وذلك   ،Ba2″“ عند  كة  لل�ش المالية  للقوة  تصنيفها  العالمية 

كة. لل�ش والفنية  المالية  ات  للمؤ�ش مراجعة 
تقرير  أن  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ترصيحات  ي 

�ن ي  الزه�ي وأوضح 
إل  مستقرة  من  كة  لل�ش المستقبلية  النظرة  تحول  تضمن  موديز 

1212

« تكشف عن عالمتها التجارية الجديدة ف »البحرينية الكويتية للتأم�ي
ي  )�ب ن  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  ال�ش كشفت  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
ي 

�ن ن  التأم�ي مجال  ي 
�ن الرائدة  كات  ال�ش أك�ب  إحدى  البحرين(  ي  �ب آي 

مساعي  مع  ينسجم  بما  الجديدة  التجارية  عالمتها  عن  المنطقة 
المتواصل  والنجاح  المستدام  النمو  نحو  لإلنتقال  المستمرة  كة  ال�ش

والتطور. التغي�ي  تأمينية �يعة  بيئة  ي 
�ن

كة  ال�ش لعالمة  القوة  عنا�  ليعكس  الجديد  الشعار  تصميم  وجرى 
سبل  توف�ي  ي 

�ن العريق  تاريخها  و  ي  الغ�ن إرثها  عىل  والحرص  التجارية 
العمالء. لكافة  والحماية  الطمأنينة 

مجموعة  تنتهجها  ي  ال�ت السياسية  مع   
ً
تزامنا التغي�ي  هذا  جاء  كما 

وهذا  األعمال،  ريادة  ي 
�ن والنمو  التوسع  ي 

�ن ورؤيتها  ن  للتأم�ي الخليج 
بالبساطة واأللوان  ن  يتم�ي الذي  الجديد  الشعار  ي تصميم 

ينعكس �ن ما 
مضاعفة  خالل  من  الحالي  كة  ال�ش شعار  عىل  البناء  مع  ة  ن المم�ي
ي إبتكار كل 

 للوصول إل مراكز الريادة �ن
ً
حروف “GIG”، وذلك سعيا

لعمالئنا.  
ً
ما هو جديد خدمة

التنفيذي  الرئيس  سلطان  عبدهللا  الدكتور  �ح  المناسبة،  وبــهذه 
لخوض  متحمسون  “أننا  قائاًل:  ن  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  لل�ش
كتنا األم  كة التجارية بالتنسيق مع �ش تجربة إعادة تصميم عالمة ال�ش
والريادة  التوسع  إل  التطلع  يعكس  والذي  ن  للتأم�ي الخليج  مجموعة 
 
ً
جديدا منظوًرا  ذلك  يمنحنا  كما   . واإلقليمي المحىلي  ن  التأم�ي لسوق 

المنتجات  أفضل  تقديم  خالل  من  عمالئنا  بخدمة  إهتمامنا  يعكس 
المبتكرة. التأمينية 

عىل  حاصلة  ن  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  ال�ش أن  بالذكر  والجدير 
من  مستقرة  مستقبلية  رؤية  مع  ممتاز   )A-( بدرجة  ي 

إئتما�ن تصنيف 
ي تحصل عليه 

مؤسسة AM Best العالمية وهو أعىل تصنيف إئتما�ن
البحرين. ي 

�ن مبا�ش محلية  ن  تأم�ي كة  �ش

” ي لـ”الخليج التكافلي
“ستاندرد آند بورز”: ترقية التصنيف االئتما�ف
قية  ب�ت االئتمانية  للتصنيفات  بورز  آند  ستاندرد  وكالة  قامت  قطـــر:قطـــر: 
التكافىلي  الخليج  كة  ل�ش المالية  للقوة  األجل  طويل  ي 

االئتما�ن تصنيفها 
مستقبلية  نظرة  مع   +BBB درجة  إل   BBB درجة  من  ن  للتأم�ي

األحد. اليوم  لبورصة قطر  بيان  مستقرة؛ وفق 
األربــع  السنوات  مدى  عىل  كة  ال�ش لقيام   

ً
نظرا قية  ال�ت هذه  ي 

وتأ�ت
الماضية باتخاذ خطوات مهمة لتعزيز أطر إدارة المخاطر والحوكمة.

كات أداًء  ” ال تزال من أفضل ال�ش وأكدت الوكالة أن “الخليج التكافىلي
)الخسائر  قوية  صافية  مجمعة  نسب  مع  القطرية  ن  التأم�ي سوق  ي 

�ن
القطاع. ي 

�ن كات  ال�ش ببقية  مقارنة  والمرصوفات( 
المكتتبة  ن  التأم�ي أقساط  إجمالي  أن  إل  بورز  آند  ستاندرد  ولفتت 

ي 2021 عند 302 مليون ريال، مع محافظة 
 �ن

ً
 نسبيا

ً
كة ظل ثابتا لل�ش

صافية  نسبة  مع  األول،  الدرجة  من  التشغيىلي  األداء  عىل  كة  ال�ش
2021، وهي أقل بكث�ي من متوسط السوق. ي عام 

%74 �ن مجمعة 
مرجحة  التفوق،  أداء  ي 

�ن  ” التكافىلي “الخليج  تستمر  أن  وتوقعت 
%6، مع بقاء النسب  %4 إل  ن بنسبة  التأم�ي ي أقساط 

تسجيل نمو �ن
. كة األخ�ي  مع سجل ال�ش

ً
%90 وتماشيا أقل من  المجمعة 

 2022 ي الربــع األول من 
” تراجعت �ن ُيذكر أن أرباح “الخليج التكافىلي

ة نفسها من  20.49 مليون ريال، مقابل أرباح الف�ت %6.1 إل  بنسبة 
21.83 مليون ريال. البالغة  ي 

الما�ن العام 
المصدر: مباشـــر

المصدر: الوطــن
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قبل  من  لمرص  المستقبلية  النظرة  تغ�ي  إل  ذلك   
ً
مرجعا سلبية، 

العالمية. التصنيف  مؤسسة 
ت خالل  قد غ�ي ي كانت 

االئتما�ن للتصنيف  موديز  وكالة  أن  إل  ويشار 
لكنها  مستقرة  من  سلبية  إل  لمرص  المستقبلية  نظرتها  ي 

الما�ن مايو 
السلبية  المستقبلية  النظرة  أن   

ً
B2، موضحة التقييم عند  أبقت عىل 

امتصاص  عىل  الحكومة  لقدرة  ايدة  ن الم�ت الجانبية  المخاطر  تعكس 
تزيد  ي  ال�ت المشددة  العالمية  التمويل  وط  و�ش الخارجية  الصدمات 
لمواجهة  ي  االجن�ب النقد  احتياطيات  مصدات  ضعف  مخاطر  من 

. ي الخار�ب الدين  مدفوعات 
الشهر  العالمية   AM Best وكالة  مع  إجتماعات  عقد  ي:  الزه�ي

ي
اإلئتما�ن تصنيفها  تجديد  متطلبات  لبحث  المقبل 

كة  ال�ش ن  ب�ي ثنائية  إجتماعات  عقد  المقرر  من  أنه  ي  الزه�ي وأضاف 
تصنيفها  تجديد  بشأن   AM Best العالمية  التصنيف  ومؤسسة 
مؤسسة  تقرير  صدور  المقرر  أنه  إل   

ً
منوها كة،  لل�ش ي 

اإلئتما�ن
المقبل. أغسطس  خالل  التصنيف 

المالية  القوة  تصنيف  العالمية   AM Best وكالة  أكدت  قد  وكانت 
ي 

االئتما�ن التصنيف  وكذلك  )جيد(   ++  B ن  للتأم�ي ي  �ب أي  ي  �ب كة  ل�ش
طويل األجل للمصدر “bbb +” )جيد(، مع نظرة مستقبلية مستقرة 

التصنيفات. لهذه 

هذه  أن  إل  ي  الزه�ي وأشار 
تدعم  اإلئتمانية  التصنيفات 
حصتها  لزيادة  كة  ال�ش اتيجية  اس�ت
المرصي،  ن  التأم�ي بقطاع  السوقية 
لتطبيق  كة  ال�ش بتوجه  مدعومة 
يتوافق  بما  الرقمي  التحول  سياسات 
تحقيق  نحو  الدولة  سياسات  مع 
كافة  ي 

�ن والرقمنة  المالي  الشمول 
القطاعات.

ي أي  كة �ب وقد وافق مجلس إدارة �ش
ي عىل زيادة رأس المال 

ن مرص خالل إنعقاده نوفم�ب الما�ن ي للتأم�ي �ب
الزيادة  380.9 مليون جنيه، عىل أن يتم تمويل  كة إل  المدفوع لل�ش

كة. بال�ش المرحلة  األرباح  مليون جنيه من   42.9 نحو  البالغة 
 2021/2020 المالي  المركز  كة  العمومية لل�ش كما اعتمدت الجمعية 
جنيه  مليار   1.463 بقيمة  أقساط  محفظة  تحقيقها  أظهر  والذي 
2020/2019؛  له  السابق  المالي  العام  المحقق  عن   11% بزيادة 
المقبل  المالي  العام  خالل  جنيه  مليار   1.6 إل  زيادتها  مستهدفة 

.2022/2021

المصدر: أموال الغد

»+a« ف مرص« عند ي لـ»أورينت للتأم�ي
وكالة »AM Best« تثبت التصنيف اإلئتما�ف

عبدالرسول،  مصط�ن  محمد  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
تجديد  عن  مرص،  التكافىلي  ن  للتأم�ي أورينت  كة  ل�ش المنتدب  العضو 
 AM Best الدولية  التصنيف  وكالة  من  كة  لل�ش ي 

االئتما�ن التصنيف 
. التوالي الرابع عىل  للعام 

وكالة  أن  الغد”،  لـ”أموال  خاصة  ترصيحات  ي 
�ن عبدالرسول  وأوضح 

ن  للتأم�ي أورينت  كة  ل�ش المالية  القوة  تصنيف  أكدت  التصنيف 
مرص   – التكافىلي  ن  للتأم�ي أورينت  لها  التابعة  كة  وال�ش باإلمارات 
األجل  طويلة  اإلئتمانية  التصنيفات  وكذلك  ممتاز(،   A( درجة  عند 

نظرة مستقبلية مستقرة. ممتاز، مع   »a+«  ن عند درجة كت�ي لل�ش
، أن  ي

و�ن ي تقرير لها عىل موقعها اإللك�ت
وقد أوضحت وكالة التصنيف �ن

أورينت،  لمجموعة  العمومية  انية  ن الم�ي قوة  تعكس  التصنيفات  هذه 
أداء  جدارة  إل  باإلضافة   ،

ً
جدا قوية  أنها   AM Best تقدرها  ي  وال�ت

المؤسسية. للمخاطر  وإداراتها  المحايد  التجاري  وملفها   ، التشغيىلي
لمجموعة  المملوكة  اإلمارات   – ن  للتأم�ي أورينت  كة  �ش أن  إل  ويشار 
كة  ي �ش

ي بزيادة حصتها �ن
الفطيم اإلماراتية، قامت بنهاية العام الما�ن

من60%،  بدال   80% إل  لتصل  مصـر،   – التكافىلي  ن  للتأم�ي أورينت 

اإلماراتية  كة  ال�ش قامت  حيث 
أبو  لبنك  العائدة  األسهم  اء  ب�ش
ي  الوط�ن اإلتحاد  )بنك  التجاري  ي  ظ�ب
ن  للتأم�ي أورينت  كة  �ش ي 

�ن  )
ً
سابقا

%20 من  البالغة  و  التكافىلي – مصـر 
كة. ال�ش أسهم 

ن  للتأم�ي أورينت  كة  �ش أن  ويذكر 
تحقيق  تستهدف  مرص   – التكافىلي 
أقساطها  بمحفظة   

ً
نموا  13% نحو 

األقساط  بإجمالي  لتصل   ،2022/2021 الجاري  المالي  العام  خالل 
المالي  العام  خالل  جنيه  مليار   1.28 مقابل  جنيه،  مليار   1.45 إل 

.2021/2020 ي 
الما�ن

من  تستهدف  اتيجية  اس�ت خطة  وضعت  كة  ال�ش وضعت  قد  وكانت 
جنيه  مليار   1.7 نحو  إل  لتصل  أقساطها  محفظة  تعظيم  خاللها 

المقبلة. 3 سنوات  الـ خالل 
المصدر: أموال الغد

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