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سطى الاأطغظ الئتري و جقجض الاعرغث سالمًغا

خـــادرة سظ الطةظـــئ الاظفغثغئ
لطةــظــــئ الاأطــغــــظ الئــتــري
اقتتاد اقردظغ لحرضات الاأطغظ

أذار -٢٠٢٢



شغ الـ ١٥ طظ حعر حئاط ( شئراغر)  ٢٠٢٢؛ ُأضغفئ المغاه افوضراظغئ والروجغئ شغ الئتر افجعد وبتر 
آزوف إلى صائمئ المظاذص المسرضئ لطثطر، وذلك بصرار طظ الطةظئ التربغئ المحارضئ، الاغ تدط طمبطغظ 

."LIoyd’s of London & International Underwriting Association of London" سظ

وظصطئ حرضات الاأطغظ سطى السفظ طسثل صسط الاأطغظ ا�ضاشغ لمثة جئسئ أغام بسث الشجو الروجغ 
لظسئئ تخض الى ١٪ و٢٪ طظ تضالغش الاأطغظ، وشًصا لمسثقت إرحادغئ طظ طخادر الاأطغظ الئتري السالمغئ.

افجعد  شالئتر  الحتظ،  و  الاأطغظ  أجسار  شغ  اقرتفاسات  طظ  أخرى  جعلئ  سطى  طصئطعن  شظتظ  اذا" 
ُغخّظش ضمظطصئ طرتفسئ  افوضراظغ  الةعي  والمةال  آزوف  وبتر  الروجغئ  ا�صطغمغئ  المغاه  وبالثخعص 
الثطعرة وعثا رشع أصساط الاأطغظ المططعبئ لحتظ الئدائع أو ظصطعا سئر عثه المغاه وطظ غغر العاضح 

إلى طاى جغسامر عثا الاشغغر.

الئدائع  سطى  المفاعتئ  الئترغئ  الاأطغظ  سصعد  سطى  تسثغقت  أخثرت  السالمغئ  الاأطغظ  إسادة  أجعاق 
واقضطرابات  الحشإ  وأسمال  وا�ضرابات  الترب  طثاذر  باجابظاء  السعاء  سطى  السفظ  أجسام  وسصعد 

المثظغئ بثاخض أوضراظغا وطغاععا اقصطغمغئ تماًطا.

والثي تط  الترب  تأطغظ  به شغ سصعد  المسمعل  الترب وا�ضرابات  لمثاذر  ا�لشاء  بظث  وبمعجإ ططتص 
اخثاره طآخرا"، جغاط اقتفاق طسئصا" سطى أي حتظات طساصئطغئ تمر ضمظ المغاه ا�صطغمغئ الروجغئ شغ 

الئتر افجعد وبتر آزوف طظ صئض أجعاق الاأطغظ / إسادة الاأطغظ.

روجغا  تسائر  تغث  وأجمثة،  وحسغر  صمح  حتظات  عع  وروجغا  أوضراظغا  طظ  ا�تغ  الحتظ  طسزط  إّن 
وأوضراظغا واتثة طظ جقجض إطثاد الشثاء شغ السالط  وغخثران ا�ن طا ظسئاه ٢٩٪ طظ الصمح السالمغ و

١٨٪ طظ الثرة السالمغئ و٨٠٪ طظ خادرات زغئ سئاد الحمج السالمغئ.
 

تاى ا�ن لط ظطمج تثاسغات الترب عثه بسث، شغما غاسطص بحتظ التاوغات، ولضظ السآال عظا، طاذا إذا 
تطعرت افتثاث إلى أبسث طظ ذلك؟

عظاك سثة آراء تآضث أن حتظ التاوغات لظ غاأبر، فّن طسزط الحتظات لطسطع افخرى تأتغ طظ دول غغر 
أوضراظغا وروجغا، إذ تاخّثر الخغظ الثول المعرِّدة إلى افردن، تطغعا الثول افوروبغئ الئسغثة سظ طظاذص 

الظجاع، وطظ بط الثول السربغئ.

ضطفئ الحتظ طظ ظاتغئ أخرى طرجَّتئ لقرتفاع ذالما جسر الظفط غرتفع، تغث جّةطئ أجسار الظفط ارتفاسًا 
افراضغ  ضث  الروجغئ  السسضرغئ  السمطغئ  بثء  خطفغئ  سطى  لطئرطغض،  دوقر   ١٣٠ تاجج  لاضسر  ضئغرًا 

افوضراظغئ. 

الطةظئ  الاظفغثبئ لطةظئ الاأطغظ الئتري شغ اقتتاد افردظغ لحرضات الاأطغظ واظطقصا طظ واجئعا الفظغ 
اقعامام  المعضعع  اغقء عثا  سطى  بالاأضغث  ترغإ  افردظغ،  الاأطغظ  الساططئ شغ جعق   الحرضات  تةاه  
المظاجإ الثي صث غضعن له اظسضاجات  سطى أصساط الاأطغظ الئتري وضرورة إسقم سمقء حرضات الاأطغظ 

بالمساةثات الاغ ذرأت وتأبغراتعا سطى الاشطغئ الاأطغظغئ لطسصعد المئرطئ. 
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