
ي للمؤتمر العام الـ33 لإلتحاد  اجتماع تحض�ي
ن ي للتأم�ي العام العر�ب

لإلتحاد   33 الـ العام  للمؤتمر  النهائية  ية  التحض�ي األعمال  متابعة  إطار  ي 
�ف

اجتماع  الجزائر  ي 
�ف  2022-03-27 الموافق  اليوم  ُعقد   ، ف للتأم�ي ي  العر�ب العام 

عقده  والمقرر   33 الـ العام  للمؤتمر  النهائية  تيبات  ال�ت عىل  للوقوف  ي  تحض�ي
ة 05 - 08 / 06 / 2022. ي وهران - الجزائر خالل الف�ت

�ف
وقد ح�ف هذا االجتماع كل من:

وإعادة  ف  التأم�ي كات  ل�ش الجزائري  االتحاد  رئيس   - بنميسية  يوسف  األستاذ/   -
33 الـ العام  للمؤتمر  العليا  التنظيمية  اللجنة  ورئيس  ف  التأم�ي

ف ي للتأم�ي - األستاذ/ األسعد زروق - رئيس اإلتحاد العام العر�ب
33 الـ العام  للمؤتمر  العليا  التنظيمية  اللجنة  ف وعضو  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العام  ف  األم�ي  - أبوزيد  األستاذ/ شكيب   -

33 الـ CASH Assurances وعضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر العام  كة كاش للتأمينات  - السيدة/ وداد بلهوشات - الرئيس والمدير العام ل�ش
33 الـ العام  للمؤتمر  التنظيمية  اللجنة  SAA وعضو  ف  للتأم�ي الوطنية  كة  ال�ش  - بنميسية  األستاذ/ محمد   -
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نرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنينرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمني

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

22

World Insurance

Cyber insurance in P&C industry grew by 22% in 2020: Fitch 
Ratings

Cyber insurance continues to be viewed as a growth 
market for P&C insurers, as demand for coverage is 
unlikely to decline given recent growth in incidents, 
and premium rate increase momentum is unlikely to 
subside near term.
Growth in standalone coverage will be fuelled by 
policyholder and insurer interest in reducing ambiguity 
in coverage or “silent cyber” risks.
The analysts at Fitch also warned that recent loss 
experience may lead some underwriters to more 
cautiously extend coverage and larger loss limits going 
forward, and utilise tighter policy terms, including 
coverage sublimits and exclusions.
Cyber remains a fairly modest portion of premium risk 
for the industry and individual insurers.
However, underwriters face significant uncertainty in 0 
measuring risk aggregations and potential losses from 
severe cyber disaster events.
Cyber risk modelling products remain in early stages of 
development compared with more established natural 
catastrophe risk modelling products.
Cyber risk has evolved into a leading exposure and 
concern for businesses of all sizes. Companies are 
increasingly aware of the potential for losses from 
events that include data breaches, data theft, systems 
outages and failure, and ransomware attacks.
Meeting the challenge of keeping pace with technology 
and the resourcefulness of hackers more frequently 

includes utilising the expertise and indemnification 
capacity of P&C insurers as seen by the growth of the 
cyber insurance market. However, insurance protection 
is only part of the solution to cyber risk.
Managing cyber threats rely on an organisations’ 
ability to assess and quantify cyber risks, as well as 
implement effective data protection, systems security 
and other loss prevention measures, and prepare to 
implement comprehensive remediation measures when 
an incident occurs.
Effects of more comprehensive regulatory and legal 
requirements, such as the California Consumer Privacy 
Act and the New York Department of Financial 
Services Cybersecurity Regulations, which can trigger 
significant fines and penalties for failure to manage 
and protect private and sensitive data, are also spurring 
interest in cyber risk management and coverage.
James Auden, Fitch Ratings commented: “The cyber 
market faced a reckoning in 2020 as loss experience 
deteriorated, particularly from an influx of ransomware 
incidents.
“While cyber insurance premium rates are rising 
sharply, concerns remain that underwriters can 
successfully price this business longer term, given 
constantly evolving risk exposures and sources of loss.”

According to rating agency Fitch Ratings the Cybersecurity and Identity Theft Insurance Coverage Supplement 
reported that cyber insurance direct written premiums for the property & casualty (P&C) industry grew by 22% 
in 2020 to over $2.7 billion.

https://aqabaconf.com/
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Final re/insurance claims “highly uncertain” from new Russia 
aircraft law

Under usual circumstances, lessors are insured for this 
risk, but they are now turning to insurers to recover 
these losses.
But insurers may not have to pay all these claims, 
because of the amount and timing of impairment 
charges to be taken by lessors are subject to a number 
of a variables, as well as negotiations with airlines, 
which will ultimately affect assumptions regarding 
future value.
However, as Moody’s explained in the report, even 
though many insurers withdrew their coverage before 
the new law came into effect, they may not have 
provided sufficient notice to exonerate themselves 
from their liabilities.
The definition of the event triggering the claim which 
will affect the outcome for insurers will also be subject 
to legal proceedings.
Moody’s said: “We believe lessors are ready to start 
legal proceedings against insurers if necessary.”
The report also states that the exact size of the ultimate 
insured loss remains unclear, and will likely become 
known after lengthy legal proceedings. However 
as result of the new Russian legislation, Moody’s 
estimates that global re/insurers face potential claims 
of $9-11 billion.
Analysts at Fitch Ratings recently warned that insurers 
could face claims as high as $10 billion due to the 
grounding of planes in Russia, with 30-40% of them 
likely to be passed on to reinsurers.
Moody’s said that they do not expect the Russian aircraft 
law to affect the capital of global diversified players, 
however the impact may vary widely by company and 
could be more severe for specialised players.
Moody’s agrees that reinsurers will share some of 
this loss knowing that they typically cede 20-30% of 
their marine, aviation and transport premiums to the 
reinsurance sector, meaning that reinsurers are likely to 
bear a large proportion of the potential loss. Given the 
complexity of this event, disputes between insurers and 
reinsurers are likely to happen, which will further delay 
the settlement of claims.
In addition, the report states that this on-going event 
will only affect a sub-segment of the aviation insurance 
market – a global market that is dominated by large 

A new report from Moody’s has stated that at this stage it is unclear whether insurers will have to pay all current 
claims for lessors, in regards to the new Russian aircraft law effectively preventing foreign lessors from repossessing 
their aircrafts.

33

and well diversified insurers, and includes specialised 
players that includes some Lloyd’s syndicates and 
Lancashire Holdings Ltd.
“If claims materialize, they will therefore not be 
distributed among aviation insurers according to their 
market share”, the report reads. If it materialised, the 
expected aviation loss would be the largest direct claims 
event stemming from Russia’s invasion of Ukraine to 
date.
Losses are also expected to creep higher in other 
insurance lines, military conflict could lead to an 
increase in claims in other lines of insurance business, 
this includes political risk, cyber risk, trade credit, and 
property.
Trade credit insurers’ exposure to Russia is relatively 
limited, amounting to no more than 1-2% of their total 
exposures and insurers can also cancel some of these 
exposures too. Credit insurers can also cover political 
risk, and they typically share risks with reinsurers 
through proportional and non-proportional treaties.
Moody’s said: “An additional risk for trade credit 
insurers is the spill over impact of the military conflict 
on the global economy. We have recently reduced our 
forecasts for economic growth in the G-20 countries, 
although we expect growth to remain positive.”
The ongoing conflict also raises additional inflation 
and investment risks, including market volatility, for 
insurers.

 Source: Reinsurance News & Moody›s

https://gaif.org/Archive/8311b4f5.pdf
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chantier de la généralisation de la protection sociale, 
appelant le secteur des assurances à s’inscrire dans 
cette dynamique, et ce, en proposant des produits 
complémentaires adaptés à cette nouvelle donne et 
en s’appuyant sur son expérience dans la gestion de 
l’assurance maladie.

Conferences and Seminars

Morocco
500 assureurs de 27 pays en conclave à Casablanca

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la 
signature d’une convention de coopération technique 
entre la FMSAR et l’Association des assureurs du 
Kenya pour la promotion du partage d’expérience et de 
bonnes pratiques entre les deux pays.
Intervenant à l’ouverture de cet évènement de portée 
internationale qui est tenu à l’initiative de la Fédération 
marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance 
(FMSAR), M. Othman Khalil EL ALAMY, Président 
par intérim de l’ Autorité de Contrôle des Assurances 
et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a rappelé les 
enjeux du contexte national actuel marqué par le 

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Coup d’envoi de la 8ème édition du 
Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance a été donné, ce mercredi 23 mars en format hybride, sous le thème de 
l’assurance durable et de l’élargissement de la couverture santé. L’inauguration de cette nouvelle édition, organisée 
par la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR), a connu la participation de 
500 professionnels, représentant pas moins de 27 pays étrangers, qui ont pris part à des débats autour de deux 
thématiques importantes liés à l’actualité du secteur.

44

AM Best Market Segment Outlook: Global Life and Non-life 
Reinsurance 
AM Best is maintaining its outlook for the global non-
life reinsurance segment at Stable, driven primarily by 
the following factors:
• Risk-adjusted capitalization remains at robust levels, 
with material excess capital to absorb short-term 
underwriting and investment losses
• Ongoing positive pricing momentum, driven by rising 
loss cost inflation, elevated natural catastrophe activity, 
and historically low investment returns
• Enhanced market discipline, including tighter terms 
and conditions, driven by economic uncertainty and 
climate-related catastrophic events
• Growing demand for reinsurance capacity as primary 
carriers seek stable results and capital efficiency
Counterbalancing factors include the following:
• Wariness from third-party capital after several years 
of significant property catastrophe events
• Inflation risk due to supply chain disruptions and 
central banks’ stimulus measures during the pandemic
• Sustained social inflation and historically low fixed 
income interest rates, destabilizing casualty loss 
reserves
• Heightened geopolitical instability due to the Russian 
invasion of Ukraine 

Enhanced underwriting discipline and substantial 
cumulative rate increases have improved underwriting 
opportunities for almost all reinsurers. The increased 
demand for reinsurance capacity has allowed smaller 
reinsurers to play a greater role than at any time in 
recent memory. However, underwriting results have 
been affected by more frequent catastrophic events, 
especially secondary perils, which are exacerbated 
due to disruptions in the global supply chain and labor 
shortages
AM Best is maintaining a Stable outlook for the global 
life reinsurance segment, owing to the following 
factors, among others:
• Manageable COVID-19 pandemic-related mortality 
experience despite negative developments in 2021
• A life reinsurance market concentrated in a few 
well-capitalized companies, which partially mitigates 
competitive pressure
• Healthy risk-adjusted capitalization 
Countervailing factors include the following:
• The increased economic stability assumed as the 
pandemic eases does not fully materialize either 
because of a new variant of COVID-19 or due to other 
external factors such as the Russian invasion of Ukraine

 Source: AM Best

https://gaif.org/Archive/af199b5.pdf
https://gaif.org/Archive/af199b5.pdf
https://gaif.org/Archive/1bad524b.pdf
https://gaif.org/Archive/1bad524b.pdf
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pour s’intégrer dans ce dispositif et apporter leur pierre 
à l’édifice.
Pour ce qui est du Mémorandum d’Entente (MoU) 
signé entre la FMSAR et son homologue kényane, 
M. Baddou a relevé les avancées majeures et le 
développement rapide du pays d’Afrique de l’est en 
matière de d’assurance, notamment sur le volet de la 
digitalisation, ce qui explique le choix qui a été porté 
sur le Kenya lors de cette 8ème édition.
Baddou a enfin rappelé que via les alliances nouées 
précédemment avec les sociétés d’assurance de 
Tunisie, de Côte d’Ivoire et d’Égypte, la FMSAR 
tient à approfondir la coopération pour examiner et 
échanger mutuellement les meilleures pratiques avec 
les partenaires internationaux.
Pour sa part, la représentante de l’Association des 
assureurs du Kenya, Hazel Kingori, s’est félicitée de 
la signature de cet accord de coopération technique 
qui profitera au marché kényan dans les segments de 
l’assurance médicale et d’assurance automobile sur 
lequel le Maroc est avancé.
Mme Kingori a aussi fait part de l’intention des 
deux parties d’examiner les moyens de développer 
réciproquement la branche de l’assurance vie ainsi que 
de partager les enseignements sur la digitalisation et 
autres produits d’assurance.

55

M. El ALAMY a aussi passé en revue les efforts 
déployés par le Maroc en matière de lutte contre les 
changements climatiques, précisant, à cet égard, que « 
les assureurs, en tant qu’investisseurs institutionnels, 
ont un rôle majeur à jouer pour soutenir l’orientation 
du pays dans sa transition énergétique, contribuer au 
verdissement de l’économie et plus généralement au 
développement durable ».
La première porte sur la contribution des assureurs 
aux questions liées au développement durable tandis 
que la deuxième concerne le rôle de l’industrie en 
assurance santé à l’aune de la nouvelle dynamique 
de généralisation de l’assurance maladie obligatoire à 
l’ensemble des citoyens.
Dans une déclaration à la presse, le Directeur Général 
de la FMSAR, Bachir Baddou, a mis l’accent 
sur l’importance pour les sociétés d’assurance 
d’accompagner leurs clients sur les problématiques 
ayant trait au développement durable, notamment 
celles liées aux risques environnementaux et aux 
changements climatiques.
Et d’expliquer que face à ces aléas, les sociétés 
d’assurances sont tenues d’apporter une aide à 
leurs assurés afin de mettre en place des mesures de 
prévention pour mieux appréhender, à leur tour, ces 
problématiques avec leurs collaborateurs et ainsi 
réduire leur empreinte carbone.
A ce titre, Baddou a également déclaré que les 
compagnies d’assurances, en tant qu’investisseurs 
institutionnels de premier plan, sont appelées à investir 
dans des entreprises respectueuses du principe de bonne 
gouvernance et qui soient non seulement rentables mais 
surtout socialement responsables.
Sur le volet de la généralisation de l’assurance maladie 
obligatoire à tous les citoyens, il a souligné que ce grand 
chantier engagé par le Maroc demande l’implication 
des professionnels de l’assurance et de la réassurance 

 Source: Info Médiaire & ACAPS

مطالب بدراسة الرقابة المالية ترخيص مزاولة الوساطة متناهية الصغر

ي األقرص - جمهورية مرص العربية
ن متناهي الصغر �ن مؤتمر التأم�ي

فعاليات  المالية،  الرقابة  هيئة  رئيس  عمران  محمد  الدكتور  افتتح 
ة والمتوسطة  وعات الصغ�ي الم�ش ف عىل  للتأم�ي أول مؤتمر متخصص 
أهمية  توضيح  إىل  يهدف  والذي  األق�،  محافظة  تستضيفه 
المحافظات  من  العديد  تمتع  ي ظل 

�ف وعات  الم�ش ف عىل هذه  التأم�ي
والعديد  البنوك  من  ُتمول  ي  ال�ت المشاريــــع  من  النوعية  هذه  بتوف�ي 
والمؤسسات  والجمعيات  الم�فية،  غ�ي  التمويل  جهات  من 
ة  والصغ�ي المتوسطة  وعات  الم�ش تمويل  نشاط  تمارس  ي  ال�ت األهلية 
ي أغلب 

ة �ف  منت�ش
ً
2173 فرعا ومتناهية الصغر بعدد فروع يصل إىل 

بحضور  وذلك  عميل،  مليون   3.5 وتخدم  الجمهورية  محافظات 
الم�ي. ف  التأم�ي وقيادات سوق  المالية  الرقابة  هيئة  قيادات 

المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  عمران  محمد  الدكتور  كشف 



GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2020/08/17
2022/03/282022/03/28 IssueIssue  144144  العددالعدد 66

ف  التأم�ي اقساط  حجم  أن  عن 
الم�ية  بالسوق  الصغر  متناهي 
مليون   350 حواىلي  بلغت 
التعويضات  بلغت  فيما  جنيه 

جنيه. مليون   250 المسددة 
الرقيب  أن  الهيئة  رئيس  وقال 
م�  ي 

�ف ف  التأم�ي صناعة  عىل 
وس  ف�ي جائحة  حجم  أدرك 
تب  سي�ت ما  وتوقع   

ً
مبكرا كورونا 

االقتصادية  اآلثار  من  عليها 
عىل  ة  الكب�ي واالجتماعية 
واتخذت  الم�ي،  المجتمع 

للعمل  ازية  االح�ت والتداب�ي  اإلجراءات  من  مجموعة  المالية  الرقابة 
ف بم�، حيث  التأم�ي ي صناعة 

�ف الثقة  وتعزيز  اآلثار  تلك  احتواء  عىل 
والعاملة  الهيئة  اف  إل�ش الخاضعة  ف  التأم�ي كات  �ش الهيئة  ألزمت 
إضافية  مهلة  الوثائق –  بمنح عمالئها – من حملة  الم�ية  بالسوق 
لنوع   

ً
وفقا ف  التأم�ي أقساط  لسداد  ف  التام�ي بوثائق  ورد  ما  بخالف 

ف ضد مخاطر  ف كما حدث مع عمالء وثائق التأم�ي وطبيعة وثائق التأم�ي
الصغر. ومتناهية  ة  والصغ�ي المتوسطة  وعات  للم�ش السداد  عدم 

منذ صدور  الهيئة  أولويات  رأس  عىل  االستدامة  ملف  أن  إىل  وأشار 
استهدفت  ة  األخ�ي الهيئة  قرارات  أن  إىل  ، الفتا   2018 تقرير �ف  أول 
دراسة  بجانب  والحوكمة  والبيئية  المجتمعية  النواىح  عن  اإلفصاح 
المالية  المؤسسات  ي وهناك مهلة 

المناىحف للتغ�ي  ات االقتصادية  التاث�ي
كات  ف ح�ت نهاية ديسم�ب و ال�ش كات التأم�ي غ�ي الم�فية ومن بينها �ش
إىل  ذلك  عن  تقريرا  كات  ال�ش سل  ل�ت المقبل  يناير  من  بدءا  به  ملزمة 

كات. لل�ش العمومية  والجمعيات  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة 
ة العمود الفقرى ألى اقتصاد قوى وعات الصغ�ي ي« : الم�ش »الزه�ي

رئيس  ى  الزه�ي عالء  وكشف 
أن   ، ف للتأم�ي الم�ي  االتحاد 
ة ه العموم  وعات الصغ�ي الم�ش

اقتصاد قوى. الفقرى ألى 
الجلسة  خالل  ي  الزه�ي وأضاف 
ف  التأم�ي لمؤتمر  االفتتاحية 
أن  باألق�،  الصغر  متناه 
للوصول  يسىع  ف  التأم�ي قطاع 
المنخفض  الدخل  ذوى  ائح  ل�ش

الرسمية. غ�ي  والعمالة 
يسىع  القطاع  أن  إىل  ولفت 
الماىل  الشمول  لتحقيق 

المستدامة. والتنمية  التأمي�ف  والشمول 
المتوسطة  وعات  للم�ش الممنوحة  التمويالت  حجم  أن  إىل  وأشار 
2021 مقابل  27.1 مليار جنيه �ف  ة ومتناهية الصغر بلغت  والصغ�ي
19.4 مليار جنيه �ف 2020 وبمعدل نمو %40.4 و استفاد منها 3.5 
وبنعدل   2020 �ف  مليون عميل   3.2 مقابل   2021 �ف  مليون عميل 

.9.4% نمو 
وعات  للم�ش الممنوحة  التمويالت  من   62% تمثل  المرأة  أن  وأوضح 

ة. الصغ�ي
ف متناه الصغر �ف فرع مستقل  »الرقابة المالية« تدرس فصل التأم�ي

كات بال�ش
الماىل  الشمول  إطار  �ف  الصغر  متناه  ف  التأم�ي بمؤتمر  خالل كلمته 

األق� �ف  اليوم  المستدامة  والتنمية 
العامة  الهيئة  إدارة  رئيس  نائب   ، عبدالمعطي رضا  المستشار  قال 
الوثائق  من  العديد  يمثل  الصغر  متناه  ف  التأم�ي إن  المالية،  للرقابة 
الحياة  تأمينات  وثائق  من  تتضمنه  بما  جنيه  ألف   200 حدود  �ف 

والممتلكات.

خالل  عبدالمعط  وأوضح 
ف  التأم�ي بمؤتمر  كلمته 
إطار  �ف  الصغر  متناه 
والتنمية  الماىل  الشمول 
�ف  اليوم  المستدامة 
تدرس  الهيئة  أن  األق�، 
ف متناه  فصل وثائق التأم�ي
تأمي�ف  فرع  �ف  الصغر 
تأمينات  كات  ب�ش مستقل 

والممتلكات. الحياة 
اإلحصائية  البيانات  الحصول عىل كافة  بهدف  يأ�ت  أن ذلك  وأضاف 
الوثائق  عدد  مستوى  عىل  سواء  ف  التأم�ي من  النوعية  لهذه  الدقيقة 
ا إىل أن هناك بعض التحديات  والعمالء والتعويضات المسددة، مش�ي

. ف التأم�ي انتشار هذا  أمام  ال�ت تقف عائق 
إىل  الوصول  صعوبة  �ف  تتمثل  التحديات  تلك  أبرز  أن  إىل  وأشار 
، وكذلك عدم توافر  ف التأم�ي الفئات المستهدفة من هذه النوعية من 
عىل  مؤكدا   ، التسع�ي تحديد  صعوبة  وبالتاىل  اإلحصائية  البيانات 
والوسائل  اآلليات  بكافة  الصغر  متناه  ف  التأم�ي لدعم  الهيئة  سىع 

النتصار. الالزمة 
تسليم  تم  وال�ت  المنتظمة  غ�ي  العمالة  عىل  ف  التأم�ي وثائق  إىل  وأشار 
ف وذلك  كة م� للتأم�ي 190 ألف وثيقة ح�ت اآلن صادرة من �ش منها 
لهذه  ف  التأم�ي مبلغ  قيمة  رفع  وتم  العاملة،  القوى  وزارة  خالل  من 
زيادة  ومستهدف  جنيه،  ألف   200 إىل  جنيه  ألف   100 من  الوثيقة 

العام الجاري. 500 ألف وثيقة بنهاية  الوثائق إىل  عدد هذه 
متناهية  الوساطة  مزاولة  ترخيص  المالية  الرقابة  بدراسة  مطالب 

لصغر ا
 ، ف كات العاملة بقطاع التأم�ي وانتىه المؤتمر إىل 6 توصيات مهمة لل�ش
المؤتمر سنوًيا،  تنفيذها، واستعراض ما تم منها من خالل عقد  ليتم 
رخصة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  استحداث  إمكانية  بحث  أبرزها 
بإجراءات  الصغر  متناه  ف  بالتأم�ي خاصة  تأمينية  وساطة  مزاولة 

النوع. هذا  طبيعة  تناسب  مبسطة  وضوابط 
التنمية  أهداف  ربط  عىل  للعمل  ملحة  ورة  �ف هناك  أن  وأضاف 
ما  التأمينية،  والخدمات  المنتجات  تطوير  فلسفة  مع  المستدامة 
التنمية  إطار  �ف   ، ي التأمي�ف الشمول  تحقيق  �ف  فعال  بشكل  يسهم 

المستهدفة. الفئات  إىل  والوصول  المستدامة 
مع  التعاون  ورة  ب�ف الصغر  متناه  ف  التأم�ي توصيات  ونادت 
إبرام  خالل  من  أفريقيا،  قارة  �ف  المتخصصة  اإلقليمية  المنظمات 
الماىل  الشمول  مجاالت  �ف  التفاهم  ومذكرات  التعاون  بروتوكوالت 

الصدد. ات �ف هذا  الخ�ب والتأمي�ف وتبادل 
بمفهوم  المجتمع  أفراد  لدى  الوىع  رفع  عىل  التوصيات  شددت 
خالل  من  عليها  الحصول  يمكن  ال�ت  والمزايا  الصغر  متناه  ف  التأم�ي
والوسائل  االتصال  قنوات  خالل  من  وذلك  الخاصة،  منتجاته 

المستهدفة. ائح  لل�ش المناسبة 
الصغر  متناه  ف  التأم�ي مؤتمر  بها  خرج  ال�ت  التوصيات  ضمن  ومن 
 ، ف المرأة ودعم صمودها الماىلي ورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمك�ي �ف
التأمينية  والخدمات  المنتجات  أو  العمل  بيئة  مستوى  عىل  سواء 

المختلفة. المخاطر  مواجهة  قدرتها عىل  يدعم  ما  الصلة،  ذات 
ي إطار سىعي االتحاد الم�ي 

ومن الجدير بالذكر، هذا المؤتمر جاء �ف
الشمول  منظومة  ي 

�ف ف  التأم�ي قطاع  دور  عىل  الضوء  لتسليط  ف  للتأم�ي
للجهات  فعال  حضور  المؤتمر  ويشهد  المستدامة،  والتنمية  الماىلي 

المنظومة. بهذه  المعنية  واألطراف  الحكومية 
القبىلي  الوجه  محافظات  من  ألنها  األق�  محافظة  اختيار  تم  وقد 
الصغر  متناهي  للتمويل  استخدام  المحافظات  اك�ت  من  يعد  الذي 

الصغر. متناهي  ف  المصدر: المال وأموال الغدوتأم�ي
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النفط«. أسعار  تحسن 
إىل  ي 

الما�ف اير  ف�ب نهاية  ي 
�ف وصلت  النفط  أسعار  أن  إىل  وأشارت 

أعىل مستوى لها منذ سنوات، وللمرة األوىل منذ عام 2014، تجاوز 
ي تناقض حاد مع أد�ف 

ميل، �ف 100 دوالر أمريكي لل�ب سعر خام برنت 
ميل.  لل�ب

ً
20 دوالرا 2020 عند  ي أوائل عام 

مستوياته �ف
إذ   ، ف التأم�ي قطاع  نمو  فرص  زيادة  عن  التقرير  ي 

�ف الوكالة  وتحدثت 
التأمينات  بعض  ي 

�ف التوسع  من  ف  التأم�ي كات  �ش استفادة  رجحت 
ي بعض األسواق، باإلضافة إىل االستفادة من ارتفاع قدرة 

اإللزامية �ف
المرتبطة  العقود  أن  إىل  الفتة  اإلنفاق،  عىل  الحكومية  الجهات 
ف  التأم�ي كات  ل�ش للغاية  مربحة  تكون  األحيان  من  ي كث�ي 

�ف بالحكومة 
المنطقة. ي 

�ف
النمو فرص 

ي جميع أنحاء المنطقة 
ي االقتصادي �ف

وقالت: »يجب أن يؤدي التعا�ف
ي 

�ف يؤدي  ما  الحكومة،  من  الممولة  المشاريــــع  اإلنفاق عىل  زيادة  إىل 
المربــح  النمو  ف وفرص  للتأم�ي القابلة  المخاطر  الوقت نفسه إىل زيادة 

التجاري«. ف  التأم�ي ألسواق 
كات  �ش بها  تقوم  ي  ال�ت والرقمنة  االبتكار  مبادرات  إىل  التقرير  وتطرق 
ف  تحس�ي ي 

�ف تسهم  ي  ال�ت األخرى،  الخليج  ودول  اإلمارات  ي 
�ف ف  التأم�ي

سيما  ال  والبيع،  التوزيــــع  قنوات  وتحديث  وتعزيز   ، ف المتعامل�ي تجربة 
والصحة. والسيارات  والسفر  الفردية كالحياة  للتأمينات  بالنسبة 

الجيوسياسية التوترات 
وكالة  تها  اعت�ب فقد  العالمية،  الجيوسياسية  التوترات  يخص  وفيما 
ي 

ف �ف »آي إم بيست«، كعامل محايد بالنسبة لتوقعات أسواق التأم�ي
تخدمه  أن  يمكن  ما  بطريقة  القطاع  ت�ف  أن  يمكن  فبينما  المنطقة، 

أخرى. بطريقة 
كما تحدثت الوكالة عن نشاط االندماج واالستحواذ، متوقعة حدوث 

القريب. المدى  واالستحواذ عىل  االندماج  المزيد من عمليات 

77
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ن المحلية كات التأم�ي انتعاش أسواق المال وأسعار النفط يعززان أداء �ش
عىل  الراهنة،  ة  الف�ت ي 

�ف ي  والخلي�ب ي 
اإلمارا�ت ف  التأم�ي قطاع  أداء  يستند 

وذلك  النفط،  أسعار  وتحسن  المال  أسواق  انتعاش   : ف مهم�ي ف  ركن�ي
ة  وك�ث التسع�ي  ضغوط  تتصدرها  ي  ال�ت القطاع  تحديات  لمواجهة 

كات. ال�ش
 ،2020 ي 

ي من االكتتاب �ف
ف اإلمارا�ت وفيما تحسنت نتائج قطاع التأم�ي

كات  ال�ش استفادت   2021 ي 
�ف لكن  حينها،  االستثمار  نتائج  تراجعت 

أساسي  بشكل  ف  المالي�ي ي  ود�ب ي  أبوظ�ب ي 
لسو�ت قياسية  ارتفاعات  من 

مع  الجاري  العام  يستمر خالل  أن  يتوقع  أمر  وهو  األرباح،  تعزيز  ي 
�ف

المرتقبة. واإلدراجات  المحلية،  األسهم  تحققه  الذي  األداء 
كات  بتقييم �ش المتخصصة  العالمية،  بيست«  إم  وكالة »آي  وقيمت 
ي دول الخليج إىل مستقر 

ف �ف التأم�ي ، بمراجعة توقعاتها لقطاع  ف التأم�ي
عىل  عدة  بعوامل  يرتبط  الذي  األمر  سابق،  وقت  ي 

�ف ي  سل�ب من 
إىل  دفع  الذي  النفط  أسعار  وارتفاع  المالية،  األسواق  انتعاش  رأسها 
زيادة  إىل  باإلضافة  المنطقة،  أنحاء  جميع  ي 

�ف االقتصادي  االنتعاش 
ي بعض األسواق.

ف �ف التأم�ي فرص نمو بعض خطوط 
وعقارات أسهم 

، إن »اعتماد  ي
ف فريد لط�ف للتأم�ي العام لجمعية اإلمارات  ف  وقال األم�ي

ي 
�ف يرتكز  االستثمارية  سيولتها  توزيــــع  عىل  المحلية  ف  التأم�ي كات  �ش

عا�ف  وقد  والعقارات،  األسهم  هما  ف  أساسي�ي ف  قطاع�ي عىل  األساس 
ي ظل جائحة كورونا بشكل واضح، 

ي وقت سابق �ف
هذان القطاعان �ف

.»  بل كان عىل مستوى عالمي
ً
 معينا

ً
األمر الذي ال يخص سوقا

والزخم  النشاط  عودة  االقتصاد  شهد  ي 
الما�ف العام  »خالل  وتابع: 

وسوق   ، ف الرابح�ي أبرز  ضمن  اإلماراتية  األسهم  وكانت  واضح  بشكل 
عىل  انعكس  ذلك  وكل  بالفعل،  المنطقة  ي 

�ف ربحية  هم  أك�ث ي  أبوظ�ب
.» ف التأم�ي كات  ل�ش بالنسبة  االستثمار  نتائج 

 ، ف كات التأم�ي ي ربحية �ش
وأكد أن االستثمار يجب أال يشكل األساس �ف

واستمرار  االقتصادية،  األفق  تحسن  فمع  ذلك،  عن   
ً
وبعيدا لكن 

ربحية  تعزيز  شأنه  من  فهذا  الصاعد،  مسارها  ضمن  الماىلي  أسواق 
الفعلية  الربحية  ناحية  من  سواء  االستثمارية،  ف  التأم�ي كات  �ش
المحققة، أو من ناحية إعادة تقييم األصول سواء األسهم أو األصول 

العقارية.
القطاع تحديات 

 ، ف التأم�ي قطاع  بمستقبل  تفاؤلها  بيست«  إم  وكالة »آي  أبدت  وفيما 
المدى  عىل  القطاع  تخص  ي  ال�ت الهواجس  من  العديد  إىل  أشارت 
السوق  ازدحام  يغذيها  ي  ال�ت القوية  المنافسة  رأسها  عىل  القريب، 
ي تهدد الهوامش الفنية  ، وضغوط التسع�ي ال�ت ف بعدد كب�ي من الالعب�ي
االستعداد  مستوى  إىل  باإلضافة  والسيارات،  ي  الط�ب ف  القطاع�ي ي 

�ف
المالية. التقارير  17 إلعداد  الدوىلي رقم  المعيار  والقدرة عىل تطبيق 

النفط أسعار 
أسعار  ارتفاع  »يسهم   : ً

مؤخرا لها  صدر  تقرير  ي 
�ف الوكالة،  وقالت 

االقتصادي«،  واالنتعاش  الماىلي  اإلنفاق  عىل  القدرة  زيادة  ي 
�ف النفط 

 
ً
 ملحوظا

ً
ي تقريرها إىل أن دول الخليج وبعد أن شهدت تباطؤا

الفتة �ف
أوائل  ي 

�ف مستوياتها  أد�ف  إىل  النفط  أسعار  تراجع  مع  المنطقة  ي 
�ف

 مع 
ً
 مطردا

ً
ي ظل انتشار جائحة كورونا، عادت لتشهد تعافيا

2020 �ف

المصدر: الرؤيـــة
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ف الص�ي الشامل، أننا حريصون  أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأم�ي
بعد  بالمحافظات،  الشامل  الص�  ف  التأم�ي تطبيق  �ف  التوسع  عىل 
كاء  و�ش ف  المنتفع�ي بشهادة  واألق�،  بورسعيد،  �ف  تجربتنا  نجاح 
هذه  مظلة  لمد  نستعد  المقبلة  ة  الف�ت وخالل   ، ف الدولي�ي التنمية 

Arab Insurance EgyptEgypt

د. معيط.. عقب توقيع اتفاقية جديدة للتعاون مع منظمة الصحة العالمية: 
التحديات العالمية أثبتت أهمية األنظمة الصحية القادرة عىل االستدامة المالية 

ف  للتأم�ي العامة  الهيئة  رئيس  المالية،  وزير  معيط  محمد  الدكتور  أكد 
أثبتت  الراهنة،  العالمية  االقتصادية  التحديات  أن  الشامل،  الص�ي 
االستدامة  عىل  والقادرة  القوية  الصحية  األنظمة  وجود  أهمية 
األ�ة،  أفراد  لكل  الشاملة  الصحية  الرعاية  توف�ي  لضمان  المالية؛ 
ُيسهم  نحو  عىل  ؛  ف المواطن�ي عن  للمرض  الماىل  العبء  لتخفيف 
اآلثار  حدة  من  ُيقلل  بما  لهم؛  االجتماعية  الحماية  جهود  تعزيز  �ف 

الدولية.  لألزمات  السلبية 
عقب  الشامل،  الص�ي  ف  للتأم�ي العامة  الهيئة  رئيس  الوزير،  أعرب 
منظمة  ممثل  الجا�،  نعيمة  الدكتورة  مع  جديدة  اتفاقية  توقيع 
تقييم  المنظمة  تتوىل  بحيث  للتعاون  م�،  ي 

�ف العالمية  الصحة 
الالزمة  التوصيات  وتقدم  الشامل  الص�ي  ف  التأم�ي منظومة  وضع 
كاء التنمية  لالرتقاء بها وفًقا ألفضل المعاي�ي الدولية، عن تقديره ل�ش
�ف  الشامل«  الص�ي  ف  »التأم�ي منظومة  لتطبيق  ف  الداعم�ي ف  الدولي�ي
الدوىل،  والبنك  العالمية  الصحة  منظمة  إىل  الشكر  موجًها  م�، 
برامج  �ف  خاصة  المجاالت،  مختلف  �ف  المستمر،  دعمهما  عىل 

االجتماعية. والحماية  الصحة 

»المنافسة«: الموافقة عىل 40 طلب تركز اقتصادي منذ بداية العام
وافقت الهيئة العامة للمنافسة عىل 40 طلب تركز اقتصادي منذ بداية العام. وأكدت الهيئة أن الطلبات تشمل عمليات االندماج واالستحواذ 
ف  للتأم�ي والء  كة  “�ش ف  ب�ي اندماج  عملية  ممانعتها  عدم  أمس  لها  بيان  ي 

�ف المنافسة”  “هيئة  أعلنت  ذاته،  الصعيد  عىل  كة.  المش�ت والمشاريــــع 
هذه  ي 

�ف كز  ال�ت أطراف  تقاطع  بحكم  الممتلكات  ف  تأم�ي بسوق  للصفقة  السلىعي  البعد  عرفت  بأنها  وأفادت  للتكافل”.  ساب  كة  و”�ش  ” ي
التعاو�ف

المنافسة من عدمها.  إذا ما كانت هناك مخاوف عىل  لتحديد  المملكة  ي 
ف بجميع منتجاتها �ف التأم�ي الهيئة بدراسة سوق  السوق. وعليه قامت 

هذه  ي 
�ف ف  الالعب�ي من  عدد كب�ي  وجود  كون  المملكة،  ي 

�ف المنافسة  ي 
�ف تؤثر  مخاوف  هناك  تكون  أن  يتوقع  ال  أنه  إىل  الهيئة  دراسة  وخلصت 

بعد  كز  ال�ت ألطراف  السوقية  الحصة  أن  إىل  الهيئة  وأشارت   . ف التأم�ي سوق  ي 
�ف هيكلية  أو  تنظيمية  موانع  أي  وجود  عدم  إىل  إضافة  السوق، 

المنافسة تث�ي مخاوف عىل  ال  المصدر: االقتصاديةالصفقة 
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ن الصحي للقطاع  ي سوريا تكشف عن احصائيات التأم�ي
ن �ن اف عىل التأم�ي هيئة اال�ش

ي الدولة
اإلداري من موظ�ن

اإلداري  للقطاع  الص�ي  ف  التأم�ي لبيانات  الهيئة  إحصائيات  كشفت 
ي وشباط من العالم الحاىلي 

ي الدولة، عن شهري كانون الثا�ف
من موظ�ف

التغطية  تجاوزت سقف  ي  ال�ت المطالبات  أن عدد  الجديدة  للبوليصة 
20 مطالبة فقط من أصل  بلغ  ة  ي ل�ي

المش�ف والمحدد بمليو�ف داخل 
مطالبة.  5720

وهو ما يعادل 0.3 بالمائة من إجماىلي عدد المطالبات، مايعد مؤ�ش 
أقرها مجلس  ي  ال�ت ، و  المش�ف للتغطية داخل  الماىلي  الحد  عىل كفاية 

الوزراء. 
وبّينت اإلحصائيات أن إجماىلي قيمة المطالبات داخل المش�ف فقط 

ة... 1.7 مليار ل�ي ة بلغت نحو  الف�ت عن نفس 
داخل  اإلجراءات  تغطي كامل كلفة  ف  التأم�ي وثيقة  أن  إىل  التنويه  مع 

يسدد  أن  يجوز  وال   ، المش�ف
تحت  مبالغ  أية  البطاقة  حامل 

ر. أي م�ب
عىل  لتؤكد  الهيئة  وتعود 
إدارة  كات  �ش إبالغ  ورة  �ف
العامة  المؤسسة  أو  النفقات 
عن  الهيئة  أو  ف  للتام�ي السورية 
لهم  المؤمن  تواجه  شكاوى  أي 

ة. مبا�ش حلها  للعمل عىل 

المصدر: صفحة الهيئة على الفيس 
بوك
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المرحلة  محافظات  ي 
وبا�ت اإلسماعيلية،  إىل  الجديدة  المنظومة 

المرحلة  محافظات  ثم  والسويس،  وأسوان  سيناء  جنوب  األوىل: 
ها. األحمر، مرسي مطروح، وغ�ي البحر  قنا،  الثانية: 

ي 
�ف العالمية  الصحة  منظمة  ممثل  الجا�،  نعيمة  الدكتورة  قالت 

مع  المستمر  التعاون  ي 
�ف مهمة  خطوة  ل  ُيمثِّ االتفاق  هذا  إن  م�، 

الجهود  من  جزًءا  نكون  بأن  ف  نع�ت أننا  إىل  الفتة  الم�ية،  الحكومة 
كريمة  حياة  توف�ي  وضمان   ، الص�ي بالنظام  لالرتقاء  المبذولة 

 . ف للم�ي�ي
الص�ي  ف  التأم�ي منظومة  تشهده  الذي  الكب�ي  التطور  بحجم  أشادت 
ي توف�ي اللقاحات المضادة 

2019، وجهود الدولة �ف الشامل منذ عام 
محلًيا. وتصنيعها  »كورونا«،  وس  لف�ي

بالبنك  ي 
وجيبو�ت واليمن  لم�  القطري  المدير  ويس،  مارينا  قالت 

الروسية  ُيراقب عن كثب تداعيات األزمة  الدوىلي   البنك  إن   ، الدوىلي
الم�ية  الحكومة  جهود  لدعم  الدائم  استعداده  ويؤكد  األوكرانية، 

االجتماعية.  الحماية  برامج  وتعزيز  التنموية،  وعات  الم�ش تنفيذ  ي 
�ف

بمنظمة  الصحية  النظم  مسئول  الكريم  جا�  الدكتور  اللقاء  ح�ف 
اقتصاديات  ي 

�ف المتخصص  خليفة  أحمد  والدكتور  العالمية،  الصحة 
وإيرينا  العامة،  الصحة  مسئول  حجازي،  ة  أم�ي والدكتورة  الصحة، 
 ، الدوىلي بالبنك  الصحة  بقطاع  أول  اقتصادي  خب�ي  پوستولوڤسكا، 
فريد،  ومي  الصحية،  بالنظم  أول  خب�ي   ، ي

الشلقا�ف عمرو  والدكتور 
إدارة  مجلس  مستشار  االقتصادية،  للعدالة  المالية  وزير  معاون 

الشامل. الص�ي  ف  للتأم�ي العامة  الهيئة 
المصدر: االتحاد العام للغرف التجارية المصرية

ي كال البلدين
ن الرقيب �ن لالتفاق عىل أطر وآليات تبادل المعلومات ب�ي

ن التونسية »الرقابة المالية« توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتأم�ي
الم�ي  االتحاد  نظمه  الذي  الصغر  المتناهي  ف  التأم�ي مؤتمر  شهد 
الرقابة  هيئة  ف  ب�ي تفاهم  مذكرة  توقيع  األق�  مدينة  ي 

�ف ف  للتأم�ي
ي 

�ف التونسية  بالجمهورية  ف  للتأم�ي العامة  والهيئة  م�  ي 
�ف المالية 

ف  التأم�ي قطاع  عىل  الرقابة  ي 
�ف المعلومات  وتبادل  التعاون  مجال 

البلدين. ف  ب�ي ف  التأم�ي وإعادة 
الهيئة  رئيس  عمران  محمد  الدكتور  التفاهم  مذكرة  عىل  ووقع 
لالتفاق  التونسية  ف  للتأم�ي العامة  الهيئة  رئيس  الغر�ب  حافظ  والسيد 
البلدين،  كال  ي 

�ف الرقيب  ف  ب�ي المعلومات  تبادل  وآليات  أطر  عىل 
به  تسمح  لما  وفقا  الرقابة  فعالية  لتحقيق  الفنية  المساعدة  وتوف�ي 
م�  ي 

�ف بها  المعمول  القانونية  والمتطلبات  يعات  والت�ش ف  القوان�ي
الحفاظ عىل  مع   ، ف بالدولت�ي العامة  بالمصالح  ار  اإل�ف ودون  وتونس 

المهنية. ال�ية 
المساعدة  توف�ي  سيتم  التفاهم  مذكرة  بمقت�ف  أنه  عمران  د.  وقال 
البيانات  وتبادل  البلدين،  كال  ي 

�ف ف  التأم�ي أسواق  ي 
�ف لالستثمار 

ي البلدين بصفة 
ف �ف اإلحصائية والدراسات ذات الصلة بأسواق التأم�ي

المستقبل  اف  است�ش إىل  تهدف  ي  ال�ت الدراسات  فيها  بما  دورية، 
واستعراض   ، ف التأم�ي بقطاع  يتعلق  فيما  البلدين  ف  ب�ي االقتصادي 
البلدين،  ف  ب�ي ف  التأم�ي إعادة  وأنشطة  عمليات  حجم  نمو  فرص 
عىل  بالرقابة  الصلة  ذات  والتجارب  ات  والخ�ب المعلومات  وتبادل 
والرقابة  خيص  ال�ت مجال  ي 

�ف المالية  البيانات  فيها  بما  ف  التأم�ي أسواق 
االكتوارية،  والعلوم   ، ف التأم�ي مجال  ي 

�ف والتدريب  ف  التأم�ي قطاع  عىل 
ي 

�ف بما  ف  التأم�ي تحكم  ي  ال�ت التنظيمية  والقواعد   ، التكافىلي ف  والتأم�ي
. التكافىلي ف  التأم�ي ذلك 

المعقولة  الجهود  هيئة  ستبذل كل  التفاهم  لمذكرة  وفقا  أنه  وتابع 

اكتشافها  يتم  والزمة  ورية  �ف معلومات  بأي  األخرى  الهيئة  ويد  ف ل�ت
التنفيذية  واللوائح  ف  للقوان�ي محتملة  خروقات  أية  إىل  وتؤدي 
ف  ت�ش الذي  ف  التأم�ي سوق  ي 

�ف التنظيمية  والمتطلبات  بها  المعمول 
التنفيذية  واللوائح  ف  القوان�ي حدود  ي 

�ف وذلك  األخرى  الهيئة  عليه 
لكل طرف. بها  المعمول 

التونسية  ف  للتأم�ي العامة  الهيئة  رئيس  الغر�ب  حافظ  قال  جانبه  ومن 
ف التنفيذ ولمدة ثالث  أنه تم االتفاق عىل أن تدخل مذرة التفاهم ح�ي
وتبادل   ، ف الهيئت�ي أداء  ف  ب�ي معيارية  مقاربات  عقد  لنبدء  سنوات 
ي 

�ف المستخدمة  واللوجستية  التقنية  األنظمة  مجال  ي 
�ف ات  الخ�ب

ف  الهيئت�ي اف  وإ�ش لرقابة  الخاضعة  الهياكل  عىل  والرقابة  اف  اإل�ش
. ف التأم�ي بقطاع  المرتبطة  المختلفة  المجاالت  من  ها  وغ�ي

المصدر: المـــال

ن الهيئة واالتحاد لعمل منشور لمخاطبة العمالء رضا عبدالمعىط: تنسيق ب�ي

ن عىل الممتلكات تتحدى التضخم بإعادة تقييم األصول كات التأم�ي �ش
عبدالمعط،  رضا  المستشار  قال 
للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  نائب 
الفائدة  سعر  رفع  إن  المالية، 
العوائد  أثر إيجا�ب عىل  بالبنوك له 
 ، ف التأم�ي كات  ل�ش االستثمارية 
استثماراتها  أغلب  أن  خاصة 
�ف  معظمها  أن  عىل  عالوة  يد،  ف س�ت
وينذر  الخزانة،  وأذون  السندات 
الهيئة  تنسيق  يتطلب  ما  بزيادتها، 
ف  للتأم�ي الم�ى  االتحاد  مع 

إعادة  ورة  ب�ف العمالء  لمخاطبة  منشور  لعمل  المقبل  األسبوع 

القيمة  عن  للوثائق  الواردة  ف  التأم�ي مبالغ  تع�ب  ح�ت  األصول،  تقييم 
عليها. المؤمن  لألشياء  الحقيقية 

عىل  سلبية  آثار  له  المرتقب  التضخم  أن  إىل  المعط«  »عبد  وأشار 
ف حريصة  كات التأم�ي ، مضيًفا أن �ش ف كات التأم�ي قيمة أصول عمالء �ش
ح�ت  لهم،  النسبية  ط  �ش تفادى  عىل  وتعمل  عمالئها،  مصالح  عىل 

الحادث. تحقق  عند  لهم  الكا�ف  التعويض  يحصلوا عىل 
ط النسبية  ف الممتلكات –األصول- تحتوى عىل �ش يذكر أن وثائق تأم�ي
 Actual Cash Value ف بالقيمة الفعلية  لتشجيع العميل عىل التأم�ي
حالة  و�ف   ،  Replacement Cost Value االستبدالية  بالقيمة  أو 
الحصول عىل خطاب  الممتلكات، فيجب  تقييم  إعادة  العميل  رفض 
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يحدث  قد  الذى  اع  ف ال�ف كات  ال�ش تتجنب  ح�ت  الرفض،  بذلك  منه 
يقم  لم  إذا  خاصة  حادث،  وقوع  حالة  �ف  النسبية  ط  تطبيق �ش عند 

الحالية. الوثائق  �ف  ف  التأم�ي مبالغ  بتعديل  العميل 
الصعبة بالعملة  المعيدين  أرصدة  تحويل  أثر  دراسة  ى:  الزه�ي عالء 

ى،  الزه�ي عالء  قال  ناحيته،  من 
 ، ف للتأم�ي الم�ى  االتحاد  رئيس 
-من  العمالء  االتحاد سيخاطب  إن 
بالتنسيق  القطاع-  كات  �ش خالل 
المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  مع 
إعادة  لطلب  المقبل  األسبوع 

عليها. المؤمن  الممتلكات  تقييم 
رفع  أن  إىل  ى«  »الزه�ي وأشار 
له  المركزى  بالبنك  الفائدة  أسعار 

زادت  وال�ت   ، ف التأم�ي كات  ل�ش االستثمارية  العوائد  عىل  إيجا�ب  أثر 
سعر  ضبط  مع  الم�ية  البورصة  مؤ�ش  تحسن  عىل  عالوة  فعلًيا، 

ال�ف.
غيار  قطع  أسعار  ارتفاع  تتضمن  للتضخم  السلبية  اآلثار  أن  وأكد 
تعويضات  زيادة  إىل  يؤدى  ما  الطبية،  والمستلزمات  السيارات 

عليها. ف  التأم�ي
كات  ا سلبًيا عىل تحويل األرصدة المستحقة ل�ش ً وأضاف أن هناك تأث�ي
أنها زادت؛ بعدما  بالدوالر، خاصة  العالمية، وال�ت تتم  ف  التأم�ي إعادة 

19 جنيًها. تجاوز سعر الدوالر ح�ت أمس 
تأمينات  الطلب عىل  تراجع  هو  التضخم  سلبيات  أبرز  أن  إىل  ولفت 
ائية  ال�ش القوة  عىل  تؤثر  بالتبعية  وال�ت  الدخول  لقلة  نظًرا  الحياة، 

للوثائق
التضخم رة من  المت�ف ف  التأم�ي أبرز فروع   » »السيارات« و»الط�ب

العضو  الصادق  عبد  خالد  كشف 
ف  للتأم�ي المهندس  كة  ل�ش المنتدب 
التضخم  أن  الممتلكات  عىل 
الم�وفات  عىل  بالسلب  سيؤثر 
كات  ب�ش واإلدارية  العمومية 
وكافة  المستهلكات  لزيادة  ف  التأم�ي
مما  لها  اللوجيستية  المستلزمات 

يضاعفها.
ت�يحات  �ف  الصادق  عبد  وقال 
فرىع  إن  نيوز”  لـ”المال  خاصة 

كات  �ش عىل  بالسلب  يؤثر  التكميىل  السيارات  ف  وتأم�ي الط�ب  ف  التأم�ي
لم  وال�ت  اليوم  الدوالر  لسعر  المتواصلة  االرتفاعات  بسبب  ف  التأم�ي
اء  تنتىه بعد، وذلك الرتفاع أسعار قطع غيار األخ�ي وارتفاع تكلفة �ش

الصعبة. بالعملة  الطبية  المستلزمات  وكافة  والعدات  االدوية 
الدوالر للتحكم �ن سعر  المركزى  قرار 

ي 
ومن المعروف أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري �ف

اليـوم قررت رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض  اجتماعهـا االستثنا�ئ 
المركزي للبنك  الرئيسية  العملية  وسعر  واحدة  لليلة 

%9,25 و%10,25 و9,75%،  إىل  ليصل  أساس  نقطة   100 بواقع 
نقطة   100 بواقع  والخصم  االئتمان  رفع سعر  تم  كما  تيب،  ال�ت عىل 

..9,75% أساس ليصل إىلي 
ف �ف المرحلة الحالية ح�ت  كات التأم�ي ورة أن تتحوط �ش وشدد عىل �ف

النظر إعادة  بالضبابية وذلك من خالل  وإن كانت تتصف 
ضغوط  جراء  ف  التام�ي أسعار  زيادة  متوقعا  منتجاتها  كافة  تسع�ي  �ف 
ورة العودة اىل اإلكتتاب الف�ف السليم والبعد  التضخم عالوة عىل �ف
نتائج  �ف  هزة  اىل  معرض  السوق  ألن  السعرية  المضارابات  عن 

األعمال.
إجراءات  لحزمة  والتنظيمية  الرقابية  الجهات  باتخاذ  توقعات 

التضخم الحتواء  ية  ن تحف�ي
الممتلكات  عىل  ف  للتأم�ي “المهندس”  كة  ل�ش المنتدب  العضو  وأشار 
 30 –المنتىه  الجارى  الماىل  العام  من  االخ�ي  الربــع  أعمال  نتائج  أن 
ف ال�ت ينتىه  التأم�ي كات  يونيو- ستتأثر سلبا لكن بصورة طفيفة أما �ش
عاصفة  من  كب�ي  بشكل  تتأثر  سوف  المقبل  ديسم�ب  الماىل  عامها 
ية  ف تحف�ي إجراءات  بحزمة  التحوط  يجب  لذا  المرتقبة  التضخم 

الصدمة تلك  إلمتصاص 
إنتقالية للسوق ككل ح�ت يستقر  ة  ة المقبلة ستكون ف�ت وأكد أن الف�ت
ا أن ماحدث اليوم من رفع سعر الفادة 100 نقطة  سعر الدوالر معت�ب

الدوالر للتحكم �ف سعر  المركزى  اليه يستخدمها  اال  أساس ماهو 
ف  التأم�ي لمبالغ  تقييم  إعادة  مشارف  عىل  ف  التأم�ي كات  �ش أن  وتابع 
سعرها  إرتفاع  بعد  عليها  تؤمن  ال�ت  للممتلكات  السوقية  القيمة  او 

ف ر منه عميل التأم�ي ط النسبية الذى يمكن ان يت�ف وذلك تفاديا ل�ش
ف  التأم�ي لسوق  ية  ف تحف�ي إجراءات  حزمة  هناك  يكون  أن  وتوقع 
ال�ت  األزمة  احتواء  تستهدف  ف  للتأم�ي الم�ى  االتحاد  مع  بالتنسيق 

. األك�ث المتصاعد حاليا  خالل شهر عىل  التضخم  يخلقها  أن  يمكن 
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المصدر: المـــال

Arab Insurance MoroccoMorocco

Moroccan insurance market: turnover 2021
According to the preliminary data published by the 
Supervisory Authority of Insurance and Social Welfare 
(ACAPS), insurance and reinsurance companies 
(except for exclusive reinsurers) recorded a 10% 
turnover increase in 2021.
Written premiums stood at 50.254 billion MAD (5.3 
billion USD) by the end of the last year.
Non-life premiums increased by 8.6% to reach 27.475 
billion MAD (2.9 billion USD). At the end of 2021, 

https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/acaps_statistiques_annuelles2021_vf.pdf
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these non-life premiums represented 54.7% of the 
market share. The non-life business is dominated by 
motor insurance which accounts for 12.892 billion 
MAD (1.3 billion USD) of premium collections, that 
is, 25.65% of the market’s total premiums.
Life subscriptions stood at 22.779 billion MAD 
(2.4 billion USD), growing by 11.7% over one year. 
This figure represents 45.3% of the total premiums 
underwritten by the Moroccan insurance market in 
2021.  Source: Atlas Magazine & ACAPS

Companies News

ن ترتفع إىل 3,8 مليار درهم : حقوق المساهم�ي ن عمر األم�ي

عمومية »أورينت« تقر توزيــــع 250 مليون درهم
السنوية  العمومية  الجمعية  أقرت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
مجلس  ح  مق�ت الجمعة  اجتماعها،  ي 

�ف  ، ف للتأم�ي »أورينت«  كة  ل�ش
500 مليون درهم،  %50 من رأس المال البالغ  اإلدارة بتوزيــــع نسبة 
درهم،  مليون   476 البالغة   2021 العام  أرباح  من  نقدية  كتوزيعات 
 2021 ي العام 

كة ارتفاع األرباح �ف حيث أظهرت البيانات المالية لل�ش
2020 للعام  430 مليون درهم  %11 مقابل  بنسبة 

بهذه  سعداء  نحن  كة:  لل�ش التنفيذي  الرئيس   ، ف األم�ي عمر  وقال 
ف  التأم�ي سوق  ي 

�ف القيادي  كة  ال�ش مركز  تؤكد  ي  وال�ت الباهرة  النتائج 

نقدية  أرباح  توزيــــع  عن  اإلعالن  أن  كما   ، ف تأم�ي كة  �ش بالدولة كأك�ب 
خطوة  درهم،  مليون   250 بلغت  توزيعات  وبإجماىلي   50% بنسبة 
حيث  أعمالها؛  اتيجية  واس�ت كة،  لل�ش القوي  الماىلي  المركز  تؤكد 
 5 إىل  درهم  مليار   4.2 من   18% بنسبة  المكتتبة  األقساط  ارتفعت 
3,4 مليار درهم إىل  ف من  مليارات درهم، وارتفعت حقوق المساهم�ي
4.9 مليار درهم  3,8 مليار درهم، كما أرتفع النقد واالستثمارات من 

.% 23 6.1 مليار درهم بزيادة  إىل 
المصدر: الخليـــج

ن األهلية” تقر توزيــــع %30 أرباحا نقدية عمومية “الع�ي
ف  الع�ي كة  ل�ش العمومية  الجمعية  أقرت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
ف  المساهم�ي عىل   30% بنسبة  نقدية  أرباح  توزيــــع  ف  للتأم�ي األهلية 
ي األعمال.

 �ف
ً
ا ونموا ف كة أداًء متم�ي 2021،حيث حققت ال�ش عن العام 

مجلس  رئيس  الظاهري  البادي  راشد  جوعان  محمد  سعادة  وتوقع 
 
ً
اضيا اف�ت عقد  الذي  كة  لل�ش العمومية  الجمعية  اجتماع  اإلدارة خالل 

 
ً
ي النمو والتقدم انسجاما

 �ف
ً
ي الدولة استمرارا

ف �ف أن يشهد سوق التأم�ي

المجاالت. ي جميع 
�ف االقتصادية  الخطط  مع 

83.2 مليون  كة حققت أرباحا صافية بلغت  وأعلن الظاهري أن ال�ش
بلغ  فيما   ،2020 بعام  مقارنة   10% بزيادة   2021 عام  ي 

�ف درهم 
درهم،  مليار   1.206 ي 

الما�ف العام  ف  التأم�ي أقساط  إيرادات  إجماىلي 
مليون درهم.  69.9 المكتسبة  األقساط غ�ي  ومخصص 

المصدر: وكالة أنباء االمارات - وام

ي المتحدة« تضخ رأس مال بقيمة 60 مليون درهم لترسيــــع النمو
»فيدلي�ت

المتحدة  ي  فيدلي�ت كة  �ش أكملت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
احتفلت  ي  وال�ت المتحدة(،  ف  التأم�ي كة  �ش باسم  سابًقا  )المعروفة 
بنجاح   ،2021 ي 

�ف لتأسيسها  ف  واألربع�ي الخامسة  السنوية  بالذكرى 
تمويل  ي 

ثا�ف وهو  درهم،  مليون   60 بقيمة  اكتتاب  حقوق  إصدار 
.2017 منذ  كة  لل�ش

المالءة  لمتطلبات  وفًقا  أساسي  بشكل  مطلوًبا  التمويل  هذا  وكان 
مجلس  ي 

�ف كة  ال�ش مساهمي  ثقة  يؤكد  كما  المركزي.  للبنك  المالية 
التنفيذي لتحقيق نمو مربــح مستدام وطويل األجل. اإلدارة والفريق 

الخطوة  ترسل هذه  يونايتد،  ي  فيدلي�ت كة  التنفيذي ل�ش للرئيس  ووفًقا 
ف عىل النمو واالستعداد للمنافسة.  ك�ي رسالة قوية إىل السوق مفادها ال�ت
الماضية. األربــع  السنوات  ي 

التمويل �ف ف من  كة جولت�ي ال�ش واستقبلت 
يونايتد:  ي  فيدلي�ت كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس   ، األدهمي بالل  وقال 

بفضل  ولكن   2018 قبل  سيما  ال  التحديات،  بعض  كة  ال�ش واجهت 
من  تمكنا   ،2017 عام  ي 

�ف درهم  مليون   100 قدره  مال  رأس  ضخ 
 ،2021 الرابع  الربــع  ي 

و�ف  . بشكل كب�ي عملياتنا  ي 
�ف االستقرار  تحقيق 

وبالنظر  األقساط.  بإجماىلي  يتعلق  فيما   16 المرتبة  ي 
�ف كة  ال�ش حلت 

كة جديدة. 2018 كان عامنا األول ك�ش إىل أن عام 
ي تحقيق أرباح 

ولم نكتف بالنمو من حيث األرباح فحسب، بل بدأنا �ف
التنافسية  السوق  من  الرغم  وعىل   .2019 عام  من  األول  الربــع  منذ 
السكان،  بعدد  مقارنة  ف  التأم�ي كات  �ش عدد  ارتفاع  مع  اإلمارات  ي 

�ف
ومع   . ف الالعب�ي كبار  مع  للتنافس  التجارية  عالمتنا  تطوير  سنواصل 
ي 

�ف أفضل  نتائج  بتحقيق  أيًضا  تفاؤله  األدهمي  أكد  المال،  رأس  ضخ 
يونايتد. ي  فيدلي�ت لفريق   2022

المصدر: البيـــان
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ن تقرر زيادة رأسمالها ح�ت 2.7 مليار ل.س المتحدة للتأم�ي
موضوع  طرح   ” ف للتأم�ي المتحدة  كة  “ال�ش إدارة  مجلس  قرر  سوريـــا:سوريـــا: 
 600 بقيمة  أي  المال  رأس  من   28,5714% بنسبة  األرباح  توزيــــع 
طريق  عن  كة  ال�ش مال  رأس  لزيادة  كأسهم  سورية،  ة  ل�ي مليون 
جزء  واستخدام  المالية  البيانات  ي 

�ف المدورة  األرباح  استخدام كامل 
االختياري. االحتياطي  من 

لألوراق  دمشق  “سوق  ته  ن�ش طارئ  إفصاح  ي 
�ف كة  ال�ش وأوضحت 

بحال  ة،  ل�ي مليار   2.7 الزيادة  بعد  سيصبح  المال  رأس  أن  المالية“، 
العامة  والهيئة  افية  واإل�ش الرقابية  الجهات  موافقة  عىل  الحصول 

العادية حسب األصول. غ�ي 
ضمن  دِرَجت 

ُ
وأ  ،2006 عام   ” ف للتأم�ي المتحدة  كة  “ال�ش وتأسست 

 
ً
2019 أسهما ي 

2009، ووزعت �ف ي 
“سوق دمشق لألوراق المالية” �ف

ة. ل�ي مليون   531 بقيمة  مساهميها  مجانية عىل 
“المؤسسة  هي  حكومية  واحدة   ، ف تأم�ي كة  �ش  13 سورية  ي 

�ف ويعمل 
ف  ب�ي ف  التأم�ي فروع  وتتنوع  خاصة،  و12   ” ف للتأم�ي السورية  العامة 
، والحريق، والنقل،  ، والسيارات التكميىلي ، والسيارات اإللزامي الص�ي

ان. والط�ي والسفر،   ، والهندسي العامة،  والحوادث  والحياة، 
ي بورصة دمشق، حيث 

ف خاصة فقط مدرجة �ف كات تأم�ي ويوجد 6 �ش
عن  اإلفصاح  أو  جدد،  كاء  �ش دخول  عدم  كات  ال�ش بعض  تفضل 

. رسمي بشكل  المالية  بياناتها 
Beiruttime :المصدر

 Source: Companies’ page on LinkedIn

» ن ن وإعادة التأم�ي كة توافق عىل تغي�ي اسمها إىل »وربة للتأم�ي عمومية الرسش

«: زيادة رأس المال إىل 25 مليون دينار ن »وربة للتأم�ي
العمومية  لجمعيتها   

ً
اجتماعا ف  للتأم�ي وربة  كة  �ش عقدت  الكويـــت:الكويـــت: 

وترأس   ، الرئيسي مقرها  ي 
�ف اليوم،  كة  ال�ش لمساهمي  العادية  غ�ي 

، الذي استهل االجتماع  ف االجتماع رئيس مجلس اإلدارة أنور بوخمس�ي
والحضور. ف  بالمساهم�ي حيب  بال�ت

الذي  العادية،  غ�ي  الجمعية  أعمال  جدول  ف  بوخمس�ي واستعرض 
كة  بال�ش االرتقاء  إىل  تهدف  ومهمة  جوهرية  ات  تغي�ي عىل  اشتمل 
زيادة  المساهمون  عليها  وافق  ي  ال�ت البنود  أهم  ومن  ومساهميها، 
أن أن تصدر  25.000.000 دينار، عىل  به ليصبح  الم�ح  رأسمال 
ي  ال�ت األعوام  ي 

�ف مساهميها  عىل  توزع  مجانية  منحة  أسهم  كة  ال�ش
الماىلي  المركز  قوة  زيادة  ي 

�ف يساهم  الذي  األمر  األرباح،  بها  تسمح 
تواجهها،  ي  ال�ت امات  ف االل�ت لمواجهة  المال  رأس  وكفاية  كة،  لل�ش
ف  المستوي�ي عىل  والمالية  الرقابية  والمتطلبات  ات  التغ�ي لمواكبة 

. والعالمي المحىلي 
وربة  كة  “�ش من  كة  ال�ش اسم  تعديل  عىل  أيضا  الجمعية  ووافقت 
ي 

�ف ذلك  ي 
ويأ�ت  ،” ف التأم�ي وإعادة  ف  للتأم�ي وربة  كة  “�ش إىل   ” ف للتأم�ي

بإضافة  كة،  لل�ش التشغيلية  واألنشطة  العمليات  ي 
�ف التنوع  زيادة  إطار 

التشغيلية،  أرباحها  باإليجاب عىل  ينعكس  مما   ، ف التأم�ي إعادة  نشاط 
بالكويت. ف  التأم�ي ي سوق 

�ف مكانتها وحصتها  ويعزز 
لها  تتيح  كة  ال�ش ألغراض  جديدة  بنود  إضافة  عىل  الموافقة  وتمت 
لديها  المالية  الفوائض  واستغالل  أموالها،  استثمار  ي كيفية 

�ف التنوع 
ي 

�ف وحصص  المالية  واألوراق  والسندات  األسهم  تملك  طريق  عن 
كات  �ش من  المالية  المحافظ  ي 

�ف واالستثمار  وأجنبية،  وطنية  كات  �ش
لها. مرخص  متخصصة  وجهات 

توزيــــع  تتيح  األساسي  كة  ال�ش لنظام  مادة جديدة  إضافة   
ً
أيضا تم  كما 

تكون  أن  ط  ب�ش سنوية،  ربــع  أو  نصف  ات  ف�ت عىل  مرحلية  أرباح 
وأال  عليها،  المتعارف  المحاسبية  للمبادئ   

ً
ووفقا حقيقية،  األرباح 

كة. لل�ش المدفوع  المال  برأس  يكون هنالك مساس 
ف عن سعادته لما يتم تحقيقه من إنجازات، وجهود  وأعرب بوخمس�ي
امه  ف وال�ت وتعزيزها،  المكتسبات  عىل  الحفاظ  عىل  اإلدارة  مجلس 
ي تهدف لتحقيق أعىل ربحية مع أقل هامش  بالخطط الموضوعة ال�ت

والنماء. بالخ�ي  ومساهميها  كة  ال�ش يعود عىل  مما  المخاطر،  من 
المصدر: الجريـــدة

MAE Assurances, première compagnie d’assurance tunisienne, membre 
du groupement d’intérêt économique européen et méditerranéen « 
EURESA »
Tunisia:Tunisia: La MAE Assurances, dans sa nouvelle 
dynamique de modernisation et de transformation 
stratégique, est devenue, depuis le 11 mars 2022, la 
première compagnie d’assurance tunisienne, membre 
d’EURESA, groupement d’intérêt économique 
rassemblant des mutuelles d’assurance européennes et 
méditerranéennes d’un poids économique et financier 
important (un chiffre d’affaires cumulé de 37 milliards 
d’Euros, 57000 salariés et 42 millions de clients).
Le groupement EURESA, espace de coopération et de 
mise en réseau, a pour missions, d’une part, de valoriser 
l’Economie Sociale et de promouvoir les valeurs de la 
mutualité, et d’autre part, de renforcer la compétitivité, 
la performance au service d’une économie citoyenne 
orientée vers un développement durable et responsable 

et de concevoir et de développer des projets utiles aux 
activités de ses membres.
Etre membre du groupement EURESA permettra à 
la MAE assurances et ses équipes de renforcer leur 
modernisation et innovation au profit de leurs adhérents/
clients. A travers cette adhésion au groupement 
EURESA, la MAE Assurances tend à offrir, aux 
tunisiens, une nouvelle approche de l’assurance : 
innovante, solidaire et inclusive.
Rappelons que depuis le mois d’aout 2020, la MAE 
Assurances a intégré les fondements du développement 
durable et les valeurs humaines dans sa raison d’être 
et est devenue ainsi la première institution financière 
tunisienne sociale et solidaire.
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كة  ن �ش كة.. ونهدف تدش�ي اتيجية الرسش : التوسع االستثماري عىل رأس اس�ت ن رئيس وثاق للتأم�ي
لتأمينات الحياة بالسوق

م�  التكافىلي  ف  للتأم�ي وثاق  كة  �ش حققت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
ضمن  جعلها  مما  الماضية  سنوات   5 الـ خالل  مرتفعة  نمو  معدالت 
كات بالسوق الم�ية، مستهدفة خالل خطتها الخمسية  10 �ش أك�ب 

كات بالسوق. 5 �ش المقبلة أن تكون من أول 
كته  اتيجية �ش كة، عن اس�ت كشف عن�ت جاد، رئيس مجلس إدارة ال�ش
للتوسع بالسوق الم�ية وزيادة حجم أقساطها إىل 662 مليون جنيه 
احتياجاتهم  كة وتلبية  ال�ش بثقة عمالء  2022، مدعومة  يونيو  بنهاية 
وزيادة  ي 

الجغرا�ف والتوسع  متطلباتهم  مع  تتناسب  منتجات  ع�ب طرح 
الجمعية  موافقة  إىل  الفتا  أفرع،   10 إىل  الجغرافية  كة  ال�ش شبكة 
ليصل  برأسمالها  زيادة  جنيه  مليون   45 ضخ  عىل  كة  لل�ش العمومية 

275 مليون جنيه. إىل 
كة تستهدف زيادة محفظتها االستثمارية إىل مليار  وأشار إىل أن ال�ش
كة   عزم ال�ش

ً
جنيه بنهاية العام الماىلي الحاىلي 2021/ 2022، موضحا

 100 ي 
مبد�ئ برأسمال  الحياة  لتأمينات  وثاق  كة  �ش تأسيس  عىل 

كة  لل�ش الجدوى  دراسة  إعداد  حاليا  جاري  أنه   
ً
منوها جنيه،  مليون 

المال. ي رأس 
�ف للمشاركة  ف  المساهم�ي والتفاوض مع بعض 

العامة  الهيئة  من  المبدئية  الموافقة  عىل  كة  ال�ش حصول  إىل  ولفت 
إىل   

ً
ا مش�ي المالية،  لالستمارات  قابضة  كة  �ش عىل  المالية  للرقابة 

كة  ال�ش رأسمال  من   20% بنحو  التكافىلي  ف  للتأم�ي وثاق  مساهمة 

كة تم توقيع  ة لل�ش المبا�ش ي إطار االستثمارات 
أنه �ف  

ً
القابضة، مضيفا

إلنشاء  الخامس  بالتجمع  كة  لل�ش مملوكة  أرض  قطعة  تطوير  عقد 
عام  خالل  منه  اإلنتهاء   

ً
متوقعا القادمة،  المرحلة  خالل  إداري  مب�ف 

ونصف.
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

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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