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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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الراعــي الحصـــري

General Secretariat Activities

ي  اجتماع اللجنة التنفيذية لإلتحاد العام العر�ب
ن للتأم�ي

ي الموافق 21-12-2021 اجتماع اللجنة التنفيذية 
ُعقد يوم الثالثاء الما�ض

. ض للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد   /77/

جدول  عىل  المدرجه  الهامه  المواضيع  من  العديد  مناقشة  تم  وقد  هذا 
االجتماع أعمال 

للتسجيل بالملت�ق

https://iciec.isdb.org/
https://medicalinsuranceforum.ifegypt.org/Conference/Registration
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ن ي للتأم�ي زيارات لألمانة العامة لإلتحاد العام العر�ب
الزيارات،  من  بالعديد  ي 

الما�ض األسبوع  ض  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  األمانة  فت  ُ َ �ش
منها:

ض  التأم�ي تعاونية  عام  ومدير  ض  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  رئيس   - زروق  األسعد  السيد/  زيارة 
ومدير  اإلتحاد  بمجلس  ي  الفلسطي�ض ض  التأم�ي سوق  ممثل   - الريماوي  محمد  والسيد/  للتعليم 

2021-12-21 الموافق  ي 
الما�ض الثالثاء  ، وذلك يوم  ض للتأم�ي ض  كة تمك�ي عام �ش

األمانة  بزيارة  قام  كما 
األربعاء  يوم  العامة 
2021- ي الموافق 

الما�ض
كة  �ش وفد   12-22
ليبيا   - ض  للتأم�ي التكافل 
السيد/  رأسهم  وعىل 
رئيس   - خالط  بش�ي 
سوق  وممثل  كة  ال�ش
مجلس  ي 

�ض ي  اللي�ب ض  التأم�ي
ض للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد 

https://aqabaconf.com/


النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2021/12/272021/12/27 IssueIssue  131131  العددالعدد 33

World Insurance & COVID-19

WTW & Munich Re team on first parametric sovereign debt 
“catastrophe wrapper”

“The parametric wrapper is a game changer for the 
financial resilience of island and coastal nations and 
will help to unlock the financing of nature-based 
solutions in achieving global net zero and biodiversity 
targets.”
Willis Towers Watson’s Alternative Risk Transfer team 
marketed and placed the parametric deal, saying that 
competitive pricing was achieved despite the hard 
market for Atlantic hurricane risk.
Munich Re offered the best terms and conditions and so 
was awarded 100% of the placement, which covers the 
first 31 months of the bond term.
WTW said this transaction shows “a template for 
integrated protection for creditors and issuers.”
Wrapping disaster or climate risk protection around 
financing and borrowing arrangements can be away to 
cover the risk of default, or shortfalls, in the event of 
significant catastrophe or climate risk events.
Integrating catastrophe and climate risk transfer with 
global securitizations of debt, assets and other similar 
instruments, is a way to bring greater resilience to the 
financings themselves, as well as to the people that can 
be affected by default, missed payments, or other issues 
that could occur when disasters strike.
This is precisely the type of arrangement that the 
insurance-linked securities (ILS) market could look 
to create solutions for, as a capital market structure to 
wrap climate or catastrophe protection around other 
financing arrangements would seem an attractive 
opportunity for investors.
When we talk about carving climate or disaster risk 
out of portfolios of assets, financial or physical, this 
is another example of something similar to that 
opportunity, so it’s encouraging to see this progress 
being made in connecting risk transfer and resilience 
to financing transactions.
Kevin Bender, Senior Director of Sustainable Debt at 
The Nature Conservancy (TNC), commented “Many 
coastal and island nations have three closely interlinked 
features: economic reliance on their valuable natural 
resources, higher exposure to the damaging effects 
of climate change, and unsustainable debt loads. In 
order to help solve the conservation funding needs of 

The idea is to boost the resilience of sovereign 
borrowers to climate shocks through the use of a 
parametric catastrophe insurance solution.
Willis Towers Watson (WTW) created the arrangement, 
which it calls a “game changer for building the 
economic and environmental resilience of island and 
coastal nations at risk from natural disasters.”
The parametric insurance has helped to make possible 
the Government of Belize’s debt restructuring for 
marine conservation, with the risk transfer helping 
Belize to refinance its sovereign debt under The 
Nature Conservancy’s (TNC) Blue Bonds for Ocean 
Conservation programme.
Munich Re, the global reinsurance company, provided 
the risk capacity to support the parametric catastrophe 
wrapper around the sovereign debt.
The Nature Conservancy announced its $364 million 
transaction with the Government of Belize in 
November, with the deal enabling the country to reduce 
its debt burden and generate an estimated $180 million 
for marine conservation.
It supported Belize’s commitment to protect 30% of 
its ocean, strengthen its governance frameworks for 
domestic and high sea fisheries, and set up a regulatory 
framework for coastal blue carbon projects.
The transaction was backed by the proceeds of a so-
called “blue bond” arranged by Credit Suisse
The sovereign debt “catastrophe wrapper” created by 
WTW provides insurance protection to cover Belize’s 
loan repayments after hurricane events.
Wrapped around the 20-year sovereign debt structure, 
the parametric risk transfer will strengthen Belize’s 
sustainability and resilience to climate shocks 
that previously might have triggered credit rating 
downgrades and so exacerbated economic hardship for 
the population of the country.
Dr Simon Young, a Senior Director at Willis Towers 
Watson’s Climate and Resilience Hub, commented, 
“Volcanoes, earthquakes, and hurricanes repeatedly 
disrupt economic development in the Caribbean region, 
from households and communities to the sovereign 
level. That disruption leads to higher debt and a longer, 
more painful path to recovery.

Broking group Willis Towers Watson (WTW) and global reinsurance company Munich Re have executed a world-
first in creating a “catastrophe wrapper” around a sovereign debt transaction.
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these nations, we also have to solve a complex web of 
financial risks. The catastrophe wrapper designed by 
Willis Towers Watson for the Belize transaction is a 
brand new solution that fills a much-needed gap.”
Michael Roth, Public Sector Practice Lead in 
the Capital Partners team at Munich Re, added, 
“Parametric insurance will be a powerful tool enabling 
borrowing countries hit by natural disasters to benefit 
from financial relief by a temporary waiving of debt 

44

service. By reducing the credit risk for sovereign 
lenders, borrowing countries may improve access to, 
as well as terms and conditions of, debt finance. The 
blue bond transaction combines nature conservation, 
risk reduction, sovereign financing and risk transfer 
in a unique way. We hope the bespoke Blue Bond 
transaction will be just the starting point for more 
environmental oriented shock-resilient sovereign debt 
bonds and loans to follow.”

 Source: Artemis

Extreme weather made more likely by climate change

the International Maritime Organization, to adopt a 
zero emissions target by 2050, Reuters reported in a 
new article on Insurance Journal.
Companies that up for the “Poseidon Principles” 
for marine insurance are committing to “assessing 
and disclosing the climate alignment of their hull 
and machinery portfolios” and benchmarking those 
disclosures against IMO targets, Reuters reported.
 The stated goal of the IMO is to cut greenhouse gas 
emissions from ships by 50% by 2050 from 2008 levels.
“The disclosure framework provided by the Poseidon 
Principles will enable us to credibly report our progress 
towards net-zero insurance using granular marine 
data,” Patrizia Kern, marine head at Swiss Re Corporate 
Solutions, said in a statement.
Oil and Gas
Climate change threatens much of the world’s reserves 
of oil and gas, Reuters is reporting.
Access to the equivalent of 40% of the world’s 
recoverable oil and gas reserves could be affected by 
rising tides, storms, floods and extreme temperatures 
caused by climate change,
with major producers Saudi Arabia, Iraq and Nigeria 
among the most vulnerable, risk consultancy Verisk 
Maplecroft firm wrote in a research note that the news 
service covered on Thursday.
Extreme heat, water shortages and dust storms, could 
be problematic for top oil exporter Saudi Arabia, while 
in Nigeria, where reserves are concentrated around the 
Niger Delta river system, droughts and flooding present 
threats, the consultancy found.
Extreme cold weather this year struck hard at the main 
U.S. oil, gas and refining hub on the Gulf Coast, leading 
to long outages and reduced output, the Reuters article 
noted.

The report, Explaining Extreme Events in 2020 from 
a Climate Perspective, presents 18 peer-reviewed 
analyses of extreme weather across the world in 2020 – 
the reports cover research from 89 scientists from nine 
countries examining historical observations and model 
simulations.
“This report reinforces the scientific consensus that 
human influence has created a new climate – one that 
is impacting extreme events today,” said Stephanie 
Herring, a NOAA climate scientist and editor of the 
report
Findings in the report include:
• A study using model simulations and event-attribution 
methods suggests that climate change may have 
increased the likelihood that the Southwestern U.S. 
rainy-season monsoon would fail as it did in 2020, 
reigniting a multi-year drought that still shows no sign 
of relenting.
• A heat wave in western Europe in May 2020 was made 
40 times more likely by human caused climate change.
• Climate change decreased the likelihood of the 
exceptional April 2020 cold spell over Northern China 
by 80%.
• Weather conditions that led to extreme wildfires in 
Siberia during 2020 were up to 80% more likely than a 
century ago as a result of global warming.
• Climate change was responsible for a 50% increased 
likelihood of the heavy precipitation in Beijing during 
February 2020.
Marine Insurers on Climate
Several large marine insurance companies joined an 
initiative linking their underwriting activities with the 
cutting of carbon emissions from global shipping.
Last month countries including the U.S. at the COP 26 
climate summit pushed for the UN’s shipping agency, 

The American Meteorological Society released a report this week detailing some of the extreme weather events 
made more likely by human-caused climate change in 2020.

https://www.insurancejournal.com/news/international/2021/12/15/645684.htm
https://www.insurancejournal.com/news/international/2021/12/15/645684.htm
https://www.reuters.com/markets/commodities/climate-change-imperils-worlds-oil-gas-reserves-research-2021-12-16/
https://www.reuters.com/markets/commodities/climate-change-imperils-worlds-oil-gas-reserves-research-2021-12-16/
https://www.ametsoc.org/ams/index.cfm/publications/bulletin-of-the-american-meteorological-society-bams/explaining-extreme-events-from-a-climate-perspective/?utm_campaign=climate%20signals%20general&utm_medium=email&_hsmi=195809228&_hsenc=p2ANqtz-_Xx0c37jycWtJhrj7A-7K3IYexTHel_N5XiRmT1dbLIpjqXinSeIocZOOFhO8C8at0fucZtZZnxWyQTeq4bX5142Twz28aXAO-0NjQDazoRIVss44&utm_content=195809228&utm_source=hs_email
https://www.ametsoc.org/ams/index.cfm/publications/bulletin-of-the-american-meteorological-society-bams/explaining-extreme-events-from-a-climate-perspective/?utm_campaign=climate%20signals%20general&utm_medium=email&_hsmi=195809228&_hsenc=p2ANqtz-_Xx0c37jycWtJhrj7A-7K3IYexTHel_N5XiRmT1dbLIpjqXinSeIocZOOFhO8C8at0fucZtZZnxWyQTeq4bX5142Twz28aXAO-0NjQDazoRIVss44&utm_content=195809228&utm_source=hs_email
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“These types of events are going to become more 
frequent and more extreme, creating even greater 
shocks within the industry,” Rory Clisby, environmental 
analyst at Verisk Maplecroft, was quoted as saying.

 Source: Insurance Journal & American Meteorological Society

Insurers set to become ‘lifestyle partners’ for customers in 2022 
- Capgemini

“Virtual operations exposed the vulnerable underbelly 
of many firms’ digital setups and insurers must maintain 
high alert vigilance for cyber attacks.
“Moreover, the evolving risk landscape and associated 
losses hardened the market across multiple insurance 
business lines. Hence, we expect property and casualty 
(P&C) insurers to continue enthusiastic adoption of 
innovative tech solutions - such as artificial intelligence 
(AI) and advanced data analytics - to assess changing 
risk accurately and price it accordingly.
“And, with an eye on the future, we anticipate firms 
will explore new revenue-generating avenues by 
extending their reach via trusted ecosystem players, 
to offer embedded insurance coverage conveniently 
as part of consumers’ daily lives. Expect Big Techs to 
play a role.”
Bridging the protection gap
Capgemini said that in 2022, the most successful P&C 
insurers will embrace strategic initiatives sparked by 
recent market conditions.
As a result, they will innovate and create “crisis-proof” 
systems, leverage novel technologies and intelligent 
processes, optimise costs through streamlined IT 
operating models and build resilient businesses prepared 

Agility and the ability to collaborate will be key to 
creating successful insurers of the future, according to 
a new report by technology firm Capgemini, published 
this month (December 2021).
The 2022 edition of the firm’s Top Trends in Property 
and Casualty Insurance Report has revealed that 
insurers are undertaking a wholesale restructuring of 
their distribution channels to meet growing demands 
from customers and policyholders – this includes 
having a greater focus on convenience, advice and reach 
(CARE) as well as concentrating on environmental, 
social and governance (ESG) factors.
The report noted that future success will be defined 
by the way in which insurance is structured to adapt 
– it must have the ability to flex as both risks and 
expectations from regulators and clients change.
Furthermore, distribution channels are being digitally 
retooled to keep up with the demands of increasingly 
tech-savvy policyholders, with a focus on enhancing 
engagement through offering greater CARE.
In response to these trends, insurers are partnering with 
technology experts to leverage intelligent automation 
and enhance process efficiency, which aims to 
significantly reduce both the cost and turnaround time 
(TNT) of complex underwriting and claims decisions.
‘Vulnerable underbelly’ of digital operations
The growing risks and impact of climate change, 
meanwhile, are causing insurers to embed sustainability 
and ESG goals into their strategies, while also requiring 
them to strengthen their risk modelling capabilities to 
combat increases in destructive weather events.
“Challenges will continue as [the] pandemic impact 
lingers, policyholder expectations shift and [natural 
catastrophe] losses strike a 10-year high,” the report 
stated.

Success in P&C market will hinge on being ‘customer-centric, savvy about intelligent processes, able to bring 
products to market agilely and willing to collaborate at scale with ecosystem partners’

https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2021/12/Top-Trends-in-Property-Casualty-Insurance_2022.pdf
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2021/12/Top-Trends-in-Property-Casualty-Insurance_2022.pdf
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to take advantage of future industry opportunities.
“Forward-looking insurers will be strategic and agile 
in capturing emerging market opportunities to generate 
new revenue and provide comprehensive protection in 
the manner policyholders demand,” the firm added.
“We expect to see innovative products to serve rising 
customer segments in 2022 that will bridge the 
protection gap.
“Other surging trends include digitalising intermediaries 
for better outcomes for individual and business 
customers and ecosystem partner collaboration to 
design and build insurance buying journeys that are 
seamlessly embedded.
“Long story short, insurers will get closer to customers 
in 2022 and become their lifestyle partners. Results 
will include increased customer trust and loyalty and 
additional upsell and cross-sell opportunities.

“We believe the most successful P&C insurers in 
the years ahead will be customer-centric, savvy 
about intelligent processes, able to bring products to 
market agilely and willing to collaborate at scale with 
ecosystem partners.”

 Source: Global Reinsurance & Capgemini

Arab Insurance OmanOman

BADRI - Omani Listed Insurance Companies Performance 
Analysis For 2021-Q3 

in its wake. The claims pertaining to this incident are 
still being evaluated and we expect to see an impact in 
the upcoming quarters.
The detailed analysis is covered in the attached 
Performance Analysis report of the listed insurance 
companies in Oman.
To download full report, please click here

After being faced with several challenges during the 
global health and climate crisis, the Omani Insurance 
sector has continued to push through and continue its 
progress.
With the global situation changing so rapidly, more 
risks related to health, business interruption, cyber and 
climate are being introduced. For the first nine months 
of 2021, the overall written business for the listed 
insurance companies in Oman amounted to RO 321 
million, indicating a 4% growth from the previous year.
While business continues to grow, overall profits 
for the period declined by 40% since last year; this 
is primarily due to the profits in the previous year 
being exceptionally high which was a result of the 
lockdown leading to lessened claim activity. The loss 
and combined ratios for the industry have also shown 
an increase with average loss ratio standing at 69% 
(2020-Q3: 60%) and average combined ratio being 
98% (2020-Q3: 87%). It is unclear what the profits will 
look like in the foreseeable future but as the industry 
continues to recover and smaller companies grow to 
achieve economies of scale, it is anticipated that in the 
long run, profits will stabilize.
The Sultanate was also hit by Cyclone Shaheen in early 
October 2021 which left a lot of damage and destruction  Source: BADRI

https://badriconsultancy.com/wp-content/uploads/2021/12/BADRI-Omani-Listed-Insurance-Companies-Report-2021-Q3.pdf
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ن تتجاوز 62 مليون ريال ح�ق اآلن ن من آثار شاه�ي تعويضات التأم�ي
المال  لسوق  العامة  الهيئة  ترصدها  ي  ال�ت األسبوعية  التقارير  كشفت 
التعويضات  ودفع  المطالبات  بتسوية  ض  التأم�ي كات  �ش قيام  لمتابعة 
أن  ات  المؤ�ش تظهر  حيث   ،” ض “شاه�ي المدارية  الحالة  خلفتها  ي  ال�ت
ي 

حجم التعويضات الواقعة قد بلغ حوالي 62.373 مليون ريال عما�ض
من  عدد  عىل  موزعة  مطالبة   9,800 من  أك�ث  تسجيل  خالل  من 
وشمال  مسقط  محافظات  ي 

�ض المدارية  بالحالة  رة  المت�ض الواليات 
الباطنة. وجنوب 

ض  كات التأم�ي وتش�ي البيانات إل أن معظم المطالبات المقدمة إل �ش
يحملون  الذين  المدارية  الحالة  من  رين  المت�ض لجميع  قبولها  تم 
ض  لتأم�ي سواء  الطبيعية  الكوارث  مخاطر  تغطي  تأمينية  وثائق 
التأمينية  التغطيات  من  ها  وغ�ي النقل  أو  الممتلكات  أو  المركبات 
الحالة  بتعويضات  الخاصة  البيانات  أوضحت  كما  المختلفة. 
ي ال تزال تحت 

51.7 مليون ريال عما�ض ” أن حوالي  ض المدارية “شاه�ي
منازل  لكونها  الوقت  بعض  ار  األ�ض تلك  يتطلب ج�ب  التسوية حيث 
ض  ض حوالي 10.6 مالي�ي كات التأم�ي ض دفعت �ش ي ح�ي

ي ومنشآت، �ض
ومبا�ض

ات الخاصة بحجم  ار األخرى، كما أن المؤ�ش ي لج�ب األ�ض
ريال عما�ض

ريال  مليون   69 يقارب  ما  إل  وتصل  ترتفع  أن  يتوقع  التعويضات 
المدارية  بالحالة  المتعلقة  المطالبات  كافة  تسوية  نهاية  مع  ي 

عما�ض
.” ض “شاه�ي

فإن  ي  تأمي�ض منتج  لكل  الواقعة  التعويضات  بحجم  يتعلق  فيما  أما 
األك�ب  الحصة  عىل  استحوذ  الممتلكات  ض  تأم�ي أن  إل  تش�ي  البيانات 
تمثل  ي  وال�ت ي 

ريال عما�ض مليون   45,3 تعويضاتها  إجمالي  حيث جاوز 
يليها  ثم  الممتلكات،  من  ها  وغ�ي والمنشآت  ي 

والمبا�ض المنازل  ض  تأم�ي
ي 

يأ�ت بعدها   ، ي
ريال عما�ض مليون   8.9 بإجمالي وقدره  المركبات  ض  تأم�ي

وهو  ي 
عما�ض ريال  ض  مالي�ي  7.5 حوالي  بلغت  بحصة  الهندسي  ض  التأم�ي

تحويــها  وما  الصناعية  والمنشآت  المواقع  ض  بتأم�ي يع�ض  الذي  ض  التأم�ي
التأمينات األخرى. ي عىل 

البا�ت من أجهزة ومعدات، فيما توزع 
للمطالبات  ي 

الجغرا�ض التوزيــــع  بيانات  توضح  آخر  جانب  من 
ي  ” لعدد من واليات محافظ�ت ض التأمينية جراء الحالة المدارية “شاه�ي
مناطق  ي 

با�ت ة، وكذلك  مبا�ش المتأثرة بصورة  الباطنة  شمال وجنوب 
المتأثر  ي 

المكا�ض البعد  لتحديد  تجميعية  بصورة  السلطنة  وواليات 
لتسجيل  األك�ب  العدد  وكان  والمحافظات.  الواليات  ي 

�ض وتمركزه 
 4,391 بعدد  مسقط  محافظة  ي 

�ض أنواعها  بجميع  المطالبات 
وخصوصا  الباطنة  شمال  محافظة  تيب  ال�ت ي 

�ض بعدها  جاء  مطالبة، 
بعدد  الخابورة  ووالية  مطالبة   2,632 بلغ  بإجمالي  السويق  والية 
الواليات  مختلفة  ض  ب�ي المطالبات  ي 

با�ت توزعت  فيما  مطالبة،   1,023
وبركاء. والمصنعة  والرستاق  مثل واليات صحار وصحم 

كات  �ش دفعتها  ي  ال�ت التعويضات  حجم  إجمالي  أن  بالذكر  الجدير 
2021م  ديسم�ب   16 تاريــــخ  وح�ت  الجاري  العام  بداية  منذ  ض  التأم�ي
هذه  تعكس  حيث  ي 

عما�ض ريال  مليون   173,415 حوالي  بلغت 
ي إدارة المخاطر عىل 

ض �ض األرقام حجم الدور الذي يلعبه قطاع التأم�ي
لتعزيز  المتاحة  الوسائل  أحد  باعتباره  والمؤسسات  األفراد  مستوى 

واالقتصادي. االجتماعية  واألمن  الحماية  مبدأ 
وثائق  حملة  عىل  المدارية  الحالة  آثار  من  التخفيف  سبيل  ي 

و�ض
فقد  التعويضات،  ودفع  ار  األ�ض ج�ب  عمليات  وت�يــــع  ض  التأم�ي
عقد  أهمها  من  واإلجراءات  الخطوات  من  بالعديد  الهيئة  قامت 
ض  التأم�ي كات  ل�ش التنفيذين  الرؤساء  مع  طارئة  اجتماعات  عدة 

خلفتها  ي  ال�ت ار  اال�ض حجم  عىل  والوقوف  الراهن  الوضع  لمناقشة 
تسهيل  أجل  من  اتخاذها  الواجب  اآلليات  وإقرار  المدارية  الحالة 
عىل  التأكيد  مع  رين،  للمت�ض وتسويتها  المطالبات  قبول  إجراءات 
مع  للوقوف  ي 

واإلنسا�ض ي  الوط�ض الواجب  بأداء  ض  التأم�ي كات  �ش قيام 
جميع  الهيئة  وجهت  كما  االستثنائية.  الظروف  هذه  ي 

�ض رين  المت�ض
الُعمانية  الهيئة  مع  بالتعاون  وذلك  ريال  مليون  بمبلغ  ع  للت�ب كات  �ش
ي ظل هذه 

ية وذلك إلبراز الجانب االجتماعي للقطاع �ض لألعمال الخ�ي
االستثنائية. الظروف 

كما أصدرت الهيئة بعض التعاميم وعقدت عدة اجتماعات أخرى مع 
وحثهم  ض  التأم�ي كات  ب�ش المطالبات  ومديري  الُعمالء  خدمة  مسؤولي 
لدى  الثقة  وتعزيز  ض  التأم�ي كات  �ش به  تقوم  الذي  الكب�ي  الدور  إلبراز 
لتسهيل  يلزم  بما  وتطويرها  العمل  إجراءات  تقييم  وكذلك  الجمهور، 
المطالبات  وتسوية  تسجيل  ي 

�ض المتبعة  اإلجراءات  جميع  وت�يــــع 
بشكل  المتأثرة  الواليات  إل  ض  ممثل�ي ارسال  أو  أفرع  فتح  والعمل عىل 
حملة  مع  مبا�ش  تواصل  عىل  ليكونوا  المناخية  األنواء  من  مبا�ش 
تزال  وال  ممكن.  وقت  أ�ع  ي 

�ض المطلوبة  الخدمات  وتقديم  الوثائق 
خالل  من  ض  التأم�ي كات  ألداء �ش المستمرة  المتابعة  بدور  تقوم  الهيئة 
بإعصار  المتعلقة  المطالبات  جميع  عن  األسبوعية  التقارير  اصدار 

اتخاذ كل ما يلزم. ض والتأكد من  شاه�ي

77

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال
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ن تتوىل إدارة التأميـــن الصـــحي لألجـــانب كات التأم�ي �ش
كات  �ش أن  محمد  جواد  البحرينية،  ض  التأم�ي جمعية  رئيس  كشف 
األجانب  عىل  اإللزامي  الصحي  ض  التأم�ي إدارة  ستتول  المحلية  ض  التأم�ي
رسوم  إلغاء  بعد   ،2022 المقبل  من  ي 

الثا�ض الربــع  بحلول  ض  والمقيم�ي
ي المراكز الصحية الحكومية.

72 ديناًرا الخاصة بالتغطية األساسية �ض
من  ابتداًء  أنه  االقتصادي«  لـ»األيام  ت�يــــح  ي 

�ض  - محمد  وأوضح 
التغطية  رسوم  إلغاء  سيتم   2022 المقبل  العام  من  ي 

الثا�ض الربــع 
وسيكون   ، ض بالمقيم�ي الخاصة  الصحية  للخدمات  األساسية  السنوية 
كات  �ش لدى  وعائلته  ي  األجن�ب العامل  عىل  ض  بالتأم�ي ملزًما  العمل  رب 

البحرين. ي 
�ض المرخصة  ض  التأم�ي

الخاص  القسط  وقيمة  وع  للم�ش الجديدة  التطبيق  آلية  وعن 
، أكد رئيس جمعية  ض ض الصحي اإللزامي عىل األجانب والمقيم�ي بالتأم�ي
كات  �ش تمثل  ي  ال�ت الجمعية  ض  ب�ي مشاورات  وجود  البحرينية  ض  التأم�ي
ض والمجلس األعىل للصحة وم�ف البحرين المركزي لتحديد  التأم�ي
األجانب. الصحي عىل  ض  للتأم�ي اإللزامية  للتغطية  األد�ض  الحد  سقف 

عن  ستتمخض  المعنية  الجهات  مع  المشاورات  أن  محمد  وأوضح 
 ، ض والمقيم�ي األجانب  عىل  ض  للتأم�ي اإللزامية  الصحية  الرزمة  اعتماد 
بحيث توفر مستوى ثابت وشامل من الرعاية الصحية وتضمن لهم 

الصحية. الخدمات  إل  الوصول  إمكانية 
الجديد  الصحي  ض  التأم�ي وع  لم�ش سيخضع  رسمية  لبيانات  ووفًقا 
ي نظام 

البحرين غالبيتهم مسجلون �ض ي 
ي مقيم �ض ألف أجن�ب  720 نحو 

ديناًرا   72 يفرض  والذي  الصحة  لوزارة  التابع  األساسي  التغطية 
ض الصحي  التأم�ي وع  كرسوم سنوية، إذ يتوقع أن يتجاوز مساهمة م�ش
التأمينية  لألقساط  مساهمة  دينار كأد�ض  مليون   52 الـ األجانب  عىل 

البحرين. ي 
ض �ض التأم�ي ي سوق 

الجديدة �ض
للصحة  األعىل  المجلس  عزم  رسمية  وثائق  تظهر  متصل  عىل صعيد 
إلدارة  كة  �ش ض  تعي�ي  - الصحي  القطاع  اتيجيات  اس�ت برسم  ي  المع�ض  -
ض الصحي اإللزامي عىل األجانب  مهام المرحلة األول من تطبيق التأم�ي
الفعىلي  التنفيذ  ض  ح�ي يدخل  أن  المتوقع  البحرين،  بمملكة  ض  المقيم�ي

.2022 المقبل  العام  ي من 
الثا�ض الربــع  خالل 

م المجلس طرحها بنهاية الشهر الجاري  ض وبحسب وثائق مناقصة يع�ت
من 2021، يسىع المجلس األعىل للصحة للحصول عىل مورد مؤهل 
برنامج  من  األول  المرحلة  ضمن  والوساطة  اإلدارة  خدمات  لتوف�ي 
. ض الصحي اإللزامي ي الخاص فيما يتعلق بالتأم�ي

ض الصحي التعاو�ض التأم�ي
تمهيد  ض  والمقيم�ي األجانب  عىل  اإللزامي  ض  التأم�ي وع  م�ش ويستهدف 
ثقافة  لتحويل  األجانب  ض  للمقيم�ي مستدامة  ض  تأم�ي لخطة  الطريق 
صحي  ض  تأم�ي نظام  إل  الحكومية  الصحية  الخدمات  عىل  االعتماد 
للرقابة ويربط  ض صحي خاضع  تأم�ي برنامج  ذاتًيا، وبناء  شامل وممول 
ي الخدمات  الرعاية الصحية ومش�ت الوافدين بمقدمي  جميع المر�ض 
ضمن  مبتكرة  مركزية  بيانات  قاعدة  خالل  من  الخاص  القطاع  ي 

�ض
رعاية صحية. المصدر: األيامخدمات 

ن المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية  »خدمات الشورى« ترفض تأم�ي
ض من  للتأم�ي  بقانون 

ً
احا رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اق�ت

الطبية. األخطاء  عن  المدنية  المسؤولية 
ح، أنه متحقق عىل أرض الواقع  وبررت اللجنة رفضها للقانون المق�ت
الطبية  الطواقم  أو أخطاء أي من  المهنة  ض عن أخطاء  للتأم�ي بالنسبة 
الخاصة،  الصحية  المؤسسات  ي 

�ض العاملة  التمريضية  أو  الفنية  أو 
أو أخطاء أي  المهنة  ض عن أخطاء  التأم�ي أن تغطية موضوع  ت  واعت�ب
المؤسسات  ي 

�ض العاملة  التمريضية  أو  الفنية  أو  الطبية  الطواقم  من 
الصحي  الضمان  بقانون  وثيقا  ارتباطا  مرتبٌط  الخاصة،  الصحية 
المادة  ي 

�ض تضمن  والذي   2018 لسنة   )23( رقم  بالقانون  الصادر 
 
ً
قا

ْ
وف الصحي عىل مراحل  الضمان  نظام  تطبيق  إل  اإلشارة  منه   )2(

المجلس  اح من  اق�ت بناًء عىل  الوزراء،  به قرار من مجلس  ِلما يصدر 
للصحة. األعىل 

المستشفيات  بتحديد   2019 لسنة   )43( رقم  القرار  صدر  وقد 
الضمان  قانون  عليها  ي�ي  ي  ال�ت األولية  الصحية  الرعاية  ومراكز 
ومراكز  الصحة  لوزارة  التابعة  المستشفيات  عىل  واقت�   ، الصحي
القرار  مرفقات  ضمن  بيانها  تم  ي  وال�ت األولية  الصحية  الرعاية 
الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  لسان  عىل  ورد  كما  المذكور، 
األعىل  المجلس  عن  )ممثلة  الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم 

من   )16( المادة  تفعيل  بأن  اللجنة  أمام  الصحة(  ووزارة  للصحة 
المؤسسات  فئات  أو  أنواع  للصحة  األعىل  المجلس  تحديد  خالل 
ض تطبيق نظام الضمان الصحي خوفا  الصحية الخاصة تم إرجاؤه لح�ي

الطبية. الطواقم  الصحي عىل  ض  التأم�ي تكلفة  ارتفاع  من 
مسىم  يجعل  أن  بقانون  اح  االق�ت شأن  من  أن  اللجنة  وأشارت 
الطب  مهنة  مزاولة  بشأن   1989 لسنة   )7( رقم  بقانون  المرسوم 
نطاقا  وأضيق  موضوعاته  مع  يتناسب  ال  األسنان  وطب  ي  الب�ش
اح  لالق�ت وفقا  بقانون  المرسوم  ذلك  نطاق  يقت�  لن  وسوف  منها، 
ي وطب األسنان وإنما سيتسع ليشمل  بقانون عىل مهنة الطب الب�ش
وع  ض أخرى نافذة، إل جانب أن هناك م�ش موضوعات تنتىمي إل قوان�ي
النواب  الخدمات بمجلس  أمام لجنة  الطبية  المسؤولية  قانون بشأن 
المواد  ي 

�ض ي  الط�ب الخطأ  عن  المسؤولية  ضد  ض  التأم�ي مسألة  يعالج 
المسألة  هذه  تعالج  قانون  وع  م�ش مسودة  وهناك  منه،   )24-26(

المهنة. ي مجال 
ي تصب �ض ال�ت المواد  الكث�ي من  تعديل  ويشمل 

دراسات  عىل  االستناد  إل  افتقر  بقانون  اح  االق�ت أن  وأوضحت 
ومنها  المختلفة  القطاعات  عىل  والمالي  االقتصادي  باألثر  متعلقة 

المعاونة. والصحية  الطبية  المهن  وقطاع  ض  التأم�ي كات  قطاع �ش
المصدر: الوطن
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ي للتعاضد الفالحي والوكالة الوطنية 
ن الصندوق الوط�ن التوقيع عىل اتفاقية-إطار ب�ي

لدعم وترقية المقاوالتية 
الوكالة  مع  اتفاقية-إطار  الفالحي  للتعاضد  ي  الوط�ض الصندوق  وقع 
المؤسسات  لدعم  تهدف  “أناد”،  المقاوالتية  وترقية  لدعم  الوطنية 
ض وتغطية المخاطر والمسؤوليات  ي مجال التأم�ي

المصغرة ومرافقتها �ض
للوزارة. بيان  به  أفاد  المالزمة ألنشطتها، حسبما 

الريفية محمد  الفالحة والتنمية  التوقيع بحضور وزير  وجرت مراسم 
المصغرة  بالمؤسسات  المكلف  المنتدب  والوزير   ، ي ه�ض الحفيظ  عبد 

الفالحة. وزارة  بمقر  نسيم ضيفات، 
وتهدف هذه االتفاقية إل “ضمان مرافقة الشباب حامىلي المشاريــــع 
ي  الوط�ض الصندوق  قبل  من  المحددة  االحتياجات  يلبون  الذين 
المصغرة،  مؤسساتهم  وتنمية  إنشاء  مسار  خالل  الفالحي  للتعاون 
ض  التأم�ي حيث  من  الصندوق  يقدمها  ي  ال�ت المرافقة  بفرص  وإعالمهم 

البيان. والوقاية”، حسب  المخاطر  وإدارة 
المؤسسات  المخاطر ألنشطة  أيضا “تغطية جميع  وتشمل االتفاقية 
تسهيالت  ومنح  احتياجاتها  وحسب  تنافسية  بأسعار  المصغرة 
الشباب  توجيه  وكذا  عليه  متفق  جدول  وفق  اكات  االش�ت لدفع 
وإنشاء  اختيار  ي 

�ض المناسبة  القرارات  التخاذ  المشاريــــع  أصحاب 
وتطوير  تنفيذ  ي 

�ض وع  ال�ش إل  باإلضافة   ، الزراعي االستثمار  مشاريــــع 
واإلدارات  الهياكل  بمساعدة  المعنية،  المناطق  ي 

�ض المشاريــــع  هذه 
الريفية”. والتنمية  الفالحة  لقطاع  التابعة  المحلية 

تحديد  ي 
�ض المقاول  الشباب  وإرشاد  ودعم  “مساعدة  أيضا  وتتضمن 

ض  ض الزراعي�ي ي تهدد استثماراته بدعم من المهندس�ي وإدارة المخاطر ال�ت
.” الفالحي للتعاضد  ي  الوط�ض الصندوق  من  ض  البيطري�ي واألطباء 

ض  القطاع�ي يشهدها  ي  ال�ت “الحركية  الوزيران  ثمن  المناسبة،  وبــهذه 
مع  المشاريــــع  حامىلي  للشباب  والمرافقة  دعم  اليات  توف�ي  من حيث 
المجال  هذا  ي 

�ض مة  الم�ب االتفاقيات  تجسيد  ي 
�ض اإل�اع  عىل  اإللحاح 

المصدر. لنفس  وفقا  ميدانيا”، 
وع جهاز دعم ومرافقة الشباب  ي هذا السياق، ناقش الوزيران م�ش

و�ض
مجمع  بنشاط  صلة  ذات  مجاالت  ي 

�ض ة  صغ�ي مؤسسات  إلنشاء 
واللحوم  للحليب  المنتجة  األبقار  تربية  مثل  “أغرولوغ”  اللوجستيك 

الفالحية. المنتجات  وتسويق  ض  وتثم�ي
البيان،  يضيف  المجال،  هذا  ي 

�ض ة  الخ�ب من  االستفادة  ال  وباإلضافة 
وتقنية  لوجستية  مرافقة  “ضمان  إل  أيضا  وع  الم�ش هذا  يهدف 
)مزارع  للمجمع  التابعة  المنشات  بتسخ�ي  المشاريــــع  لحامىلي 

مذابح،الخ(”. المصدر: وكالة األنباء الجزائريةنموذجية، 
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ن خاص« «: نعمل عىل تغطية 21 مليون مستفيد بـ »تأم�ي »الضمان الصحي
أن   ، الصحي الضمان  لمجلس  العام  ض  األم�ي الغامدي  شباب  أوضح 
ي السعودية بسبب الزيادة 

ي ارتفاع عدد المؤمن عليهم �ض
هناك نموا �ض

ي المائة 
30 �ض ا إل أن  ة الماضية، مش�ي السكانية خالل األعوام الع�ش

تصل  أن  يتوقع  فيما  خاص،  ي  ط�ب ض  تأم�ي لديهم  المملكة  سكان  من 
المائة من سكان  ي 

�ض  55 نحو  إل   2030 المؤمن عليهم خالل  نسبة 
لمملكة. ا

الرعاية  خدمات  مقدمي  مع  المفتوح  اللقاء  هامش  عىل  وأضاف 
الصحية، أن عدد المستفيدين حاليا من التغطية الحكومية الصحية 
ض  التأم�ي من  المستفيدين  عدد  بلغ  فيما  مليونا،   23 بلغ  المملكة  ي 

�ض
المستفيدين  أن يصل عدد  11 مليون شخص، متوقعا  الخاص نحو 

21 مليون شخص. 2030 نحو  ض الخاص خالل عام  من التأم�ي
ة  الف�ت خالل  بأنه   ، الصحي الضمان  لمجلس  العام  ض  األم�ي وأفاد 
“تأمينا خاصا”  المؤمن عليهم  ي عدد 

�ض ارتفاع  المقبلة سيكون هناك 
قطاع  أن  إل  ا  مش�ي الحكومية،  القطاعات  بعض  تخصيص  نتيجة 
ي المائة من قطاع 

60 �ض ي المملكة حاليا يشكل نحو 
ض الصحي �ض التأم�ي

من  الصحي  ض  التأم�ي مساهمة  أن  إل  إضافة  السعودية،  ي 
�ض ض  التأم�ي

عام  خالل  ستكون  فيما  المائة،  ي 
�ض  0.88 تبلغ  حاليا  المحىلي  الناتج 

ي المائة.
2.0 �ض 2030 نحو 

ض  التأم�ي قطاع  ض  لتمك�ي التوجيه  مبادئ  ي 
�ض أبعادا  هناك  أن  إل  وأشار 

بزيادة  المعنية  االقتصادية  األبعاد  ي 
�ض تتمثل  المملكة،  ي 

�ض الصحي 
المنافسة  ض  تحس�ي وزيادة  التكاليف  عىل  السيطرة  مع  المحىلي  الناتج 
ض الصحي الخاص، فيما جاءت األبعاد  ي نمو قطاع التأم�ي

والمساهمة �ض
وإتاحة  والشفافية  التأمينية  العالقة  أطراف  حوكمة  ي 

�ض يعية  الت�ش
من  أخرى  أنواعا  هناك  أن  إل  الفتا  واإلنصاف،  والمساواة  البيانات 

والصحية. االجتماعية  األبعاد  ي 
�ض تمثلت  األبعاد 

إنه جرى خالل  الغامدي؛  قال شباب   ، الرقىمي بالتحول  يتعلق  وفيما 
ي 

61 �ض ي المائة إل 
42 �ض ي من 

ا�ض 2020 رفع مستوى األمن السي�ب عام 
إل   2021 الحالي  نهاية  مع  رفعها  المجلس  يستهدف  فيما  المائة، 

ي المائة.
80 �ض

المصدر: االقتصادية
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ري المركبات عن  ن بتعويض مت�ن كات التأم�ي “المركزي السعودي” يلزم �ش
يبة القيمة المضافة اإلصالحات و�ن

ورة  ب�ض  ، ض التأم�ي كات  �ش “ساما”  السعودي  المركزي  البنك  ألزم 
يبة  تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث وتعويضه عن مبلغ �ض
متطلبات  حسب  الصادرة  اإلصالح  فوات�ي  بموجب  المضافة  القيمة 
اإلصالح  تكاليف  عىل  بناء  تعويضه  إل  إضافة  المختصة،  الجهة 

المركبات.  ار  أ�ض بتقييم  المختصة  الجهة  عن  الصادرة 
كة  �ش عىل  أنه  ض  التأم�ي كات  ل�ش أصدره  تعميم  ي 

�ض البنك  وأضاف 
توضيح  الثالث  للطرف  المركبات  مطالبات  تسوية  عند  ض  التأم�ي

آلية  ح  و�ش يبة،  ال�ض مبلغ  عن  التعويض  عىل  الحصول  ي 
�ض أحقيته 

عنها.  التعويض 
ي حرصا عىل ضمان عدالة آلية التعويض للطرف 

ض أن التعميم يأ�ت وب�ي
الصادرة  المضافة  القيمة  يبة  ب�ض الصلة  ذات  لألحكام   

ً
وفقا الثالث 

المختصة.  الجهات  عن 

المصدر: أرقام

Arab Insurance KuwaitKuwait

ة من 2017 ح�ق 2020  ة خالل الف�ق 1.9 مليار دينار إجماىلي األقساط المبا�ش

ي 4 سنوات
1.3 مليار دينار تعويضات تأمينية دفعت �ن
إجمالي  أن  »األنباء«،  عليها  حصلت  رسمية  بيانات  كشفت 
خالل  ض  ومقيم�ي ض  مواطن�ي من  عليهم  للمؤمن  المدفوعة  التعويضات 
1.3 مليار دينار  2020( بلغ  2017 ح�ت  ة من  4 سنوات )الف�ت آخر 
انخفاضا  شهدت  ي  وال�ت  ،2020 ي 

�ض دينار  مليون   333.16 بينها  من 
2019 والذي بلغ حجم التعويضات  64 مليون دينار عن عام  بنحو 
مليون   314.6 قيمتها  بلغت  فيما  دينار،  مليون   397.4 نحو  فيه 

.2017 ي 
326.8 مليون دينار �ض 2018، باإلضافة إل  ي 

دينار �ض
ض  التأم�ي قطاع  ي 

�ض ة  المبا�ش األقساط  إجمالي  ان  البيانات  وأظهرت 
من  دينار  مليار   1.9 نحو  بلغ  الماضية  سنوات   4 الـ خالل  المحىلي 
41 مليون  ي شهدت ارتفاعا بقيمة  2020، وال�ت ي 

527 مليون �ض بينها 
ي 

�ض دينار  مليون   486 بلغت  بأقساط  مقارنة   ،8.4% بنحو  اي  دينار 
ي 

دينار �ض 2018، و434.9 مليون  ي 
دينار �ض 2019، و449.1 مليون 

.2017

الصحي ض  التأم�ي
متواصال  نموا  الصحي شهدت  ض  للتأم�ي ة  المبا�ش األقساط  أن  وبينت 
نحو  اإلجمالية  قيمتها  بلغت  حيث  الماضية،  سنوات   4 الـ طوال 
845 مليون دينار، وشهدت سنة كورونا )2020( أعىل معدل زيادة 
قيمتها  إجمالي  بلغ  حيث  دينار  مليون   54 بنحو  الصحي  ض  التأم�ي ي 

�ض
 ،2019 ي 

�ض دينار  مليون   213.87 بـ  مقارنة  دينار  مليون   267.8
ي 2017.

ي 2018، و169.37 مليون دينار �ض
و193.9 مليون دينار �ض

نحو  بلغت  فقد  الصحي  ض  للتأم�ي المدفوعة  التعويضات  قيمة  ولجهة 
والذي   ،2020 ي 

�ض دينار  مليون   183.5 بينها  من  دينار  مليون   643
دينار  مليون   181.54 بـ مقارنة  ملحوظة  بمعدالت  زيادة  يشهد  لم 
ي  ال�ت  2018 تعويضات  عن  ملحوظة  زيادة  شهد  والذي   ،2019 ي 

�ض
دينار  مليون   126.74 بلغت  فيما  دينار،  مليون   151 حينها  بلغت 

ي 2017.
�ض

السيارات ض  تأم�ي
السيارات  عىل   ) )التكميىلي والشامل  اإلجباري  ض  التأم�ي قيمة  وبلغت 
دينار،  مليون   364.4 نحو  الماضية  سنوات   4 الـ خالل  الكويت  ي 

�ض
إل  وصلت  بقيمة  اي   79% نحو  منها  الشامل  ض  التأم�ي بلغت حصة 
)ضد  االجباري  ض  التأم�ي حصة  بلغت  بينما  دينار،  مليون   287 نحو 

77.7 مليون دينار. %21 اي بما يعادل  ( نحو  الغ�ي
ي 

�ض السيارات  عىل  شامل  ض  تأم�ي معدل  أد�ض  كورونا  سنة  وشهدت 
األقساط  قيمة  بلغت  حيث  الماضية  سنوات   4 الـ خالل  الكويت 

الشامل  الحظر  ة  ف�ت ال  باالساس  ذلك  ويعود  دينار،  مليون   68.43
ي والذي دفع العديد من اصحاب السيارات ال تأجيل اجراء 

والجز�ئ
عىل  الشامل  ض  التأم�ي معدل  وبلغ  السيارات،  عىل  الشامل  ض  التأم�ي
 72.6 بـ  مقارنة  دينار،  مليون   74.5 نحو   2019 خالل  السيارات 
.2017 71 مليون دينار خالل  2018، باإلضافة إل  ي 

مليون دينار �ض
معدل  أعىل  أيضا  شهد  فقد   ) الغ�ي )ضد  اإلجباري  ض  التأم�ي ولجهة 
إل  قياسا  دينار  مليون   15.5 قيمته  بلغت  إذ   2020 ي 

�ض انخفاض 
 ،2018 ي 

�ض دينار  مليون  و20.14   2019 ي 
�ض دينار  مليون   20.86

.2017 ي 
و21.17 مليون دينار �ض

إجباريا  تأمينا  عليهم  للمؤمن  تعويضات  ض  التأم�ي كات  �ش ودفعت 
وذلك  سنوات   4 آخر  خالل  دينار  مليون   295 بقيمة  وشامال 
الشامل  ض  التأم�ي وثائق  إطار  ي 

�ض دفعت  دينار  مليون   219.2 بواقع 
ض  التأم�ي إطار  ي 

�ض دفعت  دينار  مليون  و75.84  السيارات،  عىل 
(، وشهدت سنة كورونا أد�ض قيمة  ض ضد الغ�ي اإلجباري )وثائق التأم�ي
قيمة  بلغت  إذ  اإلجباري،  أو  الشامل  ض  التأم�ي من  سواء  تعويضات 
 43.5 نحو   2020 ي 

�ض الشامل  ض  التأم�ي من  المدفوعة  التعويضات 
ي 

�ض بلغت  بينما   ،2019 ي 
�ض دينار  مليون   63.5 بـ  مقارنة  دينار  مليون 

 ،2017 ي 
�ض مليون   56.17 مقابل  دينار  مليون   55.95 نحو   2018

 2020 ي 
ض اإلجباري فقد بلغت أد�ض معدل �ض ولجهة تعويضات التأم�ي

ي 2018 
ي 2019، أما �ض

بقيمة 11.99 مليون دينار مقارنة بـ 21.22 �ض
مليون   20.89 بـ  مقارنة  دينار  مليون   21.725 قيمتها  بلغت  فقد 

.2017 ي 
دينار �ض

الحريق ض  تأم�ي
الحريق  ضد  ض  للتأم�ي ة  المبا�ش األقساط  قيمة  ان  البيانات  وأظهرت 
بلغت نحو 140.84 مليون دينار خالل آخر 3 سنوات حيث شهدت 
ي 2020 نحو 39.22 

ي سنة كورونا، إذ بلغت �ض
ارتفاعا متواصال ح�ت �ض

ي 
و�ض دينار،  مليون   37.8 نحو   2019 ي 

�ض سجلت  بينما  دينار،  مليون 
الحريق  تعويضات  لجهة  أما  دينار،  مليون   32.438 بلغت   2018
نحو   2020 وح�ت   2018 من  ة  الف�ت خالل  مجملها  ي 

�ض شهدت  فقد 
ي قيمة تعويضات 

اجع الحاد �ض 49.28 مليون دينار، وكان ملحوظا ال�ت
قيمة  بلغت  حيث  اقساطها  زيادة  مع  مقارنة   2020 خالل  الحريق 
ي 

�ض دفعت  مليونا   16.35 بـ  مقارنة  دينار  ض  مالي�ي  8.69 التعويضات 
.2018 ي 

2019، و24.23 مليون دينار �ض
ان والط�ي البحري  ض  التأم�ي
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آخر  خالل  ان  والط�ي البحري  ض  للتأم�ي ة  المبا�ش األقساط  قيمة  بلغت 
ي قيمة 

3 سنوات 49.2 مليون دينار، فيما كان ملحوظا وجود تراجع �ض
بـ  مقارنة  دينار،  مليون   15.94 بلغت  حيث   2020 خالل  األقساط 
ي 2019، وسجلت األقساط نحو 16.3 مليون 

16.97 مليون دينار �ض
من  ة  الف�ت خالل  بلغت  فقد  التعويضات  ولجهة   ،2018 ي 

�ض دينار 

ارتفاع  ملحوظا  وكان  دينار،  مليون   12.8 نحو   2020 ح�ت   2018
األقساط  قيمة  بانخفاض  مقارنة   2020 خالل  التعويضات  قيمة 
 3.53 بـ  مقارنة  دينار  ض  مالي�ي  5.23 التعويضات  قيمة  بلغت  حيث 

.2018 ي 
ض دينار �ض 2019 و4.04 مالي�ي ي 

ض دينار �ض مالي�ي
المصدر: األنباء

ي توقعان مذكرة تفاهم ن والهيئة العامة للطرق والنقل ال�ب وحدة تنظيم التأم�ي
العامة  الهيئة  تفاهم مع  ض توقيعها مذكرة  التأم�ي تنظيم  أعلنت وحدة 
الموضوعات  سائر  ي 

�ض التعاون  إل  تهدف  ي  ال�ب والنقل  للطرق 
بما  والتنسيق،  التعاون  أوا�  لتقوية  الزيارات  وتبادل  كة،  المش�ت
يخدم  بما  والموضوعات  المعامالت  إنجاز  ة  وت�ي ت�يــــع  يخدم 

العام. الصالح 
تنظيم  وحدة  رئيس  وقعها  المذكرة  إن   ، ي

صح�ض بيان  ي 
�ض وقالت 

العامة  للهيئة  اإلدارة  مجلس  ورئيس  ي  العتي�ب سليمان  محمد  ض  التأم�ي
ض عىلي الخياط. أ. د. حس�ي ي  للطرق والنقل ال�ب

ي  العتي�ب سليمان  محمد  ض  التأم�ي تنظيم  وحدة  رئيس  قال  جهته،  من 
إجراءاته  و  العمل  آليات  ي 

�ض التكامل  تحقيق  إل  تهدف  المذكرة  إن 
ض  ض أجهزة الدولة وتخفيف األعباء اإلجرائية عىل جمهور المتعامل�ي ب�ي
األعمال  إنجاز  ضمان  و  الفاعلة  الرقابة  تحقيق  و  المجال،  هذا  ي 

�ض
عىل أكمل وجه و بما يكفل الوضوح و الشفافية و االنضباط.

ض ع�ب ممثل  التأم�ي المذكرة تضمنت مشاركة وحدة تنظيم  أن  أضاف 
أو  للطرق  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  من  المنبثقة  اللجان  ي 

�ض لها 
ض  الطرف�ي ض  ب�ي كة  المش�ت بالموضوعات  والمعنية  التنفيذي،  جهازها 

بما ال يتعارض مع اي اتفاقيات مع جهات اخرى.
وعات  الم�ش الطرفان  “يحدد  المذكرة  بموجب  أنه  إل  وأشار 

اآلنية  التنمية  بخطط  والمتعلقة  كة،  المش�ت الموضوعات  ضمن 
وكذلك  واإلقرار.  الدراسة  ي 

�ض األولوية  وإعطائها  والمستقبلية، 
المعامالت  كافة  إلنجاز  تستغرق  ي  ال�ت الزمنية  المدد  تقليص  دراسة 
والجوانب  األوجه  كافة  من  بدراستها  اليخل  بما  والموضوعات، 

والمتطلبات”. وط  ال�ش لكل  استيفائها  من  والتأكد 
ي 

�ض بينهما  فيما  التعاون  تنسيق  عىل  ض  الطرف�ي حرص   ، ي العتي�ب وأكد 
ك. المش�ت العمل  مجاالت 

المصدر: الثريا
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: البوالص الجديدة تغطي كلفة استشفاء “كورونا “  ن كات التأم�ي نقيب أصحاب �ش
ضمن سقوف محّددة

ض  التأم�ي كات  أن “�ش إيىلي نسناس  ض  التأم�ي كات  نقيب أصحاب �ش أكد 
األقساط  خّفضت  لكنها  بالدوالر  البوالص  قيمة  تتقا�ض  بدأت 
البوليصة  أن  أي  بـ”الفريش”،  دفعها  ط  �ش  %  30 حوال  بنسبة 
الشيكات  ع�ب  دفعها  يتم  كان  ي  وال�ت دوالر   1000 قيمتها  البالغة 
 ،fresh دوالر  و700   650 ض  ب�ي اوح  ت�ت قيمتها  أصبحت  الم�فية، 
ان  إال  ات،  والمخت�ب المستشفيات  ي 

�ض فروقات  دفع  لتفادي  وذلك 
ي عدد من الحاالت”.

 �ض
ً
بالفريش دوالر يشكل عائقا الدفع 

ي أن “هذا االجراء بدأ تطبيقه منذ 
ي حديث صحا�ض

واوضح نسناس �ض
بعد  عة 

ّ
الموق الجديدة  البوالص  كل  فإّن  وبالتالي  االول،  ين  ت�ش  15

إل  الدخول  أصحابها  تخّول  نقدا،  بالدوالر  والمدفوعة  التاريــــخ  هذا 
أية فروقات مالية.  ات من دون تكّبد سداد  المخت�ب أو  المستشفيات 
 ّ القديمة ال تغطي كامل كلفة االستشفاء، لذلك، خ�ي البوالص  إال ان 
لتاريــــخ  المتبقية  ة  للف�ت كلفتها  داد  اس�ت مقابل  بإلغائها،  أصحابها 
بالدوالر  تدفع  جديدة  بوالص  اصدار  يتم  ان  عىل  مّدتها،  انتهاء 

المستشفيات”. ي 
�ض المالية  الفوارق  تغطية  بهدف 

الظروف  وجراء   ، ض المؤّمن�ي من  ا  كب�ي “عددا  أن  نسناس  وكشف 
ض  ح�ي ي 

�ض االستشفاء،  درجات  خفضوا  الوطن،  بها  يمر  ي  ال�ت الصعبة 
ال  تش�ي  والتوقعات  الخاص،  ض  التأم�ي عن  اآلخر  البعض  استغ�ض 

الوقت ما  المستقبل، ألن  ي 
20 % �ض ض بنسبة  المؤّمن�ي ي نسبة 

ي �ض
التد�ض

.” ض التأم�ي عن  وا 
ّ
تخل للذين  الفعلية  النسبة  لتحديد  مبكرا  زال 

ض الجديدة تغطي أيضا كلفة استشفاء  وقال نسناس إن “بوالص التأم�ي
أن  متمنًيا  محّددة”،  مالية  سقوف  ضمن  “ولكن  “كورونا  حاالت 
المستويات  حدود  ي 

�ض أقله  االجتماعي  الضمان  تقديمات  “ترتفع 
السابقة”.

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  المصدر: الجمهوريةلقراءة 

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/628466/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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Arab Insurance EgyptEgypt

اهة والسمعة  ن ن لمعاي�ي ال�ن ن وإعادة التأم�ي كات التأم�ي إخضاع الوظائف الرئيسية ل�ش
الحسنة والكفاءة والقدرة وعدم تعارض المصالح

ي جلسته المنعقدة- 
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية �ض

التناسب  مبادئ  تطبيق  وضوابط  قواعد  عىل  اليوم-  صباح 
التنفيذية  الوظائف  لشغل  ض  المرشح�ي األشخاص  عىل  والمالئمة 
وتحديد  واستمراريتهم؛  ض  التأم�ي وإعادة  ض  التأم�ي كات  ب�ش الرئيسية 
ض  وتعي�ي اختيار  عند  توافرها  الواجب  وط  ال�ش من  األد�ض  الحد 
التعويضات،  االكتتاب،  أو عمليات  إدارات  ض عن  المسئول�ي المديرين 
الداخلية،  المراجعة  إدارات  إل  باإلضافة  االستثمار،   ، ض التأم�ي إعادة 
غسل  شبهات  عن  اإلبالغ  ام،  ض االل�ت األخطار،  إدارة  المالية،  الشئون 
سواء  ار  األ�ض وتقدير  المعاينة  اء  خ�ب  ، ض اإلكتواري�ي اء  الخ�ب األموال، 
كات  كة أو من خارجها ، ورؤساء المناطق. مع منح �ش من داخل ال�ش
مدى  يخص  فيما  األوضاع  لتوفيق  مهلة  ض  التأم�ي وإعادة  ض  التأم�ي
وضوابط  لقواعد  الرئيسية  للوظائف  ض  الشاغل�ي األشخاص  استيفاء 

.2022 نهاية عام  والمالئمة بحد أقىص  التناسب 
قرار  أن  المالية  الرقابة  هيئة  عمران-رئيس  محمد  الدكتور  وقال 
2021 والخاص بتطبيق مبادئ التناسب  المجلس رقم)205( لسنة 
للحوكمة  التنفيذية  للقواعد  التفعيل  من   بمزيد  جاء  قد  والمالئمة 
عدم  سياسة  تطبيق  عىل  بالنص  ض  التأم�ي وإعادة  ض  التأم�ي نشاط  عىل 
بالفصل  ض  التأم�ي وإعادة  ض  التأم�ي كة  �ش وطالب  المصالح،  تعارض 
جهة  من  االكتتاب  لعمليات  الرئيسية  التنفيذية  الوظائف  ض  ب�ي التام 
ض من جهة أخرى، بحيث  وعمليات تسوية التعويضات وإعادة التأم�ي
آن  ي 

�ض التنفيذية  الوظائف  تلك  ض  ب�ي واحد  شخص  يجمع  أال  يجب 
واحد، وال يجب أن يكون هؤالء األشخاص تحت إدارة أو مسئولية 

واحد. شخص 
وشدد عىل أن سياسة التناسب والمالئمة لشغل الوظائف التنفيذية 
المصالح- تعارض  تمنع  واضحة  وضوابط  قواعد  تتضمن  الرئيسية 

كة  ال�ش إدارة  علمت  م�ت   
ً
فورا عنه-وإزالته  باإلفصاح  تطالب  بل 

الرئيسية  الوظائف  تلك  شغل  من  كل  يسارع  وأن  عنه،  التنفيذية 
ض  العامل�ي من  ألي  المصاهرة  أو  القرابة  عالقات  عن  باإلفصاح 
أو كبار  ض  الرئيس�ي المديرين  أو مع أي من  التأمينية،  الوساطة  بمجال 

كة. بال�ش ض  المساهم�ي أو  ض  الموظف�ي
والمالئمة  التناسب  مبادئ  تطبيق  وضوابط  قواعد  وتعت�ب  هذا 
وتحديد  والكفاءة  ة  والخ�ب اهة  ض ال�ض لتقييم  والف�ض  ي 

القانو�ض األساس 
ض أو  كة التأم�ي ام عىل �ش ض العالقات لألشخاص ذوي الصلة، وتضع ال�ت
وتناسب  استمرارية  لمدى  سنوي  دوري  تقييم  بعمل  ض  التأم�ي إعادة 
كة لتحقيق  ي الوظائف التنفيذية الرئيسية بال�ش

ض �ض األشخاص المعني�ي
ي نظام 

” عن الدخول أو االستمرار �ض ض الردع لألشخاص “غ�ي المناسب�ي
للجهة،  والتنظيمية  القانونية  للمتطلبات  االمتثال  وضمان  العمل، 
معاي�ي  مع  االتساق  جانب  إل  كات  ال�ش حوكمة  من  عال  وبمستوى 

. ً
دوليا المقبولة  الممارسات  أفضل 

 2021 لسنة   )  205 رقم)  المجلس  قرار   أن  الهيئة  رئيس  وأشار 
جانب  من  اتخاذها  الواجب  باإلجراءات  شادي  اس�ت دلياًل  وضع  قد 
شيحات  ال�ت ولجنة  ض  التأم�ي إعادة  أو  ض  التأم�ي كة  �ش إدارة  مجلس 
ض  المرشح�ي األشخاص  كل  أن  من  للتأكد  عنه  المنبثقة  والمكافآت 
بالفعل-وسيظلون- هم  الرئيسية  التنفيذية  الوظائف  لشغل 

والضوابط  القواعد  مع  ض  ومتوافق�ي  ، ض ومالئم�ي ض  مناسب�ي  
ً
أشخاصا

وجود  ومنها  الهيئة  من  المعتمدة  واإلجراءات  والسياسات  وط  وال�ش
واختيار  شيح  ال�ت بسياسة  كة  ال�ش إدارة  مجلس  من  معتمدة  وثيقة 
كة،  بال�ش الرئيسية  التنفيذية  الوظائف  لشغل  ض  المؤهل�ي األشخاص 
وتناسب  مالئمة  واستمرارية  لضمان  كة  ال�ش بسياسة  أخرى  ووثيقة 
الرئيسية  التنفيذية  للوظائف  ض  الشاغل�ي أو  ض  المرشح�ي األشخاص 

كة. بال�ش
سواء  لألشخاص  والمالئمة  التناسب  وضوابط  قواعد  بأن  ونوه 
ض  التأم�ي كات  الرئيسية ب�ش التنفيذية  للوظائف  ض  الشاغل�ي أو  ض  المرشح�ي
اهة  ض األمانة وال�ض تنقسم إل ثالثة مكونات رئيسية ىه  ض  التأم�ي وإعادة 
والمالءة  والكفاءة،  والقدرة  المصالح،  وتعارض  الحسنة  والسمعة 

المالية.
نماذج  حدد  قد  الهيئة  إدارة  مجلس  قرار  أن  عمران  د.  وأوضح 
الشخص  استيفاء  عدم  من  عليها  تب  ي�ت وما  اهة  ض ال�ض إل  االفتقار 
إذا  ما  حالة  ي 

�ض ومالئم  مناسب  غ�ي  واعتباره  والضوابط،  للقواعد 
 )10( بالقانون رقم  الواردة  التداب�ي  أو  العقوبات   من 

ً
أيا عليه  طبقت 

الحالي  العمل  صاحب  قبل  من  تأدي�ب  إجراء  كتطبيق   ،1981 لسنة 
أو السابق أو من الجمعيات المهنية، أو تم اصدار تحذير أو توبيخ أو 
أو  أو رقابية،  إدارية أخرى من قبل أي سلطة تنظيمية  أو عقوبة  لوم 
تعرض الشخص لإلدانة بجريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب، أو 
الشخص  ذلك  بقدرة  ذات صلة  أو  ف  بال�ش مخلة  تكون  قد  بجريمة 

الوظيفة ذات الصلة. أداء  عىل 
التأكد  ض  التأم�ي وإعادة  ض  التأم�ي كة  �ش عاتق  عىل  الضوابط  ألقت  كما 
إحدى  لتول  مرشحون  أو  يتولون  الذين  األشخاص  جميع  أن  من 
ات  والخ�ب والمهارات  بالمعارف  يتمتعون  الرئيسية  الوظائف 
القدرة  لديهم  وأن  والمستقبلية،  الحالي  لوظائفهم  الالزمة  ورية  ال�ض
( ألداء المهام والوفاء بمسؤوليات دورهم بفاعلية. ي

)أي الوقت الكا�ض
والمالئمة  التناسب  مبادئ  وضوابط  قواعد  بأن  الهيئة  رئيس  ونوه 
تتيح   

ً
أحكاما كفلت  قد  ض  التأم�ي وإعادة  ض  التأم�ي كة  �ش من  المعتمدة 

يقومون  من  لحماية  آليات  كة  بال�ش والمديرين  ض  العامل�ي أمام 
وتكفل  المخالفة،  الممارسات  أو  األخطار  عن  نيه  بحسن  باإلفصاح 
ي  ال�ت بالحاالت  المالية  الرقابة  لهيئة  تقرير  تقديم  عىل  القدرة  لهم 
يكون فيها الشخص المسؤول غ�ي الئق وغ�ي مناسب وال يزال يعمل 
كة عن الت�ف تجاه شخص مسؤول  كة، وحاالت تقاعس ال�ش بال�ش
يعمل  يزال  وال  مناسب  وغ�ي  الئق  غ�ي  أنه  الهيئة  أعلنت  وان  سبق 
ألحدى  بصالحيات  يتمتعون  لمن  خاصة  وبصفة  ض  التأم�ي كة  �ش لدى 
تمتثل  لم  وإذا  الهيئة،  موافقة  دون  الرئيسية  التنفيذية  الوظائف 

والمالئمة. التناسب  لسياسة  كة  ال�ش
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ن �ن م� ح�ق 2025 معلومات الوزراء: توقعات دولية إيجابية لقطاع التأم�ي
تقرير  ي 

القرار بمجلس الوزراء، �ض أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ 
ي مرص ح�ت عام 

ف �ف له إىل التوقعات الدولية اإليجابية لقطاع التأم�ي
أنه من  ي أشارت  ، وال�ت ض  لوكالة فيتش سولوش�ض

ً
2025، وذلك استنادا

ي قيمته عىل الرغم 
 �ض

ً
غ�ي المرجح أن يشهد الجنيه الم�ي انخفاضا

السوق  ُيَمِكن  أن  شأنه  من  ما  وهو  التضخم،  معدالت  ارتفاع  من 
األمريكي  بالدوالر   6% بنسبة  النمو  من  الحياة  ض عىل  للتأم�ي الم�ية 
 ،2021 ي 

794 مليون دوالر )12.4 مليار جنيه م�ي( �ض ليصل إل 
إل  المكتتبة  القطاع  أقساط  إجمالي  سيصل   2025 عام  وبحلول 

922 مليون دوالر أمريكي )15.4 مليار جنيه م�ي(.
ض  التأم�ي أقساط  إجمالي  ي 

�ض النمو  استمرار  فيتش  وكالة  تقرير  وتوقع 
من  الرابع  الربــع  خالل  م�  ي 

�ض المحلية  بالعملة  الحياة  غ�ي  عىل 
 22.1 إل  لتصل   8% بنسبة  األقساط  تلك  ارتفعت  حيث   ،2021
.2025 القوى ح�ت عام  النمو  مليار جنيه م�ي مع توقع استمرار 

المكتتبة  ض  التأم�ي أقساط  زيادة  إل  المتفائلة  التوقعات  تلك  وترجع 

لعام 2021 بنسبة %8.7 لتصل إل 1.41 مليار دوالر، ومن المرجح 
1.89 مليار دوالر. 2025 لتصل إل  ي االرتفاع ح�ت 

أن تستمر �ض
 5.5% ض عىل السيارات بنسبة  ويتوقع التقرير أن ترتفع أقساط التأم�ي
 6.3% بنسبة   

ً
نموا تشهد  بينما   2021 عام  خالل  المحلية  بالعملة 

المحلية  بالعملة  و3.1%   5% النمو  متوسط  وسيبلغ  بالدوالر، 
 من عام 2021 وح�ت 2025 مما سيجعل 

ً
والدوالر عىل التوالي سنويا

ديناميكية.  
ً
سوقا م� 

ي 
�ض  9.3% بنسبة  الممتلكات  عىل  ض  التأم�ي يرتفع  أن  المقرر  ومن 

إجمالي  يبلغ  أن  يتوقع   2025 المحلية، وبحلول عام  بالعملة   2021
مليار جنيه م�ي.  4 القطاع  ي 

�ض المكتتبة  األقساط 
يمكن االستفادة  ي  ال�ت القوة  نقاط  التقرير إل مجموعة من  أشار  وقد 
المرتفع  الطلب  منها  الم�ي  ض  التأم�ي بقطاع  النهوض  أجل  من  منها 
والتوجه  المستقر،  التنظيىمي  والمناخ  الممتلكات،  عىل  ض  التأم�ي عىل 

. ض التأم�ي الهيكىلي عىل  الطلب  تغذية  نحو 

English

المصدر: اليوم السابع
 Source: Egypt Today

In the Spotlight

ي
ن العرا�ق مالحظات حول الرقابة عىل قطاع التأم�ي

” متناواًل خالله  ي
ض العرا�ت  بعنوان “مالحظات حول الرقابة عىل قطاع التأم�ي

ً
 جديدا

ً
أصدر السيد/ مصباح كمال كتابا

ي
ض العرا�ت التأم�ي ي عىل قطاع  ي العراق ودوره الرقا�ب

ض �ض التأم�ي الحديث عن ديوان 
ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  العامة لإلتحاد  األمانة  لفكر وآراء مؤلفه وليس رأي  يتناول عرض  الكتاب  تنويه: 

1313

Companies News

: 100 مليون دوالر أقساط إعادة واردة مستهدفة خالل 2022 ن م� للتأم�ي
إحدى   ، ض  للتأم�ي م�  كة  �ش تستهدف  العربية:  م�  العربية:جمهورية  م�  جمهورية 
األعمال  قطاع  لوزارة  التابعة  ض  للتأم�ي القابضة  كات مجموعة م�  �ش
إل  تصل  الوارد  ض  التأم�ي إعادة  بنشاط  أقساط  حجم  تحقيق  العام، 

.  2022 المقبل  العام  100مليون خالل 
التنفيذى  والرئيس  اإلدارة  مجلس  عضو  العضو  جودة  عمر  وقال 
عمليات  قبول  تستهدف  كته  �ش إن  صحفية،  ت�يحات  ي 

�ض كة،  لل�ش
ي إفريقيا وأسيا.

ض واردة من األسواق ذات الربحية األعىل �ض إعادة تأم�ي
األخطار  لبعض  الوارد  إعادة  عمليات  تقبل  كة  ال�ش أن  وأوضح 

الم�ية  كات  ال�ش بعض  مع  وتتعاون  ان،  والط�ي ول  والب�ت الخاصة 
النشاط. بهذا 

عليها  تحصل  ال�ت  ىه  الخارجية  الوارد  ض  التأم�ي إعادة  أقساط  وتعد 
كات مماثلة �ض األسواق الخارجية مقابل تغطية  ض من �ش كات التأم�ي �ش
ض  التأم�ي كة  م �ش ض تل�ت المخاطر  تلك  تحقق  المخاطر و�ض حال  من  جزء 
بنفس  المستحقة  التعويضات  من  بسداد حصتها  المحلية  السوق  �ض 

عليها. ال�ت حصلت  األقساط  نسبة 

المصدر: أموال الغد
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ن الم�ي السعودي ترتفع إىل 840 مليون جنيه بنهاية سبتم�ب  استثمارات بيت التأم�ي
2021

بيت  كة  �ش استثمارات  محفظة  ارتفعت  العربية:  م�  العربية:جمهورية  م�  جمهورية 
 ،2021 سبتم�ب  بنهاية   0.67% بنسبة  السعودي  الم�ي  ض  التأم�ي
بنهاية  جنيه  مليون  ب834.5  مقارنة  جنيه  مليون   840 محققة 

.2020 سبتم�ب 
ت�يحات  ي 

�ض كة،  بال�ش المنتدب  العضو  عبدالمول  محمد  و�ح 
الحرة  االستثمارات  من  الدخل  ي 

صا�ض بأن  الغد«،  »أموال  ل  خاصة 
14.489 مليون جنيه خالل الربــع األول من العام المالي الحالي  بلغ 
ة  الف�ت نفس  خالل  جنيه  مليون  ب8.784  مقارنة   ،2022  /2021

.64.95% السابق له، بمعدل نمو  العام  من 
ي تحقيق 

ض الم�ي السعودي نجحت �ض كة بيت التأم�ي وأضاف أن �ش
المالي  العام  من  األول  شهور   3 الـ خالل  أقساط  جنيه  مليون   147
ة  الف�ت خالل  جنيه  مليون   129.1 بـ  مقارنة   ،2022  /2021 الحالي 

.13.83% نمو  بمعدل  له،  السابق  العام  المقابلة من 
بنهاية  أقساط  جنيه  مليون   600 تستهدف  كته  �ش أن   عىل  وأكد 
 ،2021 يونيو  بنهاية  جنيه  مليون   543 بـ  مقارنة   ،2022 يونيو 

.10.4% نمو  بمعدل 
  2.87% بنسبة  ارتفعت  الوثائق  حملة  حقوق  إجمالي  أن  وأضاف 
مقارنة   ،2021 سبتم�ب  بنهاية  جنيه  مليون   535.2 إل  لتصل 
إجمالي  ارتفعت  بينما   ،2020 سبتم�ب  بنهاية  جنيه  مليون   520.2 بـ
 319.846 إل  لتصل   0.83% بنسبة  ض  المساهم�ي حملة  حقوق 

.2020 بنهاية سبتم�ب  جنيه  مليون   317.202 بـ مقارنة  جنيه  مليون 
جنيه  مليون   723.3 بلغت  كة  ال�ش امات  ض إل�ت إجمالي  أن  إل  وأشار 
سبتم�ب  بنهاية  جنيه  مليون   697.6 بـ مقارنة   ،2021 سبتم�ب  بنهاية 

.3.67% 2021، بمعدل نمو 
شهر  ي 

�ض انعقادها  خالل  وافقت  كة  لل�ش العمومية  الجمعية  وكانت 
مليون   230 من  المدفوع  كة  ال�ش رأسمال  زيادة  عىل  ي 

الما�ض أكتوبر 
 11.5 البالغة  الزيادة  تمويل  وتقرر  جنيه،  مليون   241.5 إل  جنيه 
الجمعية  لقرار   

ً
وفقا كة،  بال�ش المحتجزة  األرباح  من  جنيه  مليون 

كة. لل�ش العمومية 
كأول  تأسست  السعودى  الم�ى  ض  التأم�ي بيت  كة  �ش أن  ويذكر 
ألحكام  وفقا   ،2002 عام  منذ  التكافىل  نشاط  تمارس  ض  تأم�ي كة  �ش
كة  وك�ش عية،  ال�ش للرقابة  هيئة  اف  إ�ش تحت  اإلسالمية  يعة  ال�ش
 1981 لسنة   10 رقم  القانون  ألحكام  خاضعة  م�ية  مساهمة 
230 مليون جنيه؛   

ً
التنفيذية، ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليا والئحته 

جنيه. مليار  به  والمرخص 
كة  السعودى كاًل من �ش الم�ى  ض  التأم�ي بيت  ويضم هيكل مساهىم 
التوفيق  بيت  كة  و�ش  ،51.15% إل  تصل  بحصة  اإلماراتية  سالمة 
بحصة  اإلسالم  فيصل  وبنك   ،25.85% بحصة  للتنمية  القابضة 

.9.5% كة م� بحصة  %13.5، وبنك ال�ب
المصدر: أموال الغد

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

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