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األمانة العامة

ي إلعادة التكافل؟ هل حان الوقت إلنشاء مجمع عر�ب

ن “ مستجدات التكافل وآفاق  ي للتأم�ي اضية السابعة لإلتحاد العام العر�ب الندوة اإلف�ت
ن اإلقليمية دعم صناعة التكافل؟” كات إعادة التأم�ي التطور: كيف يمكن ل�ش

 280 من  يقرب  ما  بحضور 
ي  العر�ب العام  االتحاد  عقد  مشاركا، 
السابعة  اضية  االف�ت ندوته  ن  للتأم�ي
الموافق  ي 

الما�ن األربعاء  يوم 
2021/07/07  بعنوان/ 

التطور  وآفاق  التكافل  مستجدات   ”
ن  التأم�ي إعادة  كات  ل�ش يمكن  كيف 

التكافل؟” صناعة  دعم  اإلقليمية 
التحديات  الندوة  هذه  وناقشت 
 ، التكافلي ن  التام�ي صناعة  تواجه  ي  ال�ت
عل  ين  المحا�ن جميع  اتفق  حيث 
ال  مازال  التكافلي  ن  التأم�ي القطاع  أن 
حيث  منه  المأمول  النتائج  إىل  ي 

يرت�ت
ن  أوضح السيد/ شكيب أبوزيد- األم�ي
ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العام 
ن  التأم�ي اقساط  أجماىلي  بلغ  حيث 

 12,874.63 قيمته  ما   2019 عام  خالل  ي  العر�ب للوطن  التكافلي 
الوطن  ي 

�ن التكافلي  ن  التأم�ي تغلغل  يمثل  بينما  أمريكي  دوالر  مليار 
. ً
ة نسبيا ُتعد نسبه صغ�ي %37.77 وهي  ي فقط ما نسبته  العر�ب

 – الفهري  الفاسي  يوسف  السيد/  أيضا  عليه  أكد  الذي  األمر  وهو 

 –  SCR كة  �ش  – التنفيذي  الرئيس 
حيث  المركزية  ن  التأم�ي إعادة  كة  �ش
ن حواىلي  المسلم�ي يبلغ تعداد  أنه  أشار 
المتوقع  من  أنه  مضيفا  مليار،   1,8
 6 التكافلي  ن  التأم�ي سوق  ينمو  أن 
العقد  مدى  عل  الرقم  هذا  أضعاف 
خالل  مليار   50 إىل  وصوال  القادم 
أن  اىل  حديثه  ي 

�ن متطرقا   ،2025
ي 

�ن التكافلي  ن  للتأم�ي يعي  الت�ش االطار 
ي أغسطس 

المغرب والذي تم إقراره �ن
الجريده  ي 

�ن ه  ن�ش المنتظر  من   2019
القليله  األشهر  خالل  الرسميه 

القادمه
أجدير-  بوبكر  السيد/  أكد  كما 
نمو  �عة  أن  عل   IFAAS  – يك  �ش
ن  بالتأم�ي مقارنة  البنكي  التكافل  قطاع 
التنفيذي  الرئيس   – عابدين  أسامه  السيد/  أشار  وقد   ، التكافلي
عل  التكافل  تسويق  ورة  �ن إىل  للتكافل  الوطنية  ي  أبوظ�ب كة  �ش  –
عل  والمساعدة  التكافلي  ن  التأم�ي قاعدة  لتوسيع  الفكرة  أساس 
من  البد  القطاع  هذا  وإلنجاح  األموال  رؤوس  وجذب  أنتشاره 
أحد  ُتعد  البنوك  أن  كما وضح  المحفظه،  وتنوع  الصحيح  االكتتاب 
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. ن  التأم�ي لتوزيــــع  القنوات  أهم 
 – باب  عمر  مارسيل  السيد/  يرى  ي،  ن المال�ي السوق  إىل  وبالنظر 
يا “أن قوة سوق  ن كة سويس ري )تكافل( مال�ي الرئيس التنفيذي – �ش
اإلطار  أن  منها  عوامل  عدة  إىل  ترجع  يا  ن مال�ي ي 

�ن التكافلي  ن  التأم�ي
الحكومه  أن  كات كما  ال�ش ن  ب�ي سه  ال�ش المنافسه  من  يحد  التنظيمي 
قوية  اإلسالمية  البنوك  أن  عن  فضال  اإلسالمي  ن  التأم�ي عل  منفتحه 
ي السوق زادت من قوته”

كات متعدده الجنسيات �ن وكذلك وجود �ش
ال�ت  والصعوبات  التكافل  إعادة  عن  للحديث  الندوة  تطرقت  كما 
التنفيذي  ي ذكر منها السيد/ محمد يعقوب –  الرئيس  تواجهها وال�ت
دار  كة  إدارة �ش مجلس   و عضو   ، سابقا  البحرين   – ري  لهانوفر   –
البلدان  ي 

�ن النماذج  وإختالف  سليم  تنظيمي  إطار  غياب  التكافل 
ن  التأم�ي إعادة  صناعة  تواجه  ال�ت  الصعوبات  أهم  من  العربيه كانت 
وأضاف  أبوزيد  السيد/ شكيب  عليه  أكد  الذي  األمر  وهو   ، التكافلي
الخاصه  المحفظه  تنوع  عدم  نتيجه  المتكبده  الخسائر  ذلك  عل 
ي  والط�ب السيارات  ي 

�ن االكتتاب  بعضها عل  وإعتماد  التكافل  كات  ب�ش

إلعادة  المتكبده  والخسائر  المخاطر  حجم  يضخم  الذي  األمر 
ن التأم�ي

تكافل  إعادة  نوافذ  إنشاء  ورة  ب�ن ون  المحا�ن أو�  الختام،  ي 
و�ن

مجمع  وتنظيم  التونسية،  اإلعادة  كة  �ش تجربة  غرار  عل  إقليمية 
االقليمية  اإلعادات  من  بدعم  يكون  التكافل  إلعادة  ي  عر�ب إقليمي 

العربية.
ي  العر�ب العام  العام لإلتحاد  ن  أبوزيد – األم�ي كما دىع السيد/ شكيب 
ي  العر�ب العام  لإلتحاد   33 الـ العام  المؤتمر  لحضور  الجميع  ن  للتأم�ي
ي 

ة من 10 إىل 2021/10/13 �ن ن الذي تقرر عقده خالل الف�ت للتأم�ي
وعن  حضوريا  العام  هذا  سيقام  أنه  موضحا  بالجزائر  وهران  مدينة 

أزمة كورونا العام جراء  يواجهها  ي  ال�ت االستثنائيه  نظرا لظروف  ُبعد 
كة  ال�ش برعاية  الندوة  تلك  تنظيم  تم  قد  أنه  بالذكر،  الجدير  ومن 
 ،Tunis Re التونسية  اإلعادة  كة  و�ش  SCR ن  التأم�ي إلعادة  المركزية 

ن CFPA للتأم�ي IFAAS ومدرسة  ومشاركة مع  

ن ي للتأم�ي بحضور اإلتحاد العام العر�ب

ك برئاسة معالي  ي المش�ت اجتماع الدورة )51( للجنة التنسيق العليا للعمل العر�ب
ن عام جامعة الدول العربية أم�ي

للعلوم  العربية  االكاديمية  بفرع  ُعقد 
بمدينة  البحري  والنقل  والتكنولوجيا 
الدورة )51(  الجديدة اجتماع  ن  العلم�ي
ي  العر�ب للعمل  العليا  التنسيق  للجنة 
 / السيد  برئاسة معاىل  ك وذلك  المش�ت
لجامعة  العام  ن  االم�ي الغيط  ابو  احمد 
 06 من  ة  الف�ت خالل  العربية  الدول 
محور  حيث كان   2021/07/08 إىل 
.” أعمال هذه الدورة “ التحول الرقمي

المواضيع  من  العديد  مناقشة  تم  وقد 
االجتماع  أعمال  جدول  عل  المدرجه 

ومنها:
50 ( للجنة التنسيق العليا للعمل  - متابعة تنفيذ قرارات االجتماع ) 
وحضوريا  الفيديو كونفرانس  بتقنية  عقدت  ي  وال�ت ك  المش�ت ي  العر�ب

يومي 12 و 13 / 1 / 2021
من  المتخصص  الفريق  أعدها  ي  ال�ت الورقة  مناقشة  تمت  وقد   -
حول  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  االكاديمية 
ي 

�ن ومستقبلها  االصطناىعي  الذكاء  ي 
�ن الحديثة  “االتجاهات  موضوع 

إعدادها  تم  ي  وال�ت العربية”  المنطقة 
)ادارة  العامة  األمانة  طلب  عل  بناء 
العربية(  واالتحادات  المنظمات 
للعلوم  العربية  االكاديمية  من 
موافاتها  البحري  والنقل  والتكنولوجيا 
االصطناىعي  الذكاء  لموضوع  برؤيتهم 
كورونا  وس  ف�ي جائحة  لمواجهة 

.COVID 19
اللجان  اعمال  نتائج  استعراض   -
السابق  االجتماع  ي 

�ن تشكيلها  تم  ي  ال�ت
العليا  التنسيق  للجنة   )50( للدورة 

: التاىلي النحو  وهي عل 
ي لمجابهة  o اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة فكرة انشاء مرصد عر�ب

االزمات والكوارث والطوارئ          )15 مارس 2021(
ي موحد  ي بوضع إطار عمل عر�ب ي المع�ن o اجتماع فريق العمل العر�ب
العمل  لمؤسسات  الشبكات  وحماية  ونية  االلك�ت القرصنة  لمواجهة 

)2021 ك )4 مايو  ي المش�ت العر�ب
ابو  ومؤسسة طالل  العربية  المنظمات  من  اء  الخ�ب لجنة  اجتماع   o
بشأن  عملية  حات  ومق�ت جدوى  دراسات  لتقديم  العالمية  غزالة 

)2021 مايو   5( المؤسسة.  حة من  المق�ت الكيانات 
الداخلية  وزراء  مجلس  ح  مق�ت بدراسة  المعنية  اللجنة  اجتماع   o
األمنية  المجاالت  ي 

�ن العرب  اء  الخ�ب من  فريق  انشاء   “ العرب 
الجرائم  لمواجهة  المعنية  المجاالت  وسائر  والفنية  والقانونية 

)2021 ونية )6 مايو  االلك�ت
هذا  ح�ن  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 

العام لإلتحاد ن  - األم�ي أبوزيد  السيد/ شكيب  ي 
االجتماع ممثل �ن
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Aviation claims edging closer to normal as Covid loosens grip, 
says Allianz
Inspired by an inevitable surge in domestic travel following the decline of COVID-19’s disruptive influence, 
global insurer Allianz has categorised the aviation industry as one largely on the rebound.

However, as a rising number of aircraft return to the 
skies, Allianz’ report highlights a number of potential  
challenges, including “rusty” pilots and insect 
infestations.
Allianz also identifies a number of ways in which 
Covid-19 is reshaping the sector, driving long-
term changes in fleet composition, flight routes and 
passenger demand.
“The grounding of worldwide fleets during the 
pandemic has represented an unprecedented event for 
the aviation industry,” says Dave Warfel, a Regional 
Head of Aviation at AGCS.
“Airlines have worked tirelessly to maintain their 
fleets and train their crews during this long period of 
inactivity and, as insurers, we take a keen interest in 
working with them to understand their plans to return 
to service.
Challenges will no doubt emerge as the industry 
readies for takeoff again. Although it is hard to predict 
in exactly what shape the aviation industry will return, 
one thing is for certain – it will have changed.”
Earlier this year, Allianz found dozens of pilots were 

struggling with fundamental skill sets necessary to the 
plane’s safety.
Major airlines are reported to have developed different 
training programs for pilots re-entering service, 
depending on the length of absence.
“At a time of such unprecedented activity, it is 
comforting to know that the risk management 
processes that made airline travel safer than any form 
of travel prior to the pandemic will continue to drive 
an unparalleled travel safety environment in the post 
Covid-19 world,” said Warfel.
In conclusion, however, Allianz believes returning 
sightseeing flights in tourism destinations could 
lead to an uptick in risk for smaller leisure aircraft, 
including helicopters, particularly if there is an influx 
of new pilots unfamiliar with the routes and terrain.
To download full report, please click here

 Source: Reinsurance News & Allianz 

https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/agcs-aviation-trends-post-covid-19.pdf
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Global cyber insurance pricing surges 32% – report
Global cyber insurance pricing has increased 32% as insurers continue to grapple with increasing cyber risks, 
according to a new report from international insurance broker Howden

The report, titled Cyber Insurance: A Hard Reset, 
examines how three key factors are driving today’s 
cyber insurance market – rampant ransomware attacks, 
higher rates and changing regulations.
Ransomware is now the predominant cyber threat 
confronting businesses of all sizes, according 
to Howden. The number of ransomware attacks 
worldwide spiked by 170% between Q1 of 2019 and 
Q4 of 2020, and the severity of incidents has been 
increasing as well.
For US companies that decided to pay a ransom in 
the first quarter of 2021, the average payment was up 
more than 400% from FY2019. The average cost of 
ransomware remediation has also increased, rising 
to US$1.85 million this year from US$700,000 in 
2020. Average remediation costs in several major 
markets, including the US, now exceed US$2 million, 
according to the report.
The availability of accessible and relatively low-cost 
ransomware kits, or ransomware-as-a-service (RaaS), 
combined with a new strategy that involves both data 
encryption and the publication of stolen data, known 
as double extortion, has caused the frequency and 
severity of ransomware attacks to skyrocket, Howden 
said.
These factors have driven the largest medium-term 
rate hike across the entire insurance market as carriers 
scramble to get ahead of rising loss costs. Global 
cyber insurance pricing spiked by 32% on average 
between June 2020 and June 2021, Howden found. 
That’s on the back of a 50% rise since data tracking 
began. Insurers are also demanding more from 
businesses’ cyber resilience and are only willing to 

deploy capacity if they are satisfied by companies’ 
risk management frameworks, the report found.
“Cyber risk has undergone multiple episodes of 
change and development in its relatively short history, 
but nothing quite so impactful and fundamental as the 
events over the last year,” said Shay Simkin, head of 
cyber at Howden. “COVID-19 and all of its attendant 
effects on technology adoption and cybersecurity, 
combined with independent or connected changes to the 
loss environment, has added a big dose of complexity 
into an already complicated risk landscape.”
Simkin said that the cyber insurance market is being 
driven by an imbalance of demand and supply, “which 
shows no sign of relenting anytime soon.”
“Claims are up, capacity is down, and underwriting 
profitability is, at best, under pressure,” Simkin 
said. “The impact on insurance buyers is stark; the 
importance of being prepared for a cyber attack has 
never been clearer. With insurers now demanding 
markedly higher cybersecurity standards before 
deploying capacity, businesses need analytical 
solutions designed specifically for them, combined 
with focused, expert intermediation to help them 
secure the coverage that meets their needs.”  
Other key findings of the report include:
The growth of cyber insurance
Until recently, cyber has been a lucrative business for 
reinsurers, and the market has grown quite a bit over 
the last five years. Gross written premium has more 
than doubled since 2016, outstripping the broader 
P&C commercial sectors. A similar growth rate is 

https://www.howdengroup.com/sites/g/files/mwfley566/files/inline-files/Howden%20Cyber%20Insurance%20-%20A%20Hard%20Reset%20report_1.pdf
https://www.howdengroup.com/sites/g/files/mwfley566/files/inline-files/Howden%20Cyber%20Insurance%20-%20A%20Hard%20Reset%20report_1.pdf
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predicted for the global cyber market over the next 
few years, with GWP projected to approach US$20 
billion by 2025, Howden reported.
The impact of COVID-19
The COVID-19 pandemic has amplified the risks 
associated with cyber and revealed pre-existing 
vulnerabilities. While businesses are investing in data 
and cloud security to deal with the changes brought 
about by the pandemic, such as the proliferation of 
remote work and accelerated digitalisation, cyber 
criminals are often one step ahead of them, Howden 
found. The report said that cyber criminals have 
exploited interest and concerns about the pandemic to 
entice users to click on malicious links or attachments. 
Delays in breach discovery due to a reduction in on-
site staff have exacerbated the issue.
The value of preparedness
Preparation is the best solution for any cyber incident, 
Howden said. The company said that superior 
mitigation and response measures can support 
shareholder value and minimise reputational risks in  Source: Insurance Business mag & Howden 

the event of a cyber attack. Unprepared companies, 
however, usually suffer disproportionate impacts that 
can lead to regulatory intervention or litigation.
“The clear takeaways to emerge from our study are 
simple: planning and investment in cybersecurity 
and incident response is money well spent,” Howden 
noted.

Arab Insurance AlgeriaAlgeria

Note de conjoncture du 1er trimestre 2021 du marché national 
des assurances
Le Secrétariat Permanent du Conseil National des 
Assurances (CNA) annonce la publication, sur son 
portail web ASSURAL (Assurances Algérie : www.
cna.dz), de la Note de Conjoncture du marché national 
des assurances pour le premier trimestre 2021, portant 
les chiffres provisoires de la production et des sinistres 
des assurances de dommages, des assurances de 
personnes, ainsi que de la réassurance.
Le marché des assurances, toutes activités confondues, 
marque, au terme du 1er trimestre 2021, une hausse 
de 7,7%, enregistrant, ainsi, un chiffre d’affaires (hors 
acceptations internationales) de près de 43,5 milliards 
de DA, contre 40,4 milliards de DA à la même période 

de l’exercice 2020.
Quant aux acceptations internationales, elles 
marquent également une évolution positive de 191%, 
comparativement au 31/03/2020, passant de 951,9 
millions de DA à plus de 2,7 milliards de DA.
Globalement, le marché algérien des assurances 
reprend sa marche évolutive positive après avoir été 
affecté par la crise sanitaire induite par la pandémie 
Covid-19, à l’instar des autres secteurs économiques 
et financiers, à travers le monde.
Pour de plus amples informations, Cliquez ici s’il 
vous plait

English

 Source: CNA & Middle East Insurance Review 

https://www.cna.dz/content/download/58650/398407/version/1/file/NC_2021_T1.pdf
https://www.cna.dz/content/download/58650/398407/version/1/file/NC_2021_T1.pdf
https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/77161/Type/MiddleEast/Algeria-Insurance-market-grows-by-7-7-in-1Q
https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/77161/Type/MiddleEast/Algeria-Insurance-market-grows-by-7-7-in-1Q
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ن السيارات باإلمارات %20 خالل النصف األول تراجع أسعار تأم�ي
وضد  الشامل،  بنوعيها  المركبات  عل  ن  التأم�ي وثائق  أسعار  هبطت 
و20%   ،15% ن  ب�ي تراوحت  بنسبة  اإلمارات  دولة  أسواق  ي 

�ن الغ�ي 
العام  ة ذاتها من  بالف�ت 2021 مقارنة  العام  النصف األول من  خالل 

ن ووساطة. تأم�ي كات  مديرين ب�ش ، بحسب  ي
الما�ن

ن  كات التأم�ي ن �ش ويرجع انخفاض األسعار إىل زيادة حدة المنافسة ب�ي
منها  العديد  وتسابق  كة،  �ش  48 عددها  والبالغ  للوثائق  المصدرة 
األد�ن  الحد  تالمس  بأسعار  الغ�ي  وضد  الشامل  وثائق  طرح  نحو 

السوقية. الحصص  وتعظيم  السيولة  حجم  لزيادة  المسموح 
وتوقعوا استمرار مستوى أسعار وثائق الشامل عند الحدود المسجلة 
اوح  ي�ت مستوى  عند  لتستقر  الحاىلي  العام  من  األول  النصف  بنهاية 
الدفع  الخاصة ذات  للسيارات  السيارة  قيمة  %1.75 و%2 من  ن  ب�ي
 
ً
وفقا الوكالة؛  »إصالح  ط  ل�ش %0.75؛  نسبة  إليها  يضاف   ، الرباىعي

االتحاد. لصحيفة 
والرئيس  المنتدب  العضو  الجعيدي،  مصط�ن  عبدالمطلب  وقال 
ن  التأم�ي وثائق  أسعار  اتجاه  إن   : ن للتأم�ي االتحاد  كة  ل�ش التنفيذي 
العام  وبداية  ي 

الما�ن العام  خالل  االنخفاض  إىل  المركبات  عل 
مع  السيما  القطاع؛  بهذا  كات  لل�ش الفنية  األرباح  عل  سيوثر  الحاىلي 
عن  العمالء  وبحث  الجديدة  السيارات  ن  تأم�ي عل  الطلب  انخفاض 

تكلفة. األقل  التأمينية  المصدر: مباشــرالحلول 
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ن  ي التأم�ي
امج التدريبية التخصصية �ن 2021” تركز عىل ال�ب ن “تمك�ي

ن 2020م ي قطاع التأم�ي
ن �ن %79 نسبة التعم�ي
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الشامل،  بنوعيها  المركبات  عل  ن  التأم�ي وثائق  أسعار  إن  إىل  ولفت 
خالل  و20%   ،15% ن  ب�ي تراوحت  بنسبة  انخفضت  الغ�ي  وضد 
ي 

ة ذاتها من العام الما�ن النصف األول من العام 2021 مقارنة بالف�ت
كات. ال�ش ن  ب�ي المنافسة  حدة  نتيجة 

كة الخليج  ي، رئيس مجلس إدارة �ش وبدوره، قال سعيد أحمد المه�ي
المركبات  عل  ن  التأم�ي أسعار  انخفاض  إن   ، ن التأم�ي لوساطة  المتحد 
حصص  اع  ن الن�ت ن  التأم�ي كات  �ش ن  ب�ي المنافسة  زيادة  مع   

ً
امنا ن م�ت ي 

يأ�ت
كة زيادة نسبة الوسطاء  سوقية إضافية بالقطاع، حيث تعرض كل �ش

الوثائق. إصدار  أسعار  وتخفيض 
إنشورنس  ست  ف�ي كة  ل�ش التنفيذي  المدير  حسون،  محمود  وتوقع 
الحالية  المستويات  عن  المركبات  عل  ن  التأم�ي وثائق  أسعار  ارتفاع 
التدريجية  العودة  نتيجة   2021 العام  من  ي 

الثا�ن النصف  خالل 
االقتصادية. األنشطة  لجميع 

ي 
ن عل المركبات �ن ي تقدم خدمة التأم�ي ن ال�ت كات التأم�ي ويبلغ عدد �ش

الدولة  ي 
�ن العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش عدد  يبلغ  بينما  كة،  �ش  48 الدولة 

أجنبية،  ن  تأم�ي كة  �ش و26  وطنية،  ن  تأم�ي كة  �ش  34 منها  كة،  �ش  60
ن  )تأم�ي ن  التأم�ي فروع  جميع  تزاول  ي  ال�ت كات  ال�ش عدد  بلغ  بينما 
ن  وتأم�ي الممتلكات،  ن  وتأم�ي األموال،  تكوين  وعمليات  األشخاص 

. ن أجنبيت�ي ن  كت�ي وطنية، و�ش كة  11 �ش المسؤوليات( 

لتعزيز  المال   لسوق  العامة  الهيئة  اتبعتها  ي  ال�ت للمنهجية  استمرارا 
أعلنت  ي  ال�ت   ” ن تمك�ي  “ مبادرة  ن وفق  التأم�ي قطاع  ي 

�ن ن  التعم�ي نسب 
2018م،  مطلع  العمل  وزارة  مع  المبا�ش  وبالتنسيق  الهيئة  عنها 
الخاصة  سياستها  ترجمة  الجاري  العام  خالل  الهيئة  واصلت 
ن  تمك�ي تعزيز  عل  تركز  نوعية  ن  تعم�ي نسب  تحقيق  بغية  ن  بالتمك�ي
دون  والوسىط  العليا  والفنية  اإلدارية  الوظائف  ي 

�ن الوطنية  الكوادر 
 ، ن التأم�ي بقطاع  العاملة  كات  ال�ش ي 

�ن التشغيلية  الوظائف  عل  ن  ك�ي ال�ت
 2040 ي ذلك تماشيا  مع واحدة من أهم مرتكزات رؤية عمان 

ويأ�ت
بدوره  والقيام  المبادرة  زمام  الخاص  للقطاع  يكون  أن  تعول  ي  وال�ت
تنمية  ي 

�ن فاعل  بشكل  والمساهمة  اإلنتاجية  العمليات  قيادة  ي 
�ن

. ن للمواطن�ي عمل  فرص  وخلق  االقتصاد 
بتأسيس  انطلقت  مدروسة  إحالل  منهجية  الهيئة  اتبعت  وقد 
توضح كافة  القطاع  ي 

�ن العاملة  الكوادر  عل  متكاملة  بيانات  قاعدة 
ها  وغ�ي المالية  ومخصصاتهم  العلمية  مؤهالتهم  لتشمل  تفاصيلهم 
ة واجهتنا إال أن هناك  ي أن هناك تحديات كب�ي

من التفاصيل، وال نخ�ن
رقمي  هناك حضور  وأصبح  الجانب،  هذا  ي 

�ن تحققت  إيجابية  نتائج 
الوظيفية. المستويات  مختلف  ي 

�ن الوطنية  للكوادر  وملفت  فاعل 
ن  التعم�ي سياسة  ي 

�ن المنهجية  هذه  ي  تب�ن عل  الهيئة  عمدت  وقد 
بالتدريب  مقرونة  وطنية  مبادرة  وهي  سنوات،  خمس  من  أك�ث  منذ 

قادرة  مؤهلة  وطنية  وجود كوادر  ي 
�ن يسهم  ي  والف�ن العلمي  والتأهيل 

بناء  ي 
�ن والمساهمة  والفنية  اإلدارية  الوظائف  مختلف  شغل  عل 

جاذبة  عمل  بيئة  خلق  وأيضا  القطاع،  ي 
�ن متخصصة  وطنية  ات  خ�ب

ي 
�ن التنافس  ظل  ي 

�ن المؤهلة  الوطنية  الكوادر  هذه  جذب  ي 
�ن تسهم 

العمل. سوق 
2015م،  عام  منذ  مستمرة  السنوية  الخطط  ظلت  ذلك  سبيل  ي 

و�ن
عل  مركزة  التدريبية  خطتها  الهيئة  اعتمدت  الجاري  العام  وخالل 
ي رفد بعض الوظائف التخصصية  

امج المقدمة، وأهميتها �ن نوعية ال�ب
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ونوعيتها  التدريبية  امج  ال�ب مجاالت  تحديد  عل  ساعد  بدوره  وهذا 
. ن تمك�ي ألهداف  المحققة  التدريبية  المعاي�ي  وضع  مع  ومحتوياتها 

 2020 لعام  ن  التأم�ي لقطاع  اإلحصائية  ات  المؤ�ش أن  بالذكر  الجدير 
 79% إىل  وصلت  القطاع  ي 

�ن ن  التعم�ي نسبة  إجماىلي   أن  توضح  
 51.7% العليا  الوظيفية  مستويات  ي 

�ن ن  التعم�ي نسبة  بلغت  حيث 
ي 

�ن أما  بلغت72.4%،  قد  الوسىط  والفنية  اإلدارية  الوظائف  ي 
�ن أما 

.85.7% بلغت  فقد  التشغيلية  الوظائف 
المصدر: الهيئة العامة لسوق المال
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رين من الحرائق  ن الوطنية توضح إجراءاتها الخاصة بتعويض المت�ن التأم�ي
دفعتها  ي  ال�ت التعويضات  حجم  عن  الوطنية،  ن  التأم�ي كة  �ش كشفت 
وفصلت  ن  التأم�ي آلية  حددت  فيما  و2021،   2020 عامي  خالل 

الحرائق. من  رين  المت�ن تعويض  كيفية 
وكالة  ن  التأم�ي ديوان  رئيس  الوطنية  ن  التأم�ي كة  �ش عام  مدير  وقالت 
ضد  ن  “التأم�ي إن  )واع(،  العراقية  األنباء  لوكالة  داود  صالح  إ�اء 
يتوقف  التعويضات  وتسديد  الزاميا،  وليس  اختياري  الحريق  اخطار 
من  رين  المت�ن “شمول  أن  مبينة  ونوعيته”،  الحريق  طبيعة  عل 
الحريق  ضد   ن  التأم�ي وثيقة  بموجب  يكون  بالتعويض  الحريق 
ن الذي يعد محدودا  ر عل أن ال يتجاوز مبلغ التأم�ي لتعويض المت�ن

.” ن التأم�ي كة  �ش لمسؤولية 
عند  ن  تأم�ي وثيقة  ر  المت�ن لدى  “يكون  أن  ورة  �ن عل  وشددت 
كة  �ش “أي  أن  مؤكدة  له”،  التعويض  �ف  ليتم  الحادث  حصول 
ويمأل  ن  التأم�ي كة  �ش مراجعة  عليه  ن  بالتأم�ي يرغب  مول  او  مخزن  او 
إجراء  تتوىل  كة  ال�ش من  لجنة كشف  وهناك  ن  التأم�ي طلب  استمارة 

القسط”. وتحديد  ه  وتسع�ي الخطر  لتقييم  الكشف 
باالتفاق  دفعات  عل  القسط  تسديد  يكون  أن  يجوز  أنه  وتابعت، 
اشهر  بثالثة  التأمينية  السنة  انتهاء  قبل  ولكن  ا،  إذا كان كب�ي خاصة 
حادث  هناك  كان  “اذا  مبينة  القسط”،  من  جزء  اخر  تسديد  يتم 
ن بشكل فوري باي وسيلة لكي يتوىل كشاف  كة التأم�ي يجب اخبار �ش
ي اخبار 

كة االجراء الالزم ح�ت ال تضيع معالم الحادث وكما ينبعن ال�ش
للتحقق إن كان بفعل فاعل او قضاء وقدرا”. طة  مركز ال�ش

التحقيقية  األوراق  يتم دراسة  إنه “عل ضوء ذلك  بالقول،  ومضت 
وت�ف  ن  التأم�ي وثيقة  وط  �ش وفق  ي 

المد�ن الدفاع  مديرية  وتقرير 
األصول”. حسب  التعويضات  ر  للمت�ن

قيمة  لتقييم  خب�ي  عادة  ينتدب  جسيما  الحريق  “اذا كان  وأضافت 
ي لحقت بالمحل او المخزن وعل ضوئه يتم �ف قيمة  ار ال�ت اال�ن
ر  وللمت�ن صالحياتنا،  وبحسب  الخب�ي  تقرير  دراسة  بعد  التعويض 
باتفاق  محكم  انتخاب  يتم  وهنا  التحكيم  طريق  عن  اض  االع�ت حق 

.” ن الطرف�ي
ن الحريق تكون مشمولة باالتفاقية مع  وأكدت أنه “عادًة وثيقة تأم�ي
ن  التأم�ي خطر  توزيــــع  الحكمة  ي 

تقت�ن حيث  ن  للتأم�ي ي  الخار�ب المعيد 
ن  كات تأم�ي ن بمع�ن أن تتفق عدة �ش كة  تأم�ي الواحد عل أك�ث من �ش
ن  ن مع�ي تأم�ي ي 

�ن قبلتها  ي  ال�ت األخطار  أو جزء من  اليها جميع  تسند  أن 
عليها  يتفق  ي  ال�ت حصته  بنسبة  كل  ر  ال�ن قيمة  كات  ال�ش وتتقاسم 
إذ  العملية،  عل  حصلت  ي  ال�ت كة  لل�ش عمولة  تحديد  مع  مقدما، 
تشتت  مبدأ  من  اساس  عل  تقوم  االتفاقيات  ابرام  من  الغاية  أن 

الخطر”. 

ن ذوي الكفاءة عن طريق تقديم برامج تخصصية  ن المؤهل�ي بالعماني�ي
لهذه  ن  المشارك�ي اختيار  ويتم  المدى،  ة  قص�ي وأخرى  المدى  طويلة 
وتصنيف  العملية  ات  والخ�ب األكاديمية  المؤهالت  بحسب  امج  ال�ب
والدوائر  التخصصات  ي 

�ن ن  التعم�ي نسبة  وأيضا  اإلدارية،  المستويات 
ي القطاع، لذلك مرت الخطة بأربــع مراحل رئيسة، ابتدأت بمرحلة 

�ن
أعمال  بوابة  ي 

�ن المتوفرة  والمعطيات  للبيانات  الشامل  التحليل 
المستويات  ي 

�ن ن  التعم�ي لنسب  واضحة  قراءات  تعىطي  ي  وال�ت الهيئة 
القطاع،  ي 

�ن الموجودة  ات  والخ�ب للمؤهالت  والفنية وتحليل  اإلدارية 

ن  رص�ي ي  الخار�ب معيدها  الوطنية  ن  التأم�ي كة  “�ش أن  وأوضحت 
ن  للتأم�ي عالمية  هيئة  اك�ب  وهي  يطانية  ال�ب لويدز  هيئة  لدى  ومسجل 

التعويض”. تسديد  عند  السنادها  كة  لل�ش مفيدة  االتفاقيات  وهذه 
 2020 عام  بداية  منذ  التعويضات  من  كة  ال�ش دفعته  ما  قيمة  وعن 
ن الوطنية سددت تعويضات عن حوادث  كة التام�ي أشارت إىل أن “�ش
وتسعمائة  مليارات  )ستة  قدرها   2020 لسنة  فقط  المؤمنة  الحريق 
أيار   13 لغاية   2021 سنة  ي 

�ن اما  دينار(،  مليون  وثمانون  وسبعة 
دينار(”. مليون  وثالثمائة  مليارات  )أربعة  ي حواىلي 

الما�ن
ن إلعداد حزمة  التأم�ي ي ديوان 

وبينت داود أن “هناك دراسة جارية �ن
ن  والتأم�ي الحريق  بتأمينات  تتعلق  “الحزمة  أن  مؤكدة  تأمينات”، 
ن  للمهندس�ي والمهنية  المدنية  المسؤولية  بضمنها  للسيارة  الشامل 

واألطباء”.
ن تختلف من وثيقة اىل اخرى حسب  التأم�ي أن “أسعار  وأشارت إىل 
ضوابط  اىل  تخضع  للخطر  ة  والتسع�ي عليه  المؤمن  ء  ي

ال�ش طبيعة 
دولية”. فنية 

ة اىل  ن دوائر الدولة اختياري”، مش�ي ي جانب آخر أن “تأم�ي
وأوضحت �ن

بحوزتهم  والذين  الصناديق  المناء  الشخصية  المسؤولية  ن  “تأم�ي أن 
القانون  بموجب  عليهم   ن  التأم�ي يتم  المخازن  أمناء  وكذلك  مبالغ 
والمخازن  الصناديق  أمناء  لكل  ملزم  وهذا   1991 لسنة   47 رقم 
ي دوائرهم ضد اخطار 

والذي يتعاملون باالموال او تحت ت�فهم �ن
خيانة األمانة واالختالف، عل أن تكشف األرقام الحقيقية فالبعض 
من الدوائر تتعمد عدم اإلفصاح عن المبالغ لكي تدفع أقساطا قليلة 

المعنية”. الدائرة  تتحمله  خلل كب�ي  وهذا 

المصدر: وكالة األنباء العراقية
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ي رفع الوعي وزيادة حصيلة 
ن يراهن عىل »المجمعات« �ن تقرير: قطاع التأم�ي

األقساط بالسوق
باألقساط  االحتفاظ  تعظيم  المجمعات  هذه  من  وتهدف  وإقتصادية،  فنية  ألسباب  التأمينية  المجمعات  ن  لتدش�ي المختلفة  األسواق  تتجه 
أخرى   3 دراسة  وجاري  مجمعات،   6  

ً
حاليا الم�ية  السوق  وتمتلك  الخارجية،  األسواق  إىل  ت�بــها  من  بدال  والتأمينية  االكتتابية  والفوائض 

الطبيعية. األخطار  مجمعة  ن  للتدش�ي أقربــها  المقبلة،  ة  الف�ت خالل 
يحة  ل�ش الالزمة  الحماية  توف�ي  ن ع�ب  التأم�ي بأهمية  ن  المواطن�ي توعية  ي 

�ن المجمعات  تلعبه هذه  الذي  المحوري  الدور  ن عل  التأم�ي اء  وأكد خ�ب
أوسع  ي 

�ن المنافع  توحيد  من خالل  المستهدفة  الفئة  لهذه  التأمينية  الخدمة  من  ممكن  الوصول ألفضل مستوى  بجانب  العمالء،  من  واسعة 
. اإلجماىلي المحلي  الناتج  ي 

�ن نسبة مساهمته  القطاع ورفع  أقساط  تعزيز محفظة  ي 
�ن المجمعات  بجانب مساهمة هذه  نطاق؛ 

الزراعية  وة  ال�ث وتنمية  دعم  ي 
�ن ن  التأم�ي هذا  يلعبه  الذي  للدور   

ً
نظرا خاصة،  أهمية  ذات  أصبح  الزراىعي  ن  للتأم�ي مجمعة  ن  تدش�ي أن  وأضافوا 

 ، ن التأم�ي كات  �ش معظم  لدى  الوثائق  بهذه  الخاصة  واألخطار  الخسائر  وتقدير  والتعويض  اإلكتتابية  ة  الخ�ب توافر  عدم  بجانب  والحيوانية، 
هذه  أبرز  أن  إىل   

ً
ا مش�ي لها،  تأمينية  مجمعة  ن  تدش�ي او  المقبلة  ة  الف�ت خالل   

ً
إجباريا فرضها  يمكن  ي  ال�ت التأمينات  بعض  هناك  أن  إىل  ين  مش�ي

ي 
�ن المواطن  لخدمة وحماية   

ً
إجباريا تطبيقها  يجب  ي  وال�ت ن  والمحام�ي األطباء  مثل  المهن  لبعض  المهنية  المسئولية  تغطية  ي 

�ن تتمثل  التأمينات 
القطاع. ي وزيادة أقساط  التأمي�ن الوىعي  الدرجة األوىل بجانب رفع 

نائب رئيس   ، المستشار رضا عبدالمعىطي قال 
اللجوء  إن  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة 
ن  حالت�ي ي 

�ن تتم  تأمينية  مجمعات  ن  لتدش�ي
كة  �ش عل  يصعب  كب�ي  خطر  تواجد  األوىل 
وضخامة  إلرتفاع   

ً
نظرا تحمله  واحدة  ن  تأم�ي

تضم  مجمعة  ن  تدش�ي يستدىعي  مما  خسائره، 
 
ً
وفقا عليه  الخطر  هذا  لتوزيــــع  كات  ال�ش كافة 

هذا  ي 
�ن السوقية  كات  ال�ش حصص  تراىعي  معينة  ونسب  لقواعد 

المالية. ومالءتها  الخطر 
تشدين  خاللها  من  يتم  ي  ال�ت الثانية  الحالة  أن  عبدالمعىطي  وأضاف 
الموحد،  التسع�ي  ذات  اإلجبارية  التأمينات  هي  تأمينية  مجمعة 
الوثائق  حملة  وحقوق  المجتمعية  المعاي�ي  تضع  الهيئة  أن  موضحا 
 
ً
، موضحا ن تأم�ي أية مجمعة  ن  تدش�ي الموافقة عل  قبل  أعينها  نصب 

الصغر  متناهي  ن  والتأم�ي الزراىعي  ن  للتأم�ي ن  ن مجمعت�ي تدش�ي ح  مق�ت أن 
مازال محل دراسة.

ن  األم�ي  ، من�ي عادل  الدكتور  قال  جانبه  ومن 
وإعادة  ن  للتأم�ي األفروأسيوي  لإلتحاد  العام 
ثروة  كة  �ش إدارة  مجلس  ورئيس   ، ن التأم�ي
ن  للتأم�ي مجمعة  ن  تدش�ي إن  الحياة،  لتأمينات 
أهمية  ذات  أصبح  الم�ية  بالسوق  الزراىعي 
ن  التأم�ي هذا  يلعبه  الذي  للدور   

ً
نظرا خاصة، 

والحيوانية،  الزراعية  وة  ال�ث وتنمية  دعم  ي 
�ن

الخسائر  وتقدير  والتعويض  اإلكتتابية  ة  الخ�ب توافر  عدم  إىل   
ً
ا مش�ي

. ن التأم�ي كات  لدى معظم �ش الوثائق  بهذه  الخاصة  واألخطار 
هذه  ن  تدش�ي أصبح  فقد  ذكرها  السابق  لألسباب  نتيجة  أنه  وأوضح 
أن  إىل   

ً
ا ، مش�ي ن التأم�ي أهداف هذا  لتحقيق  ورة حتمية  المجمعة �ن

لتسويق  اإلدارية  المصاريف  خفض  ي 
�ن سُيسهم  الخطوة  هذه  إتخاذ 

عاتق  عل  الواقعة  المالية  األعباء  تخفيف  وبالتاىلي  الوثائق،  تلك 
. ن المزارع�ي وخاصة صغار  العمالء 

كة  لل�ش المنتدب  العضو  علما،  حسام  وقال 
التكافلي – ممتلكات، وعضو  ن  الم�ية للتأم�ي
ن  لتأم�ي الم�ية  بالمجمعة  اإلدارية  اللجنة 
المجمعة  هذه  ن  تدش�ي إن  للخارج،  السفر 
زيادة  ي 

�ن سُيسهم  الم�ية  بالسوق  الجديدة 

يحة واسعة من العمالء، بما سيعود باإليجاب  ي لدى �ش الوىعي التأمي�ن
. ن التأم�ي قطاع  عل 

مجمعات  ن  تدش�ي تتطلب  ي  ال�ت األخطار  بعض  هناك  عل  وأكد 
تأمينية خاصة بها، ولكن يجب أن يتم ذلك عقب دراسة وافية لهذه 
ذلك  يتم  ولن   ،

ً
إجباريا بها  ي  تأمي�ن وىعي  زيادة  تتطلب  ي  وال�ت األخطار 

زاد  والذي  السفر  ن  بتأم�ي سيحدث  مثلما  المجمعات  خالل  من  إال 
اط  ي ظل جائحة كورونا واش�ت

ة وخاصة �ن أهميته خالل األونة األخ�ي
أراضيها. لدخول  الوثيقة  الدول هذه  العديد من 

كة  ل�ش المنتدب  العضو  خليفة،  أحمد  وقال 
إنشاء  من  الرئي�ي  الهدف  إن   ، ن للتأم�ي ثروة 
الربــح  تحقيق  عن   

ً
بعيدا تأمينية  مجمعة  أية 

التجاري؛ هو الوصول ألفضل مستوى ممكن 
المستهدفة  الفئة  لهذه  التأمينية  الخدمة  من 
لها  نطاق  أوسع  ي 

�ن المنافع  توحيد  خالل  من 
ي أحسن صورة 

المطالبات �ن مع توحيد خدمة 
ي  ال�ت والطريقة  بالشكل  حقوقهم  علي   

ً
حفاظا رين  المت�ن لجميع  لها 

الم�ي. المجتمع  و  االقتصاد  العام علي  بالنفع  وتنعكس  تساهم 
لها  مجمعة  ن  تدش�ي المطلوب  التغطيات  أبرز  أن  خليفة  وأضاف 
من  النوعية  هذه  أن   

ً
موضحا الصغر،  متناهي  ن  التأم�ي ي 

�ن تتمثل 
أهمية  يظهر  مما  انتشارها،  تعوق  تحديات  عدة  تواجه  ن  التأم�ي
يد  ال�ب هيئة  مثل  الدولة  مؤسسات  مع  تتحالف  لها  مجمعة  إنشاء 
االنتشار  تحقيق  يدعم  بما  الحكومية؛  االتصاالت  كات  و�ش والبنوك 
لها. تسويقها  المستهدف  العمالء  ائح  إىل �ش والوصول  الوثائق  لهذه 

وعات متناهية الصغر  الم�ش الدولة توجه لدعم وتمويل  أن  وأوضح 
وثائق  زيادة إصدارات  المقبلة عل  المرحلة   خالل 

ً
إيجابا بما سيؤثر 

ويمتلك   
ً
بكرا مازال  النشاط  هذا  أن   

ً
مؤكدا الصغر؛  متناهي  ن  التأم�ي

النتائج  أفضل  لتحقيق  استغاللها  الواجب  النمو  فرص  من  العديد 
لممكنة. ا

من  اإلقتصادية  القاعدة  لهذه  دعم  وجود  يجب  أنه كان  إىل  وأشار 
تأثرها  وعدم  القاعدة  هذه  استمرار  ي 

�ن ويساهم  يحقق  ن  تأم�ي خالل 
أهمية  وعات، مما أظهر  الم�ش تؤثر عل  أية مخاطر   عند وقوع 

ً
سلبا

حالة  ي 
�ن تزايدها  المتوقع  من  ي  وال�ت الصغر  متناهي  ن  التأم�ي وثائق 

بها. خاصة  مجمعة  ن  تدش�ي
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 ، ي التأمي�ن الخب�ي   ، مصط�ن سيد  وليد  قال 
الحريق  لتأمينات  العامة  اللجنة  رئيس  ونائب 
للمجمعات  إن   ، ن للتأم�ي الم�ي  باإلتحاد 
لخدمة  قومي  األول  مزدوج  دور  التأمينية 
حوادث  مجمعة  ي 

�ن يحدث  مثلما  المجتمع 
و األنفاق والطرق ال�يعة  السكة الحديد وم�ت
السيارات،  عل  اإلجباري  ن  التأم�ي ومجمعة 
ع�ب  القومي  اإلقتصاد  دعم  ي 

�ن للمجمعات  ي 
الثا�ن الدور  يتمثل  بينما 

النووية،  الضبعة  مثل  قومية  وعات  لم�ش التأمينية  الحماية  توف�ي 
قطاع  أقساط  محفظة  تعظيم  ي 

�ن المجمعات  هذه  مساهمة  بجانب 
. اإلجماىلي المحلي  الناتج  ي 

�ن وزيادة مساهمته  ن  التأم�ي
تأمينية  مجمعات   6 حاليا  تضم  الم�ية  السوق  أن  إىل  وأشار 
من  واسعة  يحة  ل�ش التأمينية  الحماية  توف�ي  ي 

�ن مجتمعي  دور  ولها 
ي لديهم، مع  ن بجانب ما ُتسهم فيه من زيادة الوىعي التأمي�ن المواطن�ي
أنه جاري   

ً
، موضحا ن التأم�ي كات  ي تعزيز حجم أعمال �ش

مساهمتها �ن
الطبيعية. األخطار  ن  التأم�ي أخرى  ن مجمعة  تدش�ي دراسة  أيضا  حاليا 

خالل   
ً
إجباريا فرضها  يمكن  ي  ال�ت التأمينات  بعض  هناك  أن  وأضاف 

أبرز هذه  أن   إىل 
ً
ا لها، مش�ي تأمينية  ن مجمعة  او تدش�ي المقبلة  ة  الف�ت

مثل  المهن  لبعض  المهنية  المسئولية  تغطية  ي 
�ن تتمثل  التأمينات 

وحماية  لخدمة   
ً
إجباريا تطبيقها  يجب  ي  وال�ت ن  والمحام�ي األطباء 

ي وزيادة أقساط  ي الدرجة األوىل بجانب رفع الوىعي التأمي�ن
المواطن �ن

القطاع.
ن  التأم�ي قانون  مسودة  ي 

�ن المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  حددت  وقد 
أن  افها  إل�ش الخاضعة  ن  التأم�ي كات  ل�ش يجوز  حاالت   4 الموحد 
للنظام   

ً
وفقا بذاتها  عملية  أو  إلدارة خطر  أك�ث  أو  فيها مجمعة  ئ  تن�ش

ذات  األخطار  ي 
�ن الحاالت  هذه  وتمثلت  مجمعة،  لكل  األساس 

إعادة  ترتيبات  عل  الحصول  فيها  يصعب  ال�ت  القومية  الطبيعة 
إكتتاب  ي ال تحتاج إىل عمليات  ال�ت النمطية  ، بجانب األخطار  ن التأم�ي
ي  ال�ت األخرى  الحاالت  إىل  باإلضافة  الطبيعية،  األخطار  ، وكذلك  ي ف�ن

الُمحددة. والمعاي�ي  للضوابط   
ً
ووفقا الهيئة  إدارة  مجلس  يقررها 

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 
المصدر: أموال الغد

ي ألقساط وثائق 
و�ن كات التحصيل اإللك�ت وط قيد �ش عدل �ش

ُ
»الرقابة المالية« ت

ن اإلجباري التأم�ي
المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  عمران  محمد  الدكتور  أصدر 
رقم  الهيئة  إدارة  مجلس  قرار  بتعديل   ،2021 لسنة   93 رقم  قراًرا 
ي 

و�ن اإللك�ت التحصيل  كات  �ش قيد  وط  �ش بشأن   ،2019 لسنة   27
النقل  ومركبات  السيارات  عل  اإلجباري  ن  التأم�ي وثائق  ألقساط 

ال�يــــع.
القرار عل :”يستبدل بعنوان قرار مجلس  المادة األوىل من  ونصت 
وط  ي )�ش

2019 المشار إليه العنوان اآل�ت 27 لسنة  إدارة الهيئة رقم 
.” ن التأم�ي وثائق  ي ألقساط 

و�ن اإللك�ت التحصيل  كات  قيد �ش وضوابط 
ي 

و�ن اإللك�ت التحصيل  عبارة  تستبدل  أن  عل  الثانية  المادة  وتنص 
ي 

و�ن اإللك�ت )التحصيل  بعبارة  ن  التأم�ي وثائق  أنواع  جميع  ألقساط 
النقل  ومركبات  السيارات  عل  اإلجباري  ن  التأم�ي وثائق  ألقساط 
ي 

�ن الوساطة  كة  /�ش ن التأم�ي كة  )�ش عبارة  تستبدل  كما  ال�يــــع(، 

ي 
�ن وردتنا  أينما  وذلك   ، ن التأم�ي كة  بعبارة �ش  ) ن التأم�ي /مجمعة  ن التأم�ي

إليه. 2019 المشار  27 لسنة  الهيئة رقم  قرار مجلس إدارة 
الرابع  المادة  من  )3/د(  البند  يلعن  أن  عل  الثالثة  المادة  ونصت 
إليه، كما  المشار   2019 27 لسنة  الهيئة رقم  إدارة  من قرار مجلس 
 ، ن التأم�ي لمدة  وطبًقا  المركبة  وحمولة  وسعة  لنوع  “وفًقا  عبارة  تلعن 
المأمولة”  الخدمة  عل  ن  المواطن�ي جموع  حصول  تيس�ي  يكفل  وبما 
أن  عل  الرابعة  المادة  ونصت  المادة،  ذات  من   )8( بالبند  الواردة 
ي تعاقدت مع  ن ال�ت ي التأم�ي

كات الوساطة �ن ن أو �ش كات التأم�ي تمنح �ش
ونًيا  إلك�ت بها  الخاصة  ن  التأم�ي وثائق  أقساط  تحصيل  تتوىل  كات  �ش
به  العمل  تاريــــخ  من  أشهر   6 لمدة  مهلة  القرار  بهذا  العمل  قبل 
ي 

و�ن اإللك�ت التحصيل  كات  �ش إحدى  مع  للتعاقد  أوضاعها  لتوفيق 
ي ذلك”.

الهيئة حال رغبتها �ن لدى  المقيدة 
المصدر: أموال الغد

ي المواطن العالج بم�
ط تل�ت ن رعاية المسافر” التش�ت وثيقة “تأم�ي

ن السفر.. نن�ش 22 تغطية مستثناة بنموذج اإلصدار أبرزها اإلصابات الرياضية وثيقة تأم�ي
بالسوق  للخارج  السفر  ن  لتأم�ي الم�ية  المجمعة  عمل  تفعيل  بدأ 
السفر  ن  تأم�ي فرع  إدارة  بتوىلي  والمعنية   ، ي

الما�ن األحد  الم�ية 
أعضاء  عن  ونيابة  الداخلية  وزارة  من  الصادرة  السفر  جوازات  عل 

للمجمعة. األساسي  للنظام   
ً
وفقا المجمعة 

ي عددها 152 لسنة 2021 الصادر اليوم 
ت الجريدة الرسمية �ن ون�ش

للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  عمران  محمد  الدكتور  قرار  الخميس؛ 
ن  تأم�ي وثيقة  بنموذج  العمل  بشأن   2021 لسنة   953 رقم  المالية 

للخارج. السفر 
التغطيات  تشملهم  ال  استثناء   22 حواىلي  النموذج  هذا  وتضمن 
السفر،  ن  لتأم�ي الم�ية  المجمعة  من  الصادرة  بالوثيقة  التأمينية 
السابقة  أو  المزمنة  اإلصابات  أو  األمراض  االستثناءات  هذه  وأبرز 
المسابقات  ي 

�ن له  للمؤمن  الفعلية  المشاركة   ، ن التأم�ي هذا  عن 
األمراض  أو  واإلصابات  والتدريب،  واالختبارات  الرياضية  واأللعاب 

الرياضية. األنشطة  لممارسة  تحدث كنتيجة  ي  ال�ت

والطالب  دائمة  بصفة  بالخارج  ن  المقيم�ي الوثيقة  ي  تستث�ن كما 
مع  والعمرة؛  للحج  المسافرين  وكذلك  بالخارج،  ن  والدارس�ي
ذلك  ي 

�ن بما  بهما  المرتبطة  والحاالت  والوالدة  الحمل  رعاية  استثناء 
عية،   �ش الغ�ي  السفر  وحاالت  الطبية،  والمستلزمات  الخدمات 
وأجهزة  الالصقة  والعدسات  والنظارات  التعويضية،  واألجهزة 

الصناعية. واألطراف  السمع 
خدمات  مقابل   0.1% عل  السفر  لوثيقة  ن  التأم�ي قسط  وشمل 
ضمان  صندوق  اك  اش�ت  0.2% وكذلك  الوثائق،  واعتماد  مراجعة 

الوثائق. حقوق 
التغطية يورو حدود  ألف  الوثيقة..و30  300 جنيه قسط 

تشملها  ي  ال�ت التغطيات  نستعرض  للمجمعة  األساسي  للنظام   
ً
ووفقا

ن  تأم�ي وثيقة  إلصدار  المخصصة  واألقساط  ن  التأم�ي ومبالغ  الوثيقة 
-: السفر وهي كالتاىلي

https://amwalalghad.com/2021/07/05/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7/
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ن السفر الصادرة من المجمعة. 300 جنيه قيمة قسط وثيقة تأم�ي  -
مدة  تتعدى  ال  ي  ال�ت الرحالت  جميع  عل  المفعول  سارية  الوثيقة   -

 متتالية خالل مدة �يان جواز السفر
ً
90 يوما كل منها 

يعادلها  ما  أو  يورو   30000 إىل  التأمينية  التغطية  حدود  تصل   -
ما  أو  األوىل  يورو   100 للـ قدره  تحمل  وجود  مع  األخرى  بالعمالت 
اإلقامة  وتكاليف  الطبية  النفقات  من  األخرى  بالعمالت  يعادلها 

ت لمستشفيا با
بلد  إىل  له  المؤمن  إعادة  أو  النقل  تكاليف  تغطية  تتضمن  الوثيقة   –
إعادة  تكاليف  له،  للمؤمن  حادث  وقوع  أو  المرض  حالة  ي 

�ن اإلقامة 
الجثمان اىل بلد اإلقامة �ن حالة وفاة المؤمن له.

من  لها   
ً
مرخصا  ، ي

تعاو�ن ن  تأم�ي جمعية  أو  ن  تأم�ي كة  �ش تعت�ب كل    –
 
ً
عضوا المتنوعة،  الحوادث  أخطار  ضد  ن  التأم�ي بمزاولة  الهيئة 

المالية، وال يجوز  للرقابة  العامة  بالهيئة  بالمجمعة، بمجرد تسجيلها 
بمزاولة  لها  المرخص   ، ي

التعاو�ن ن  التأم�ي وجمعيات  ن  تأم�ي كة  �ش ألي 
أن  الداخلية،  وزارة  من  الصادرة  السفر  جوازات  عل  السفر،  ن  تأم�ي
نطاق  خارج  الصور،  من  صورة  بأي  الوثائق  من  النوع  هذا  تصدر 

لمجمعة. ا

المواطن  ي 
تل�ت ط  المسافر” التش�ت رعاية  ن  “تأم�ي وثيقة  المالية:  الرقابة 

العالج بم�
اط  اش�ت صحة  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  نفت  متصل،  سياق  ي 

و�ن
ن رعاية المسافر” إعادة المواطن الم�ي من رحلته بالخارج  وثيقة “تأم�ي
ي العالج بالمستشفيات الم�ية بداًل من عالجه بمستشفيات دولة 

لتل�ت
اإلصابة.

ي بيان رًدا عل استفسارات المركز اإلعالمي 
وأوضحت الرقابة المالية، �ن

ن رعاية المسافر تستهدف  لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن وثيقة تأم�ي
المسافرين  ن  للم�ي�ي الفورية  المساعدة  تقِدم  تأمينية  مظلة  توف�ي 
ي أو مرض طارئ أثناء 

ي حالة تعرض أي منهم ألي حادث عر�ن
للخارج �ن

رحلة السفر.
ن سفر تكميلية بتغطيات  ن المسافرين إبرام وثيقة تأم�ي كما يحق للمواطن�ي
ن المرخص لها من  ن وجمعيات التأم�ي كات التأم�ي إضافية لدى أي من �ش
التغطية  احتياجات  لتلبية  وذلك  السفر،  ن  تأم�ي وثائق  بإصدار  الهيئة 

. ن اإلضافية لدى بعض فئات الم�ي�ي
المصدر: أموال الغد ومباشر

« تشكل لجنة إدارية لتطبيق سياسات الحوكمة البيئية واالجتماعية  ن »البحرينية الكويتية للتأم�ي
كات وحوكمة ال�ش

وأهداف   2030 االقتصادية  البحرين  رؤية  مع   
ً
تماشيا البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 

ورفاهية  األرض  حماية كوكب  بشأن  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم 
ن )ش.م.ب.(  كة البحرينية الكويتية للتأم�ي ي العالم، أخذت ال�ش

الشعوب �ن
الوطنية  اتيجية  اإلس�ت المساهمة  خالل  من  بذلك  ام  ن اإلل�ت عاتقها  عل 
النجاح  من  المزيد  لتحقيق  المستدامة  للتنمية  والعالمية  واإلقليمية 

والنمو. 
معنية  إدارية  لجنة  تشكيل  عن  ن  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  ال�ش تعلن 
برئاسة  كات  ال�ش وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  سياسات  بتطبيق 
والسيدة  فردان،  علي  السيد  من  كل  وعضوية  ي  بوج�ي أحمد  السيد 
والسيد  جاسم  زهرة  والسيدة  فاطمة كاظم،  والسيدة  المحميد،  عائشة 

النا�. المصدر: األيامأحمد 

BH Assurance: Q1 2021 results
Tunisia:Tunisia: BH Assurance recorded a 2.8% turnover 
increase during Q1 2021. The latter went from 40.231 
million TND (14 million USD) in the first quarter of 
2020 to 41.386 million TND (14.74 million USD) on 
31 March 2021.
Set at 26.512 million TND (9.44 million USD), the 
non-life premiums rose by 10.1% during the period 
under review.
The life turnover declined by 8% reaching 14.874 
million TND (5.29 million USD) in Q1 2021, compared 
to 16.153 million TND (5.62 million USD) recorded in 
the same period in 2020. Such decrease is related to 
the non-renewal of a major contract.

As of 31 March 2021, the incurred losses increased 
by 43%, set at 21.35 million TND (7.6 million USD) 
compared to 14.864 million TND (5.178 million USD) 
by late March 2020.
In Q1 2021, the investment income reached 3.751 
million TND (1.3 million USD) thus increasing by 
1.5% over one year.

 Source: Atlas Magazine 
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ن خالل 3 أشهر قرابة الـ 6 مليارات حجم النشاط االستثماري للسورية للتأم�ي
العامة  للمؤسسة  التأمينية  المحفظة  توسع  عل  مؤ�ش  ي 

�ن سوريـــا:سوريـــا: 
األول  الربــع  االستثماري خالل  نشاطها  ازداد حجم  ن  للتأم�ي السورية 
مليون  و874  مليارات  من خمسة  أك�ث  إىل  ليصل  الجاري  العام  من 
تقدر  بزيادة  التأمينية  والتعويضات  األقساط  متضمنة  سورية  ة  ل�ي
العام  من  ذاتها  ة  الف�ت عن  ة  ل�ي المليار  ونصف  مليارات  ثالث  بنحو 

. ي
الما�ن

الدكتور  المؤسسة  عام  مدير  أكده  لما  وفقا  المؤ�ش  هذا  ي 
ويأ�ت

إدارة  مع  بالتعاقد  تمثلت  متقدمة  خطوات  تحقيق  مع  زيود  نزار 
كالعمليات  الطبية  الخدمات  لتقديم  العسكرية  الطبية  الخدمات 
العسكرية  الطبية  والمراكز  ي 

المشا�ن ي 
�ن ية  المخ�ب والتحاليل  الجراحية 

مع  للتعاقد  السعي  جانب  إىل  الصحي  ن  التأم�ي بطاقة  لحاملي  وذلك 
لدى  ن  للمؤمن�ي أوسع  تأمينية  مظلة  توف�ي  بهدف  طة  ال�ش ي 

مشا�ن
المؤسسة.

المؤسسة  أن  زيود  أوضح  الماىلي واالستثماري  بالجانب  يتعلق  وفيما 
مليار   20 والبالغة  لديها  الفنية  االحتياطيات  من  جزءا  استثمرت 
األجل  أو طويلة  ة  استثمارية قص�ي ة سورية عن طريق ربط ودائع  ل�ي
ن وصلت  ي ح�ي

المقدمة �ن العروض  أفضل  العاملة وفق  المصارف  ي 
�ن

بالمئة.  100 الـ  يقارب  ما  إىل  االستثمارية  تنفيذ خطتها  نسبة 
داخلي  ن  تأم�ي كمعيد  تعمل  باتت  المؤسسة  أن  إىل  زيود  ولفت 
عملها كاشفا  أتمتة  ذاته  الوقت  ي 

�ن وتتابع  الخاصة  ن  التأم�ي كات  ل�ش

أسطوانات  ن  لتأم�ي المحروقات  مع  تفاهم  مذكرة  لتوقيع  السعي  عن 
ومع  ة  ل�ي  200 ببدل  ة  والكب�ي ة سورية  ل�ي  100 ببدل  ة  الصغ�ي الغاز 
بحلب  نجار  والشيخ  العمالية  وعدرا  حسياء  ي 

�ن الصناعية  المدن 
والحياة  ات  ن والتجه�ي والمعامل  الصناعية  المنشآت  عل  ن  للتأم�ي

الحريق. مخاطر  وضد 
مع  تعاون  إطار  اتفاق  مؤخرا  وقعت  ن  للتأم�ي السورية  وكانت 
قيام  يتضمن  والمتوسطة  ة  الصغ�ي وعات  الم�ش تنمية  هيئة 
والممتلكات  األشخاص  عل  ن  التأم�ي خدمات  بتقديم كل  المؤسسة 
لتمكينهم  والمتوسطة  ة  الصغ�ي المشاريــــع  ألصحاب  والمسؤوليات 
بغية  لهم  متكاملة  خدمات  وتقديم  فيها  والنجاح  بها  اإلقالع  من 

. ي الوط�ن االقتصاد  ودعم  المحلي  المجتمع  تنمية 
syrian days :المصدر

1111

ي جوهانسبورغ
ن تفتتح مكتب تمثيلية �ن كة المركزية إلعادة التأم�ي ال�ش

 ، ن كة المركزية إلعادة التأم�ي ، وخاصة طموحها للريادة إقليميا وقاريا، تواصل ال�ش اتيجيتها التنموية عل الصعيد الدوىلي ي إطار اس�ت
المغـــرب:المغـــرب: �ن

الجنوبية  إفريقيا  منطقة  ي 
�ن تمثيلية  مكتب  افتتاح  ع�ب  القاري  وتقوي حضورها  ي 

اإلفري�ت إشعاعها   ، والتدب�ي اإليداع  فرع مجموعة صندوق 
بعد  وذلك  غ،  بجوهانس�ب إفريقيا  جنوب  ي 

�ن ي 
اإلفري�ت المستوى  عل  الرابع  مكتبها  ن  التأم�ي إلعادة  المركزية  كة  ال�ش افتتحت  الصدد،  هذا  ي 

و�ن
الجنوبية.  إفريقيا  منطقة  ي 

�ن كة  ال�ش عمليات  وقيادة  لتنسيق  مركزا  الجديد  المكتب  هذا  وسيشكل  وم�.  ديفوار  وكوت  روندا  ي 
�ن مكاتبها 

لوين. السيد ستيفان  إىل  الجديد  المكتب  تسي�ي  مهمة  وأسندت 
ن  كات إعادة التأم�ي ن و�ش ي التأم�ي

كات الوساطة �ن يات �ش ي ك�ب
وسبق للسيد ستيفان لوين أن توىل ألزيد من 30 سنة عدة مناصب ومسؤوليات �ن

ي هذه المرحلة الجديدة 
ن �ن كة المركزية إلعادة التأم�ي ي إطار مهمته الجديدة ال�ش

ته وشبكة عالقاته، سيواكب �ن ي جنوب إفريقيا. وبفضل خ�ب
�ن

. ي
اإلفري�ت توسعها  من 

المصدر: َمغِرس

قناة السويس لتأمينات الحياة تحقق 700 مليون جنيه أقساط خالل العام المالي 
2021/20

العضو   ، ج�ب سعيد  الدكتور  كشف  العربية:  م�  العربية:جمهورية  م�  جمهورية 
ات  المؤ�ش أن  عن  الحياة،  لتأمينات  السويس  قناة  كة  ل�ش المنتدب 
نحو  أقساطها  محفظة  بلوغ  أظهرت  كة  لل�ش الماىلي  للمركز  األولية 

.2021/2020 ي 
الماىلي الما�ن العام  700 مليون جنيه خالل 

كة لم تنتهي بعد من إعتماد المركز الماىلي للعام  وأضاف ج�ب أن ال�ش
 لها سيظهره المركز 

ً
 إىل أنه وفقا

ً
ا ي 2021/2020، مش�ي

الماىلي الما�ن
كة سنحدد مستهدفاتنا خالل العام الماىلي 2022/2021. الماىلي لل�ش

حصتها  تعزيز  المقبلة  المرحلة  خالل  تستهدف  كة  ال�ش أن  وأوضح 
محفظة  تعظيم  ع�ب  بالسوق  الحياة  تأمينات  كات  �ش ن  ب�ي السوقية 
وإتباع  المالية  مالءتها  تدعيم  ع�ب  كة،  ال�ش ربحية  وزيادة  األقساط 

كة. آليات تسويقية مستحدثة لجذب عمالء جدد لقاعدة عمالء ال�ش
124 مليون جنيه كة إىل  زيادة رأسمال ال�ش

قامت  كة  ال�ش أن  الغد«  لـ»أموال  خاصة  ي ت�يحات 
�ن ج�ب  وأوضح 

كة  24 مليون جنيه زيادة برأسمال ال�ش بتدعيم مالءتها المالية بضخ 
اتيجتها  اس�ت مع  يتواكب  بما  جنيه؛  مليون   124 إىل  ليصل  المدفوع 

المقبلة. ة  الف�ت خالل  أقساطها  محفظة  لتعظيم 
ي 

الما�ن العام  أصدرت  قد  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أن  ويذكر 
من   7  ،6 رقمي  ن  المادت�ي تعديل  بشأن   2020 لسنة   934 رقم   

ً
قرارا

تم  حيث  الحياة،  لتأمينات  السويس  قناة  كة  ل�ش األساسي  النظام 
100 مليون جنيه. المصدر والمدفوع إىل  كة  زيادة رأسمال ال�ش
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المهندس لتأمينات الحياة تسدد 3.5 مليون جنيه تعويضات لتسوية 144 مطالبة 
»كورونا«

العام  المدير  صالح  مصط�ن  كشف  العربية:  م�  العربية:جمهورية  م�  جمهورية 
الحياة،  لتأمينات  المهندس  كة  ب�ش المنتدب  العضو  بأعمال  والقائم 
جنيه  مليون   3.5 حواىلي  تبلغ  بقيمة  تعويضات  كة  ال�ش سداد  عن 
وس  ناتجة عن اإلصابة بف�ي 144 مطالبة لحاالت وفاة  لتسوية نحو 

كة. ال�ش لعمالء  كورونا 
كة  ال�ش أن  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ت�يحات  ي 

�ن صالح  وأضاف 
4 حاالت  لـ  جنيه  ألف   250 بقيمة  تعويضات كورونا  بسداد  قامت 
جنيه  مليون   3.25 نحو  سددت  بينما  كة؛  ال�ش عمالء  من  فردية 

. ن جماىعي تأم�ي 140 حالة  لنحو  تعويضات 
أن  إىل  يرجع  الجماىعي  ن  التأم�ي تعويضات  حجم  تزايد  أن  إىل  وأشار 
ي 

�ن ي  الط�ب للقطاع  الجماىعي  ن  التأم�ي لعقود  التعويضات  هذه  أغلبية 
ف  تت�ش حيث  بالمستشفيات؛  ن  وعامل�ي وممرضات  أطباء  من  م� 
الحيوي والهام  القطاع  التأمينية ألغلب هذا  التغطية  بتقديم  كة  ال�ش
لدعم  القطاع  بهذا  الخاصة  التعويضات  كافة  قبول  عل   

ً
مؤكدا  ،

لتضحياتهم  وتقدير  الجائحة  هذه  ظل  ي 
�ن األبيض  للجيش  كة  ال�ش

الم�ي. الشعب  الحرجة علي جميع  ة  الف�ت ة خالل هذه  الكب�ي
للقطاع  الجماىعي  لعقود  التعويضات  هذه  من   70% أن حواىلي  ونوه 
للعقود  ي 

والبا�ت الصغر  متناهي  ن  للتأم�ي  25% بنسبة  ي 
والبا�ت  ، ي الط�ب

األخرى. الجماعية 

العاملة  الحياة  تأمينات  كات  �ش أغلبية  إعالن  أن  صالح  وأوضح 
ساهم  وس كورونا؛  ف�ي ومنها  لألوبئة  وثائقها  تغطيات  عن  بالسوق 
العمالء، ولكن عل  يحة واسعة من  ي لدى �ش التأمي�ن الوىعي  ي زيادة 

�ن
خالل  ي  التأمي�ن الوىعي  تنامي  استغالل  عل  العمل  ن  التأم�ي كات  �ش

المقبلة. ة  الف�ت
أعلنت  قد  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أن  يذكر  أخرى  ناحية  ومن 
ن  ي تستحوذ عل %71 من عمالء التأم�ي كات ال�ت ي أن ال�ش

العام الما�ن
ي  لمصا�ب العالجية  التغطية  بتوف�ي  مة  ن مل�ت كانت  السوق  ي 

�ن ي  الط�ب
 – التأمينية  الوثائق  حاملي   – عليهم  المؤمن  من  كورونا  وس  ف�ي

المستشفيات. مع  لتعاقداتها   
ً
وفقا وذلك  بصورة كاملة 

من   29% عل  المستحوذة  ن  التأم�ي كات  �ش ي 
با�ت أن  وأضافت 

التأمينية  وثائقهم  تغىطي  ال  ي  وال�ت السوق  ي 
�ن ي  الط�ب ن  التأم�ي عمالء 

ي 
�ن ة  مرونة كب�ي أبدت  قد   – لموقفها  الهيئة  مراجعة  بعد   – األوبئة 

تكاليف  وسداد  عليهم(  )المؤمن  لعمالئها  التأمينية  التغطية  إعادة 
سلبية  أو  إيجابية  مدى  تحديد  يتم  ح�ت  التشخيص  متطلبات 
العمالء – حال  وس كورونا، مع إمكانية استفادة هؤالء  اإلصابة بف�ي
مع  ن  التأم�ي كة  �ش بأسعار   – نفقتهم  عل  العالج  باستكمال  رغبتهم 

معها. المتعاقد  المستش�ن 

المصدر: أموال الغد

تحديد  كة  لل�ش األساسي  النظام  من   )6( المادة  تعديل  وتضمن 
ورأسمالها  جنيه،  مليون   300 بمبلغ  به  المرخص  كة  ال�ش رأسمال 
قيمة  ن سهم  10 مالي�ي  عل 

ً
مليون جنيه موزعا  100 بمبلغ  المصدر 

10 جنيه. كل سهم 
%100 وقد تم سداد كامل رأسمال  المساهمة الم�ية  وتبلغ نسبة 
كما  التجاري،  بالسجل  التأش�ي  بموجب  الزيادة  قبل  المصدر  كة  ال�ش
20 مليون جنيه قيمة الزيادة بموجب الشهادة  تم إيداع مبلغ وقدره 
البنوك  من  ، وهو  الدوىلي ي 

اإلفري�ت ي  العر�ب البنك  من  الصادرة  البنكية 
رأس  من  المدفوع  إجماىلي  ليصبح  اإلكتتابات؛  ي 

بتل�ن لها  المرخص 
بالكامل. مليون جنيه مسددة   100 المصدر  كة  ال�ش مال 

 
ً
وقد تم تأسيس قناة السويس لتأمينات الحياة عقب إنفصالها فعليا

2012 وفقا  عام  « منتصف  ن للتأم�ي السويس  األم »قناة  كة  ال�ش عن 
كات  ألزم �ش والذى   2008 لعام   118 رقم  والرقابة  اف  اإل�ش لقانون 
بأن  والممتلكات  األشخاص  تأمينات  نشاطي  ن  ب�ي تجمع  ال�ت  ن  التأم�ي

. ن النشاط�ي ن  ب�ي تفصل 
ككيان  عملها  لتبدأ  الحياة  لتأمينات  السويس  قناة  كة  �ش وانطلقت 
المالية  للرقابة  العامة  بالهيئة   )31( رقم  تحت  مسجل  مستقل 
بنسبة  ن  للتأم�ي السويس  قناة  كة  �ش من  مساهمي  هيكل  ويتكون 
 ،10.56% الوادى االخ�ن لإلستثمار والتنمية بنسبة  كة  %80، و�ش
وصندوق   ،9.02% بنسبة  السويس  قناة  بهيئة  ن  العامل�ي وصندوق 
ن  المساهم�ي وحصة   ،0.36% بنسبة  العرب   بالمقاولون  ن  العامل�ي

.0.06% بنسبة  األفراد 
المصدر: أموال الغد

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