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نرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنينرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمني

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

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

ي حوار مع مجلة االتحاد االقتصادي:
�ف

: “قمنا بتحض�ي سبع ندوات  ف ي للتأم�ي ف عام اإلتحاد العام العر�ب شكيب أبوزيد أم�ي
وري العمل برسعة عىل  ي ظل غياب الندوات والمؤتمرات وكان من ال�ف

أونالين �ف
مسألة الرقمنة”

General Secretariat Activities

ن  ب�ي دار حوار  والظروف،  األزمات  ي ظل هذه 
اإلتحاد �ن ي واجهت عمل  ال�ت التحديات  حول 

ن  ي للتأم�ي ن العام لإلتحاد العام العر�ب مجلة االتحاد االقتصادي واألستاذ شكيب أبوزيد األم�ي
السابع  والمؤتمر  ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي الثالث  السنوي  الشيخ  م  �ش ملت�ت  هامش  عىل   -
سبع  أقام  اإلتحاد  أن  قال  الذي   - ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي األفرآسيوي  لالتحاد  ين  والع�ش
وري  أزمة كورونا، وكان من ال�ن الندوات والمؤتمرات خالل  ي ظل غياب 

أونالين �ن ندوات 
. Electronic Link العمل ب�عة عىل مسألة الرقمنة أو 

لإلتحاد   33 الـ العام  المؤتمر  ات  تحض�ي عىل  جاري  العمل  أن  عىل  الحوار  خالل  أشار  كما 
بإذن هللا. القادم  العام  الجزائر  ي 

ن والذي سُيعقد �ن للتأم�ي ي  العر�ب العام 
الضغط هنا الرجاء  الحوار،  لقراءة كامل 

المصدر: االتحاد االقتصادي

https://iciec.isdb.org/
https://gaif.org/Archive/4bc3db6a.pdf
https://aqabaconf.com/
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World Insurance & COVID-19

Swiss Re estimates Hurricane Ida claims at USD 750 million
Swiss Re estimated its preliminary claims burden from Hurricane Ida at approximately USD 750 million[1]. On an 
industry level, Swiss Re estimated total insured market losses to be in the range of USD 28–30 billion[2].
Hurricane Ida, the second-most intense hurricane on 
record to hit the US state of Louisiana, also caused 
extensive wind and flood damage across the Eastern 
and Mid-Atlantic parts of the US. After making landfall 
on 29 August 2021, the category 4 hurricane caused 
wide-ranging power outages and severe infrastructure 
damages particularly in Louisiana, before triggering 
exceptional flash flooding and storm surges in the 
Northeastern regions of the country.
Swiss Re also updated its loss estimate for the July 
floods in Europe at approximately USD 520 million[1]. 

The Group estimated total insured market losses of 
the industry for this event at approximately USD 12 
billion.
The foregoing estimates are subject to uncertainty and 
may need to be subsequently adjusted as the claims 
notification and assessment process continues.

[1] Net of retrocessions and before tax.
[2] Excluding National Flood Insurance Program (NFIP).

 Source: Swiss Re

Despite improvements, COVID-related BI & cat losses a challenge 
for reinsurers: DBRS
In the first half of 2021, major property and casualty (P&C) reinsurers were on track for a record year, but despite 
the improved performance, analysts at DBRS warn of uncertainty around pandemic-related business interruption 
(BI) losses and the impacts of natural catastrophes.
Estimated global insured catastrophe losses stood at 
$42 billion for the first half of 2021, representing a 
year-on-year increase of around $11 billion.
But despite the rise in nat cat losses in H1, analysts say 
that reinsurers were on track for a record year based 
on the strength of their underwriting profitability and 
overall net earnings.
However, the occurrence of multiple catastrophic 
events, including Hurricane Ida, which has been 
estimated at a cost of $30 billion for the industry, 
reinsurers’ bottom lines could come under pressure 
during the second half of this year.
Furthermore, warns DBRS, there remains numerous 
legal actions related to the COVID-19 pandemic that 
are ongoing and emerging in different jurisdictions, 
which could also affect firms’ results if court decisions 
are unfavourable.
Nevertheless, “a review of half-year results for a 
selection of large reinsurers shows that the companies 
performed significantly better compared with the same 
period in the prior year. Investment income was also 
strong, partly reflecting the recovery of global equity 
markets from losses caused by pandemic-related 
volatility in 2020,” say analysts.
While catastrophe losses have been elevated this year, 
the impact of the pandemic, notably on the P&C side, 
has declined considerably. The financial burden of 

hurricane Ida, the severe flooding in Europe in July 
and other events in H2 is by no means trivial, but it 
is expected that current losses from natural disasters 
won’t drive a capital event for the industry but will hit 
earnings.
Analysts at DBRS note the impacts of hurricanes, 
floods, and wildfires around the globe, warning that 
climate change and growing populations in coastal 
areas are likely to worsen this trend over time.
“However, we estimate that, in the absence of multiple 
extreme weather events during the remainder of 2021, 
underwriting losses should be limited to manageable 
earnings events for most reinsurers this year,” say 
analysts.
Alongside insured nat cat losses, DBRS feels that one 
of the major challenges ahead for P&C reinsurers is 
the treatment of pandemic-related BI losses by courts 
around the world.
“Although the original intention of most business 
interruption policy wording was to exclude losses 
caused by pandemics, there continues to be debate 
about the interpretation of these policies, which could 
have consequences for reinsurers. This may have 
a material impact on the reinsurers backing those 
policies written by primary insurers, depending on the 
decisions of the courts and the likely legal appeals that 
ensue,” explains DBRS.

 Source: Reinsurance News
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PRODUCTS AND SOLUTION DEVELOPMENT
What’s Next? - Life and Health Insurance Product Development 
Beyond COVID-19
The COVID-19 pandemic forced rapid adaptation and created a fast-moving environment throughout the life and 
health insurance industry, accelerating innovation and new product development trends around the world. While 
some innovations are only temporary, some are likely to stay.
Lockdown measures disrupted the industry’s normal 
operations – restricting face-to-face meetings between 
advisors and clients, limiting the ability to sell fully-
underwritten insurance (as paramedical exams and labs 
were no longer available), and causing an economic 
downturn and reduced consumer spending.
From an insurance product development and 
innovation standpoint, a few major changes occurred 
that, based on proven success and business needs 
in certain markets, are expected to remain and 
expand to a wider audience. These changes include 
modification to risk selection criteria to maintain new 
business volumes, adaptation of traditional advisor-
led distribution, and successful introduction of new 
and diversified distribution models. In addition, there 
is growing interest in maximizing both the value of 
in-force through cross-selling and upselling, as well as 
recognition of the inherent value in existing customer 
bases.
Accelerated Underwriting
Disruptions to paramedical exams and labs 
transformed the existing underwriting model and led to 
the expansion of accelerated underwriting programs, 
where alternative underwriting evidence supplements 
traditional evidence to maintain protective value. 
Insurers were able to engage more applicants with 
accelerated approaches, helping to maintain new 
business flow as a result.
In accelerated underwriting, applicants do not require 
a full paramedical exam with fluid testing to qualify. 
Instead, a multitude of data sources are assessed, 
such as application disclosures, prescription scoring 
databases, credit scoring mechanisms, motor vehicle 
record data, digital health data, and prescription drug 
history. The U.S. market, for example, is extremely 
rich with available data sources. When the depth of 
alternative data sources is limited, statistical models 
based on application data, demographic data, body 
mass index, drug history, and driving habits can be 
used. More investment in such programs can be 
expected in the future.
Quick Issue Solutions
The emerging “quick issue” market is filling the gap 
between simplified and accelerated underwriting 

programs in Canada. Offered at 
moderate face amounts, such 
solutions offer consumers the 
ability to get their policy simply 
and quickly, while maintaining 
protective value. Quick issue 
products provide effective and 
profitable solutions to existing 
challenges highlighted during 
the pandemic.
Alternative Distribution
COVID-19 also highlighted the urgent need for 
distribution diversification, especially in North 
America, Europe, the Middle East, and Africa. 
Relying on the traditional advisor relationship was 
not an option, which left many insurers searching 
for another distribution channel. Different from 
direct-to-consumer or online distribution, alternative 
distribution is built on selling insurance through 
entities with access to a captive and existing customer 
base, such as banks, affinity groups (e.g., schools, 
professional associations, sport associations), 
and non-financial services entities (e.g., retailers, 
supermarkets, utilities).
However, traditional advisors are not going away; they 
are just experiencing an evolution that will empower 
them to be more productive through technology and 
digital tools. Technology enables remote insurance 
sales through providing full customer service 
through video, co-browsing, and online payment 
functionalities.
Maximizing Value of In-Force via Cross-sell and 
Upsell
The pandemic created an incredibly challenging 
environment for finding new customers, but it also 
presented renewed interest in maximizing value 
from an insurer’s existing customer base across the 
globe. This can be achieved by using data to identify 
customers with the best risk profiles and presenting 
them with insurance offers at reduced underwriting 
requirements, bundling products and services together, 
examining the rider portfolio to increase the coherence 
and simplicity of those offerings, or integrating cross-
sell and upsell offers more tightly with the ongoing 

Daniel Lyons
Vice President

Business Initiatives
Global Accounts
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customer relationship.
However, marketing should be carefully considered to 
ensure customers are not overwhelmed with insurance 
offers – incorrect targeting can ultimately damage the 
relationship. Several factors, such as demographic 
information, financial information, and transaction 
history for banking and insurance products can be 
used to determine prioritization of customers who are 
most likely to purchase more.
The long-term impacts of the COVID-19 pandemic 
are yet to be determined, but it is already apparent 
that certain areas of evolution are likely to remain 
and expand to other territories. Going forward, the 
industry will also need to evaluate other impacts that 
concern mortality, risk assessment, demand dynamics, 
regulation, as well as balance sheets – all ultimately 
informing the future of life and health insurance 
product development.  Source: RGA

Regional Insurance

Road accidents injuries: mortality rate per country report 2020

In terms of road safety, Africa is not the example to follow. According to World Bank report, the continent registered 
a road-traffic mortality rate of 26.69 deaths per 100 000 inhabitants.
Road accidents in Africa: mortality rate per country

2019

Country Mortality rate per 
100,000 inhabitants Population GDP in USD/capita

Sudan 26.8 42,813,237 753

Mauritania 25.6 4,525,698 1,679

Libya 21.3 6,777,453 7,686

Morocco 17 36,471,766 3,230

Tunisia 16.5 11,694,721 3,352

Egypt 10.1 100,388 076 3,019

français

https://www.atlas-mag.net/article/securite-routiere-en-2017
https://www.atlas-mag.net/article/securite-routiere-en-2017
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Road accidents in the Middle East: mortality rate per country

2019

Country Mortality rate per 
100,000 inhabitants Population GDP in USD/capita

Saudi Arabia 35.9 34,268,529 23,140

Iraq 27.3 39,309,789 5,658

Jordan 17 10,101,697 4,405

Lebanon 16.4 6,855,709 7,584

Kuwait 15.4 4,207,077 32,373

Syria 14.9 17,070,132 -

Oman 10.6 4,974,992 15,343

United Arab 
Emirates 8.9 9,770,526 43,103

Qatar 7.3 2,832,071 62,088

 Source: Atlas Magazine

Arab Insurance OmanOman

ف حول تخفيف آثار الحالة  كات التأم�ي الهيئة تعقد اجتماعات مع مسؤولي �ش
المدارية 

مسؤولي  مع  اجتماعات  بعقد  المال  لسوق  العامة  الهيئة  قامت 
تسوية  وت�يــــع  تسهيل  نحو  ن  التأم�ي كات  �ش لتوجيه  ن  التأم�ي كات  �ش

الوضع ودراسة  الخسائر  لتقييم  عمل  فريق  وتشكيل  المطالبات 
الحالة  ما خلفته  إدارة  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  الهيئة عىل دور �ش أكدت  كما 
ورة  و�ن والمؤسسات  األفراد  عىل  وخسائر  ار  أ�ن من  المدارية 
الوثائق  حملة  مطالبات  وتسوية  لت�يــــع  اإلمكانيات  كافة  تسخ�ي 
ن  تأم�ي وثائق  كانت  سواء  المتأثرة  الواليات  ي 

�ن رين  للمت�ن التأمينية 
ها. منازل أو مركبات أو غ�ي

من  ن  وممثل�ي الهيئة  من  عمل  فريق  تشكيل  تم  السياق،  هذا  ي 
و�ن

حملة  بيانات  وتجميع  المخاطر  حجم  بتقييم  ُيع�ن  ن  التأم�ي كات  �ش
الوضع. وتقيم  دراسة  بهدف  التأمينية  الوثائق 

من خالل  قنوات  عدة  فتح  بالعمل عىل  ن  التأم�ي كات  كما وجهت �ش
ي 

لتل�ت واالتصال  الحديثة  التقنية  وسائل  وتسخ�ي  وفروعها  مكاتبها 
رين  المت�ن تعويض  سهولة  يضمن  بما  فيها  والبت  المطالبات 

عاجل. وبشكل 
كات  ال�ش حث  عىل  المال  لسوق  العامة  الهيئة  قامت  وقد  هذا 
ودعم  المجتمعية  المسؤولية  منطلق  من  المبادرات  تقديم  ورة  ب�ن

رين. المت�ن عمالئها  ع�ب  المحىلي  المجتمع 

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال
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Arab Insurance EgyptEgypt

بنهاية الربــع األول من 2021

ف تصدر وثائق إلزامية لتغطية محفظة تمويل متناهي الصغر بإجمالي  كات التأم�ي �ش
23.5 مليار جنيه

ن  التأم�ي خدمات  الم�ية  بالسوق  العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش قدمت 
متناهي  التمويل  بنشاط  عميل  مليون   2.967 من  ألك�ث  اإللزامي 
بنهاية  جنيه  مليار   23.5 الـ تخطت  تمويل  محفظة  لتغطية  الصغر 

.2021 الربــع األول من 
المالية – حصل »أموال  للرقابة  العامة  للهيئة  تقرير حديث  وكشف 
التمويل  أصل  تشمل  القيمة  هذه  أن   – منه  نسخة  عىل  الغد« 
لقرار   

ً
وفقا المستحقة  التمويل  تكلفة  للعمالء وملحقاته من  الممنوح 

.2019 15 لسنة  الهيئة رقم  مجلس إدارة 
عمالء  من  المدفوعة  التأمينية  األقساط  إجمالي  أن  التقرير  وأوضح 
حوالي  بلغت  الصغر  متناهي  التمويل  لنشاط  اإللزامي  ن  التأم�ي وثائق 

جنيه. مليون   5.715
يتضمنوا  ال  الوثائق  من هذه   

ً
تأمينيا المشمول  العمالء  أن  إل  وأشار 

)ج(،  فئة  الجمعيات  أو  األهلية  المؤسسات  أو  كات  ال�ش عمالء 
. ً
60 عاما العمرية أك�ث من  الفئة  العمالء ذوي  وكذلك 

للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  عمران  محمد  الدكتور  أعلن  قد  وكان 
شبكة  لمد  الهيئة  مباردة  دخول  عن   2018 عام  نهاية  ي 

�ن المالية 
التنفيذ  ن  ح�ي الصغر  متناه  التمويل  لعمالء  االجتماعي  األمان 
من   )24( للمادة  تعديل  إجراء  عىل  الهيئة  إدارة  مجلس  بموافقة 
ومعاي�ي  بقواعد  الخاص   2015 لسنة   31 رقمي  المجلس  قراري 
والمؤسسات  للجمعيات  الصغر  متناهي  التمويل  نشاط  ممارسة 
الخاص بقواعد وضوابط   2014 األهلية، والقرار رقم )173( لسنة 

الصغر. متناهي  التمويل  لنشاط  كات  ال�ش ممارسة 
جهات  عىل   

ً
إلزاما هناك  سيصبح  التعديالت  لتلك   

ً
وفقا أنه  وأوضح 

كة أو مؤسسة أهلية أو جمعية  التمويل متناهي الصغر سواء كانت �ش
ن عىل  الحاصل�ي للعمالء  تأمينية  تغطية  لتوف�ي  ( و)ب(  )أ  ن  الفئت�ي من 
تمويالت متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكىلي المستديم 
أن  وعىل  ن  التأم�ي كات  �ش إحدى  مع  جماعي  ن  تأم�ي عقد  خالل  من 

العميل. المستحق عىل  القرض  لرصيد   
ً
مساويا ن  التأم�ي مبلغ  يكون 

)االختياري(  الصغر  متناهي  ن  التأم�ي وثائق  توزيــــع  خدمة  معامالت 
األول من  الربــع  الصغر خالل  متناهية  وعات  الم�ش تمويل  ي نشاط 

�ن
2021 عام 

األقساط المدفوعة 
)جم( عدد الوثائق ف  عدد عمالء التأم�ي

متناهي الصغر
1,730,950 30,311 30,311

أعدتها  ال�ت  اإلكتوارية  الدراسة  عىل  بناء  أنه  الهيئة  رئيس  وأضاف 
“عىل  إعتمادا  ن  التأم�ي قسط  لمعدل  األقىص  الحد  لتقدير  الهيئة 
التمويل متناه الصغر”، فقد تم  الواردة من جهات  العمالء  بيانات 
ألف  لكل  30 قرشا شهريا  بواقع  ن  التأم�ي لقسط  األقىص  الحد  تقدير 
دراسة  خالل  من  عام  فيه كل  النظر  ويعاد   ، ن التأم�ي مبلغ  من  جنيه 

الهيئة. رئيس  من  وبقرار  إكتواريه 
ن اإلختيارية الصادرة للنشاط 1.73 مليون جنيه أقساط وثائق التأم�ي

ن أصدرت  كات التأم�ي وأوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن �ش
متناهي  التمويل  بنشاط  عميل  ألف   30.311 لنحو  إختيارية  وثائق 
مدفوعة  أقساط  بمحفظة   2021 من  األول  الربــع  خالل  الصغر 

جنيه. مليون   1.73 بلغت 
اتيجيتها  اس�ت ضمن  ترتكز  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أن  ويذكر 
كات  �ش أعمال  حجم  لتدعيم  الصغر  متناهي  ن  التأم�ي نشاط  عىل 
بنهاية  جنيه  مليار   50 إل  القطاع  أقساط  محفظة  لزيادة  ن  التأم�ي
ي الناتج 

ي زيادة حصة مساهمة القطاع �ن
2022، بجانب المساهمة �ن

. اإلجمالي المحىلي 
قرار  إصدار  عقب  ن  التأم�ي من  النوعية  هذا  لتدعيم  الهيئة  وتسىع 
متناهي  تمويل  عىل  ن  والحاصل�ي الصغر  متناهي  ن  التأم�ي عقود  بإعفاء 
ن  التأم�ي ووثائق  نماذج  واعتماد  مراجعة  خدمات  مقابل  من  الصغر 
الجديدة والمحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018.

المصدر: أموال الغد

ي: نستهدف زيادة الناتج القومي من  عالء الزه�ي
ف بنسبة 3% صناعة التأم�ي

لقاء  أول  ي 
�ن  ، ن للتأم�ي واألفراسيوي  الم�ي  االتحادين  رئيس  ي،  الزه�ي عالء  كشف 

رئاسته  بجانب  ن  للتأم�ي األفراسيوي  لالتحاد  رئيًسا  اختياره  عن  اإلعالن  عقب  له 
الم�ي  االتحادين  ن  ب�ي بالتعاون  خاصة  اتيجية  اس�ت عن  ن  للتأم�ي الم�ي  لالتحاد 

ق األوسط. ي ال�ش
ن �ن التأم�ي تنمية صناعة  العمل عىلي  ي إطار 

ن �ن للتأم�ي واألفراسيوي 
وثيقة  إن  لـ”الدستور”،   ، ن للتأم�ي واألفراسيوي  الم�ي  االتحادين  رئيس  وقال 

ن  التأم�ي كات  �ش لمجمعة  العامة  الجمعية  اجتماع  عقب  العام  نهاية  بها  العمل  سيتم  الخارج  ي 
�ن ن  الم�ي�ي من  ن  المتوفي�ي ن  جثام�ي عىل  ن  التأم�ي
المقبل. قبل قدوم ديسم�ب  تكون  أن  والمقرر 

ي سيتم  ال�ت اإلجبارية  التأمينات  أن  إل  ا  ً %3، مش�ي لـ تصل  بنسبة  ي م� 
�ن ن  التأم�ي قومي من صناعة  ناتج  تحقيق  أنه مستهدف  ي  الزه�ي أوضح 

ي  ال�ت الجهات  تكلفتها  يتحمل  أن  المقرر  الم�ي حيث من  المواطن  القادم تخدم  العام  الجديد مطلع  ن  التأم�ي قانون  بها عقب إصدار  العمل 
المهن األخري. أو االستادات وبعض  التجارية  الموالت  أو  المواطن سواء األطباء  تتعامل مع 

ن الم�ي. التأم�ي ي قطاع 
ي جذب استثمارات أجنبية جديدة �ن

البالد ساهم �ن ي استقرار 
الدولة �ن ي أن نجاح  وأكد الزه�ي

الضغط هنا الرجاء  الحوار كامال،  المصدر: الدستورلقراءة 

https://www.dostor.org/3590804
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يدية  ف الطرود ال�ب البنك المركزي السعودي يعلن اعتماد منتج تأم�ي
يدية  ال�ب الطرود  ن  تأم�ي منتج  اعتماد  السعودي  المركزي  البنك  أعلن 
ي 

�ن  - يدية  ال�ب الطرود  نقل  لتغطية مخاطر  ؛  ن التأم�ي كات  لعدد من �ش
ي 

وتأ�ت السعودي.  ن  التأم�ي ي سوق 
�ن لطرحه   - التلف  أو  الفقدان  حال 

ن لتطوير وطرح  التأم�ي ي دعم قطاع 
 للجهود �ن

ً
هذه الخطوة؛ استمرارا

برنامج  لمستهدفات   
ً
تحقيقا ومبتكرة؛  جديدة  تأمينية  منتجات 

. المالي القطاع  تطوير 
مع  بالتنسيق  جاء  المنتج  هذا  اعتماد  أّن  المركزي  البنك  وأوضح   
ي 

�ن الهيئة  لمساعي   
ً
ودعما المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  هيئة 

تحقيق  عىل  ينعكس  بما  التحتية،  بنيته  وتطوير  القطاع  نمو  مواكبة 
منصة  المملكة  جعل  إل  الرامية   2030 المملكة  رؤية  مستهدفات 
يكفل  وبما  الثالث،  للقارات  ربط  ومحور  رائدة،  عالمية  لوجستية 
ورفع  تجربتهم،  ن  تحس�ي ي 

�ن وُيسهم  المستفيدين،  حقوق  حماية 
تعويضهم  وضمان  يد،  ال�ب قطاع  ي 

�ن لهم  المقدمة  الخدمات  مستوى 
مساهمة  زيادة  إل  إضافة  الطرود،  تلف  أو  فقدان  حال  ي 

�ن  
ً
ماديا

خدمات  مقدمي  عىل  التكلفة  وخفض   ، المحىلي المحتوى  ي 
�ن القطاع 
الطرود.

من  المطروح  يدية  ال�ب الطرود  ن  تأم�ي منتج  أن  المركزي  البنك  ن  وب�يّ  
عليه  والعمل  تطويره  تم  المملكة؛  ي 

�ن العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش خالل 
ايد  ن الم�ت للنمو   

ً
نظرا ونية؛  اإللك�ت التجارة  ودعم  تعزيز  منطلق  من 

بدوره  زاد  الذي  المملكة،  ي 
�ن  

ً
مؤخرا ونية  اإللك�ت التجارة  حركة  ي 

�ن
ي أدوات 

، وللمساهمة �ن
ً
 ودوليا

ً
يدية محليا ال�ب عمليات شحن الطرود 

لدى  التأمينية  الثقافة  مستوى  ورفع  بها،  المرتبطة  المخاطر  إدارة 
مالئمة  تأمينية  تغطيات  عىل  للحصول  يدية؛  ال�ب الخدمات  قطاع 

يدي. ال�ب القطاع  احتياجات  ي  تل�ب

المصدر: البنك المركزي السعودي

قريبا .. طرح 10 منتجات تأمينية جديدة بالتعاون مع 30 قطاعا
عىل  الرقابة  عام  مدير  التويجري  “االقتصادية”عبدهللا  لـ  أكد 
مشاريــــع  عىل  العمل  حاليا  يجري  أنه  المركزي،  البنك  ي 

�ن ن  التأم�ي
قطاعا   30 عىل  يزيد  ما  مع  بالتعاون  استحداثها  يتم  لمنتجات  عدة 
الطرود  عىل  ن  التأم�ي منتج  المنتجات،  هذه  ومن  مختلفة،  وجهة 
ن عىل عقود العمل  يدية )والذي تم طرحه بالفعل مؤخرا(، التأم�ي ال�ب
بيوت  ن  تأم�ي الرياضية،  والمنشآت  ن  الرياضي�ي ن  تأم�ي لية،  ن الم�ن للعمالة 
الحرفية،  المهن  عىل  ن  التأم�ي  ، التشاركي المركبات  ن  تأم�ي العطالت، 
كات عن دفع حقوق عمالتها، منتجات التعليم  ن ضد تع�ث ال�ش التأم�ي
اإلبل،  عىل  ن  والتأم�ي السمكي  راع  ن االس�ت ن  تأم�ي وكذلك  االدخاري 

قريبا.  النور  ى  ي س�ت ال�ت المنتجات  ها من  وغ�ي
األقساط  إجمالي  “بلغ  “االقتصادية”  مع  خاص  حوار  ي 

�ن وقال 
ي عام 2020 ما يزيد عىل 38 مليار ريال، مواصال ارتفاعه 

التأمينية �ن
ن هو  التأم�ي أن قطاع  إل  ا  قبله، مش�ي الذي  العام  المائة عن  ي 

2.3 �ن
مؤمن  وأنا  العالم،  حول  قوي  اقتصاد  ألي  الداعمة  القطاعات  أحد 
جاذبية  القطاعات  أك�ث  من  سيكون  السعودي  ن  التأم�ي قطاع  بأن 
المرحلة  ي 

�ن التقنية  الناحية  من  وتقدما  نموا  ها  وأك�ث المنطقة  ي 
�ن

وضمان  لذلك  الداعمة  األدوات  توف�ي  خالل  من  وذلك  المقبلة، 
المرحلة.  مستجدات  مواكبة 

بإيجاد  القطاع  تنمية  إل  تهدف  ة  األخ�ي التعديالت  أن  إل  وأشار 
يتواءم  بما  ة،  الكب�ي المخاطر  ي 

�ن االكتتاب  عىل  قادرة  قوية  كيانات 
المملكة  رؤية  تحقيق  ي 

�ن ومشاركة  المملكة  ي 
�ن االقتصادي  النمو  مع 

الحد  رفع  حول  تمحورت  التعديالت  أبرز  أن   
ً
موضحا  ،2030

ي 
�ن االكتتاب  من  يمكنها  بما  ن  التأم�ي كات  �ش أموال  لرؤوس  األد�ن 

 ، اإلجمالي المحىلي  الناتج  ي 
�ن مشاركتها  ي 

�ن ويسهم  ة،  الكب�ي المخاطر 
ن مساهمة عامة ما يعزز دخول  كات التأم�ي وعدم اإللزام أن تكون �ش
ى عىل إدارة المخاطر  كات الك�ب ن قدرة ال�ش ، وتمك�ي ي المستثمر األجن�ب
المخاطر،  بتخفيف  معنية  تابعة  كات  �ش خالل  من  األمثل  بالشكل 
خيص  التعديالت حوكمة ل�ت Captives، كما تضمنت  وهو ما يسم 

البنك المركزي لممارسة أعمال 
وتعزيز  المملكة،  ي 

�ن ن  التأم�ي
ي  الرقا�ب المركزي  البنك  لدور 
ليشمل  وتوسيعه   ، ي

ا�ن واإل�ش
عىل  والسلوكي  ي  الف�ن الجانب 
ن بما يكفل حقوق  التأم�ي قطاع 
والمستفيدين،  لهم  المؤمن 
إدراج  إلزامية  إلغاء  إل  إضافة 
وجعلها   ، ن التأم�ي كات  �ش أسهم 
عىل  الحصول  بعد  اختيارية 
ووفقا  المركزي  البنك  موافقة 

استحصال  صالحية  المركزي  البنك  وإعطاء  يضعها.  ي  ال�ت للضوابط 
ي يقدمها، وصالحية اإلعالن  خيص والخدمات ال�ت المقابل المالي لل�ت
ي 

كات العاملة �ن ي يتخذها البنك المركزي تجاه ال�ش عن اإلجراءات ال�ت
. ن التأم�ي المؤمن لهم واستقرار قطاع  بما يكفل حقوق  ن  التأم�ي قطاع 

أنه  أوضح  السعودي،  ن  التأم�ي قطاع  ي 
�ن االندماجات  عن  وبسؤاله 

وتال   ،2019 عام  ي 
�ن ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن اندماج  أول  ُنفذ  هللا  بفضل 
كات المهن  ن أو �ش كات التأم�ي ي �ش

هذا عدد من االندماجات، سواء �ن
من هللا  وأرجو  بإذن هللا،   - قادمة  أخرى  اندماجات  وهناك  الحرة، 
متانته  وتعزيز  القطاع  رفع كفاءة  ي 

�ن محركا  العمليات  هذه  تكون  أن 
ي 

�ن المركزي  البنك  سىعي  وسيستمر  فيه،  ن  المتعامل�ي تجربة  ن  وتحس�ي
ي القطاع وزيادة رؤوس 

ن وتسهيل عمليات االندماج �ن تشجيع وتحف�ي
ي المملكة، والرفع 

ن �ن ي بقطاع التأم�ي
ي الر�ت

كات، رغبة منه �ن أموال ال�ش
قوية  تأمينية  وإليجاد كيانات  المالية  ومتانته  التشغيلية  من كفاءته 
 2030 الطموحة  المملكة  رؤية  أهداف  تحقيق  ي 

�ن تسهم  ومستقرة 
وبرامجها.

الضغط هنا الرجاء  الحوار كامال،  لقراءة 
المصدر: االقتصادية

https://www.aleqt.com/2021/10/03/article_2182421.html
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السوق،  من  بسيط  جزء  عىل  فتتنافس  كات  ال�ش بقية  أما  الخطية، 
لكنها  المئة  ي 

�ن  1.3 وتبلغ   
ً
نسبيا منخفضة  ن  التأم�ي أن كثافة  ن  ح�ي ي 

�ن
للنمو. قابلة 

موضحة  للمنافسة،  محتملة  مضار  الدراسة  طرحته  سيناريو  ح  ويق�ت
ن  التأم�ي ولوائح  الرقابة  تطوير  خالل  من  منها  التقليل  يمكن  أنه 
من  ومتنوعة  شاملة  ومحفظة  كات،  لل�ش الرأسمالية  والقيمة  كاته  و�ش
يتوقف عىل حسب  ار  القضاء عىل هذه األ�ن ، وأن  ن التأم�ي منتجات 
الكويت  رؤية  تحقيق  نحو  والتقدم  العالمية،  االقتصادية  الظروف 

. ن للتأم�ي الجديد  التنظيمي  العمل  إلطار  الناجح  والتطبيق   ،2035
ن  ونوهت الدراسة بأن التوقعات اإليجابية تتأثر بشكاوى قطاع التأم�ي

تتضمن: ي  وال�ت السوق،  ي 
�ن للمنافسة  المحتملة  المشاكل  ي شأن 

�ن
المتوازي. التسع�ي   -  2 المفرطة.  المنافسة   -  1

كة. المش�ت المساهمة   -  4 3 - نقص الضوابط. 
. 5 - نقص الوعي

والحلول المشاكل 
المنافسة،  حماية  جهاز  أجراه  الذي  السوق  دراسة  تحليل  ويطرح 
سوق  ي 

�ن بالمنافسة  مشاكل  وجود  احتمالية  يخص  ما  ي 
�ن ن  خطوت�ي

 )AEC( المنافسة  عىل  ي  السل�ب للتأث�ي  أولي  تقييم  هما:   ، ن مع�ي ن  تأم�ي
تقييم  مع  السوق  لتعريف  ومنهج  المطروحة،  المشكلة  يخص  ما  ي 

�ن
متكامالن ويمكن  ن  التقييم�ي أن كال  إل   

ً
ا حة، مش�ي المق�ت للحلول  أولي 

تهديد  أي  لردع  االستعداد  أجل  من  المتاحة  البيانات  مع  تطويرهما 
المنافسة. عىل 

المنافسة  عىل  المحتملة  التهديدات  تتفاقم  أن  يمكن  بأنه  وأفادت 
اتيجية،  ن السوق والقيود اإلس�ت يد ترك�ي ن بسبب األسعار المنخفضة، ف�ي

المبتكرة. المشاريــــع  من  المزيد  دخول  يمنع  ما 
بإقامة  يهتمون  ن  التأم�ي إعادة  كات  �ش ي 

موظ�ن أن  الدراسة  وذكرت 
األسواق  ي 

�ن بالعمل  يرغبون  ال  فهم  لذلك  األجل،  طويلة  عالقات 
المحلية بسمعة سيئة، الفتة إل أن عدم كفاية االحتياطات ومخاطر 
غ�ي  المنافسة  ممارسات  عىل  دلياًل  يكونا  أن  يمكن  الديون  سداد 
ن جديدة تطبق  كات تأم�ي ي تحول دون دخول �ش العادلة والحواجز ال�ت

بعملياتها. االكتوارية  التقنية  المعاي�ي 
مستوى  عىل  األسعار  تنظيم  يتم  لم  إذا  أنه  عىل  الدراسة  وشددت 
ة  صغ�ي ن  تأم�ي كات  �ش مع  المشاكل  فستستمر  كفاءة،  وذي  منافس 
اللوائح  عىل  للتحايل  أخرى   

ً
طرقا سيجدون  ألنهم  سما�ة،  ومع 

ي 
�ن  )KIF( ن  للتأم�ي ي  الكوي�ت االتحاد  دور  أن  موضحة  التنظيمية، 

من  لكن  واضح،  غ�ي   )AEC( المنافسة  عىل  السلبية  اآلثار  تخفيف 
العوامل  عن  والكشف  المطروحة  الحلول  ن  ب�ي العالقة  ربط  المهم 

المنافسة. السلبية عىل  اآلثار  تخفيف  شأنها  من  ي  ال�ت
والوسطاء كات  ال�ش المال ستخفض  رأس  زيادة  متطلبات 

 )AEC( المنافسة  عىل  السلبية  ات  التأث�ي تقييم  أن  الدراسة  ذكرت 
 )TPL( الغ�ي  ضد  السيارات  ن  لتأم�ي السوق  دراسة  تطوير  ح  يق�ت
منتجات  وتوزيــــع  الحياة  ن  وتأم�ي  ، الصحي ن  والتأم�ي الشامل،  ن  والتأم�ي
أن  متوقعة   ، ن التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي وسطاء  خالل  من  ن  التأم�ي
والوسطاء   ، ن التأم�ي إعادة  كات  �ش عىل  الجديد  ن  التأم�ي قانون  يؤثر 

 
ً
ي المنطقة واألك�ث تركزا

ي دراسة أنه السوق األصغر �ف
أكد �ف

ً
ي الكويت األقل خليجيا

« �ف ف »جهاز حماية المنافسة«: »انتشار التأم�ي
اليزال  الكويت  ي 

�ن ن  التأم�ي انتشار  بأن  المنافسة  حماية  جهاز  أفاد 
اللوائح  تطبيق  مع  انتشاره  زيادة  توقع  لكنه  الخليج،  ي 

�ن األقل 
العالمي  االقتصاد  أوضاع  عىل  يعتمد  ذلك  أن  إل   

ً
ا مش�ي الجديدة، 

أداء  ن خطوط  التحتية وتحس�ي البنية  مبادرات  ي 
�ن الحكومة  واستثمار 

. ن للتأم�ي اإللزامي  النظام 
ي 

�ن ن  التأم�ي )نظام  عنوان  حملت  دراسة  ي 
�ن »المنافسة«  ولفت 

الكويت: وجهة نظر جهاز حماية المنافسة( إل ما قامت به الكويت 
 ،2019 لسنة   125 رقم  للقانون   

ً
وفقا  ، ن التأم�ي للوائح  تحديث  من 

 
ً
ا ، مش�ي ن التأم�ي أعمال  ي مجال 

�ن ات عدة  تغ�ي ُتحدث  أن  يتوقع  ي  وال�ت
ي 

�ن المنافسة  ألوضاع  أولي  تقييم  بإجراء  يتمثل  الجهاز  دور  أن  إل 
قبل  من  المطروحة  الجديدة  اللوائح  تطبيق  وتأكيد  ن  التأم�ي سوق 

. ن التأم�ي تنظيم  وحدة 
 خالل 

ً
ملحوظا  

ً
نموا ي شهد  الكوي�ت ن  التأم�ي أن سوق  الدراسة  وذكرت 

الديموغرافية،  ات  التغي�ي خالل  من  ه  تفس�ي تم  ة،  األخ�ي السنوات 
ن  وتطور مستوى الدخل، وطرح أحكام الزامية جديدة لمنتجات تأم�ي
أك�ب  لتطور  الحياة ستحتاج  منتجات  أن  مؤكدة  والصحة،  السيارات 

المستهلك. وتوعية  اف  اإل�ش نظام  ي 
�ن

السوق هيكل 
دول  لبقية  مماثل  ي  الكوي�ت ن  التأم�ي سوق  هيكل  أن  الدراسة  وبينت 
إجمالي  من  المئة  ي 

�ن  80 من  أك�ث  كات  5 �ش أفضل  تمثل  إذ  الخليج، 
ي  ال�ت ة  الصغ�ي كات  ال�ش من  مهم  عدد   

ً
أيضا وهناك   ، ن التأم�ي أقساط 

 64 الصحي  ن  والتأم�ي السيارات  ن  تأم�ي يشكل  فيما  السوق،  ي 
�ن تعمل 

ي  ال�ت التكافىلي  ن  التأم�ي وعمليات  ن  التأم�ي أقساط  إجمالي  من  المئة  ي 
�ن

. ً
تدريجيا مهمة  تصبح  أخذت 

وذكرت الدراسة أن متوسط مستوى كفاءة الكويت مشابه لمتوسط 
كات لتوسيع خطوط عمل  كفاءة بقية دول الخليج، فيما تحتاج ال�ش
وتوزيــــع  االكتتاب  حيث  من  االقتصاد  مستوى  ن  وتحس�ي ن  التأم�ي

. ن التأم�ي منتجات 
الجديد اإلطار 

الجديد  التنظيمي  ن  التأم�ي هيكل  أن  »المنافسة«  دراسة  وبينت 
ولجنة  عليا  لجنة  وجود  يحتاج  ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  من  المعتمد 
أن  عىل  مؤكدة  عية،  ال�ش لالستشارة  ولجنة  والتظلمات  للشكاوى 
عىل  ن  التأم�ي أعمال  أداء  ومراقبة  تنظيم  ي 

�ن  
ً
مهما  

ً
دورا تلعب  الوحدة 

العادلة. والمنافسة  بالشفافية،  تتسم  أن 
سمات ضارة

 )AEC( المنافسة  عىل  ي  السل�ب التأث�ي  تقييم  أن  إل  الدراسة  وأشارت 
ي تم الكشف  ال�ت المشاكل  ي يجب أن تطبق لتحليل  ال�ت من األولويات 
الحياة،  ن  وتأم�ي  ، الصحي ن  والتأم�ي الغ�ي  السيارات ضد  ن  تأم�ي ي 

�ن عنها 
. ن التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي منتجات  وتوزيــــع 

المنافسة نهج 
مقارنة   

ً
نسبيا األصغر  ي  الكوي�ت ن  التأم�ي سوق  أن  إل  الدراسة  ولفتت 

وجود  رغم  أنه  مبينة   ،
ً
تركزا واألك�ث  ي  الخليحب التعاون  مجلس  بدول 

كات  �ش  5 أك�ب  فإن  مرخصة(  كة  �ش  39( ن  التأم�ي كات  �ش من  العديد 
ن  التأم�ي أقساط  اجمالي  من  المئة  ي 

�ن  80 من  أك�ث  أصدرت  ن  تأم�ي
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. ن التأم�ي اء  وخ�ب ن  واالكتواري�ي
ن الذي يوجد فيه مستوى تركز مرتفع،  ي سوق التأم�ي

ن �ن كات والوسطاء العامل�ي وأوضحت أن زيادة رأس المال ومتطلباته ستخفضان عدد ال�ش
كات  �ش تِف  لم  إذا  بالمستهلك  ار  اال�ن يتم  وكيف  توريدها  وكيفية  ن  التأم�ي لمنتجات  شاماًل   

ً
تقييما  

ً
أيضا تتطلب  الجديدة  اللوائح  بأن  منوهة 

التعاقدية. اماتها  ن بال�ت ن  التأم�ي
هنا الضغط  الرجاء  المقال كامال،  لقراءة 

المصدر: الراي

Arab Insurance SyriaSyria

ف المتعلقة بحوادث السيارات ( تعّدل تعويضات التأم�ي ف اف عىل التأم�ي )اإل�ش
جهة  امات  ن ال�ت ن حدود  التأم�ي اف عىل  اإل�ش هيئة  إدارة  مجلس  عدل 
الناجمة  والوفاة  الجسدية  ار  األ�ن عن  للتعويضات  بالنسبة  ن  التأم�ي
بنسبة  زادت  ي  وال�ت الزاميا  تأمينا  المؤمنة  السيارات  حوادث  عن 
االول  ين  ت�ش منتصف  من  اعتبارا  نافذة  تكون  أن  عىل  الضعف 

الجاري.
تلقت  الذي  اإلدارة  مجلس  لقرار  وفقا  التعديالت  مقدمة  ي 

�ن وجاء 
ن بالنسبة لتعويض  امات جهة التأم�ي ن سانا نسخة منه تعديل حدود ال�ت
ن بدال  عي�ي ة عن كل وفية للورثة ال�ش ن ل�ي 5 مالي�ي الوفاة حيث أصبح 

ة. 2,5 مليون ل�ي من 
المقررة  العجز  بنسبة  محددا  الدائم  العجز  تعويض  أصبح  بينما 
 600 الحمل  وتعويض  الواحد  للمصاب  ة  ل�ي ن  مالي�ي  5 بـ  وبة  م�ن
أقىص  بحد  العمل  عن  التعطل  وتعويض  ة  ل�ي ألف   300 بدل  ألف 
أشهر  ثالثة  ة شهريا ألول  ل�ي ألف   100 لتصبح  ر  لكل مت�ن أشهر   6
 25 من  بدال  المتبقية  لألشهر  ة  ل�ي ألف  و50  ة  ل�ي ألف   50 من  بدال 

ة. ألف ل�ي
بحد  القرار  عىل  بناء  الفعلية  والتداوي  العالج  نفقات  حددت  كما 
ة وتعويض  750 ألف ل�ي ر بدال من  ة لكل مت�ن 1,5 مليون ل�ي أقىص 

الواحد. ر  ة للمت�ن ن ل�ي 3 مالي�ي للغ�ي بحد أقىص  المادية  ار  األ�ن

التعويضات  ي 
�ن ن  التأم�ي جهة  امات  ن ال�ت حدود  عدل  القرار  أن  يذكر 

 2008 لعام   1915 رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  ي 
�ن الواردة 

بضمان  ن  التأم�ي لعقود  المصدرة  ن  التأم�ي كة  �ش بموجبه  م  ن تل�ت الذي 
عاتق  عىل  تقع  ي  ال�ت المدنية  المسؤولية  عن  الناتجة  التعويضات 
والمادية  الجسدية  ار  األ�ن عن  سائقها  أو  حائزها  أو  المركبة  مالك 
السورية  ي 

األرا�ن ضمن  المركبة  استعمال  بسبب  بالغ�ي  تلحق  ي  ال�ت
فقط.

المصدر: الوكالة العربية السورية لألنباء

Arab Insurance MoroccoMorocco

Le Conseil de la Concurrence conclut une convention de 
partenariat avec l’ACAPS

La concurrence se fait de plus en plus vive dans le 
secteur des assurances dans un marché mâture. Aussi, 
avec la digitalisation, les compagnies d’assurances 
sont de plus en plus menacées par la concurrence 
externe des opérateurs habilités à commercialiser des 
couvertures d’assurance. C’est pour dire que le secteur 
n’est pas à l’abri de zones de turbulences à cause de la 
vente en ligne directe.
En vue de protéger un secteur aussi vital pour 
l’économie marocaine de par son rôle dans l’épargne 
institutionnelle voire la croissance économique, 
l’ACAPS et le Conseil de la Concurrence ont signé 

L’ACAPS et le Conseil de la Concurrence ont signé une convention de partenariat qui détermine les conditions et 
les modalités de collaboration entre les deux institutions. Cette convention est la deuxième du genre après celle 
avec BAM signée le 16 janvier 2020.

une convention le jeudi 07 octobre 2021, au siège du 
Conseil de la Concurrence, à Rabat. qui détermine les 
conditions et les modalités de collaboration entre les 
deux parties. Cette convention intervient après celle 
signée avec la Banque Centrale du Maroc.
A ce titre, il est utile de rappeler que le secteur des 
assurances génère 45 Mds de DH de primes par an et 
185 Mds de DH d’actifs de gestion. Il occupe le 2ème 
rang dans le marché de l’assurance dans le continent 
africain (après l’Afrique du Sud) grâce au réseau 
de distribution du secteur. Le marché marocain des 
assurances est  fleurissant mais toutefois va connaître 

https://www.alraimedia.com/article/1555957/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7
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In the Spotlight

Takaful operators should prioritise ceding risks to retakaful 
companies
The permissibility of using conventional reinsurance based on the precept of necessity could 
be a factor that is restraining the growth of retakaful business, says takaful specialist Dr. 
Ahmed Alshammari.

des phases cruciales pour son expansion.
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la volonté des 
deux parties de créer une dynamique de coopération, 
fondée sur une base formalisée garantissant 
l’effectivité et la pérennité de leurs actions communes, 
pour une bonne gouvernance, conformément au cadre 
légal régissant les deux instances.
Celle-ci permettra l’instauration d’un cadre de 
concertation autour des problématiques de régulation 
concurrentielle dans le secteur des assurances. Cette 
coopération visera également l’échange et le partage 
permanent d’informations et d’expertise entre les deux 
institutions concernant les sujets d’intérêt commun.
A cet effet, les deux parties œuvreront à initier des 
actions de sensibilisation et d’accompagnement 
des opérateurs du secteur des assurances, afin de 
favoriser le respect des meilleures normes et pratiques 
concurrentielles.
En outre, le rapprochement entre l’ACAPS et le 

Conseil de la Concurrence donnera lieu à la co-
organisation de manifestations d’envergure nationale 
et internationale, permettant d’asseoir des visions 
communes sur les problématiques touchant les règles 
de la concurrence et la protection du consommateur 
dans les secteurs soumis au contrôle de l’ACAPS.
Le Conseil de Concurrence est une institution 
constitutionnelle indépendante, garantissant les 
conditions favorables à une concurrence libre et loyale 
dans les marchés et la protection du consommateur.
Instituée en 2016 par la loi 64-12, l’Autorité de 
Contrôle des Assurance et de la Prévoyance Sociale 
(ACAPS) est l’autorité en charge de la régulation et 
la supervision des secteurs des assurances et de la 
prévoyance sociale. De par ses prérogatives, l’ACAPS 
veille sur l’intégrité, le bon fonctionnement et le 
développement des secteurs soumis à son contrôle, et 
ce dans l’intérêt des assurés, affiliés et bénéficiaires 
de droit.

 Source: Eco actu

A fatwa, which is a religious resolution or ruling, is a 
powerful and impactful statement in all Islamic fields, 
including Islamic finance. A fatwa can be attributed 
to the establishment of the takaful sector when the 
Organisation of Islamic Cooperation Fiqh Academy 
issued resolution No 9/(2/9) regarding insurance in 
1985.
Scholars’ views on the permissibility of using 
conventional reinsurance based on the precept 
of necessity (dharurah), could be a factor that is 
restraining the growth of retakaful business.
Compliant risk transfer
Takaful operators have a limited capacity in managing 
risk exposures. Sharing or  transferring  their  risks 
to another firm like retakaful, reinsurance nr a 
retakaful window, could assist takaful operators in 
increasing their capacity to accept larger  portfolios 
and in meeting their contractual obligations. Takaful 
operatnrs can benefit from the technical expertise of 
retakaful/ reinsurance in developing and expanding 
their businesses.
Being Islamic financial institutions, takaful operators 
should comply with shariah requirements  and ensure 

that their operations are end-
to-end Shariah-compliant. The 
ideal approach is to share the 
risks with retakaful operators.
Based on data from the IFSB 
Stability Report 2020, globally 
there are 15 retakaful full-fledged companies and 
28 retakaful windows to support takaful operators. 
However, various reasons lead to many takaful 
operators ceding their riaks to conventional reinsurers.
These include retakaful operators’ limited financial 
capacity. Many are not ‘A’-rated retakaful companies 
and lack expertise. It could also be that conventional 
reinsurers, due to their superior capabilities (bigger 
funds and more experience), can offer cheaper prices 
and better services.
Cede risks to retakaful companies
Most takaful scholars opine that takaful operators 
should prioritise ceding the risks to retakaful 
companies. If this is not possible, then it is acceptable 
to cede their risks and reinsure with conventional 
firms. This view is built based on the principle of 
necessity, following the legal rriaxim ’necessities 
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render unlawful acts lawful’. The permisébility of using 
conventional reinsurance is conditional and temporary 
until shariah-compliant alternatives become available.
Building a robust retakaful market could be difficult 
in the existence of this fatwa, which unintentionally 
puts retakaful operators in competition with the 
bigger conventional reinsurance players. In the 
relatively small takaful market, this would affect the 
financial performance and limit the growth capacity 
of the retakaful market, as the permissibility to utilise 
conventional reinsurance does not push investors to 
penetrate the retakaful market. The non-permissibility 
of using conventional reinsurance would boost 
retakaful markets, both full-Hedged and windows.
This boost could come in various forms - using 
windows, while not preferred by some shariah 
scholars, could be an effective way gradually to 

push the takaful market process How to become 
fully shariah compliant, from A (customers)  to Z 
(retakaful). Regulators may take the initiative to set a 
ceiling limit on the transfer of funds to conventional 
reinsurance, with a plan gradually to reduce it to zero.
This ’back-up’ approach could also avoid the 
contradiction in shariah views, where customers are 
required to approach takaful operators but takaful 
operators are not obliged to approach retakaful 
operators.
It may be time for shariah scholars to review this 
decision  to encourage the shifi towards supporting 
retakaful and allowing them to build their financial 
strength and explore their real potential in supporting 
the global takaful industry as the industry has grown 
in size and strength since the fatwa was first made.

 Source: Middle East Insurance Magazine

IBG published its Newsletter “IBG Voice Newsletter”
IBG published the first issue of the IBG Voice Newsletter that brings to you thought provoking articles on risk 
and insurance that are relevant to our market in today’s environment.  The IBG will continue to issue regular 
Newsletters going forward bringing to you topics of immediate relevance, interest or importance to our industry 
and profession.  
I would appreciate it if you can include a mention of this newsletter in Gaif’s weekly Newsletter.
You will have received by now an IBG invitation to an event on October 12th on Solvency and M&A opportunities 
in MENA. It will give us great pleasure if you can register for the event which is also being held virtually.

Companies News

GIFA Honor for ICIEC with Global Islamic Export Credit and Political 
Risk Insurance Award 2021
Saudi Arabia:Saudi Arabia: The Global Islamic Finance Awards 
(GIFA), now in its 11th Year, today honored The 
Islamic Corporation for the Insurance of Investment 
and Export Credit (ICIEC), the insurance arm of 
the Islamic Development Bank (IsDB) Group, with 
the ‘Global Islamic Export Credit and Political Risk 
Insurance Award 2021.
Accepting the honor in The Virtual Awards Ceremony, 
Mr Oussama Kaissi, CEO of ICIEC, thanked the 
promoters of GIFA 2021 for bestowing this well-
deserved recognition on the Corporation.
“This Award,” he emphasized, “is a boost for the 
Shariah-compliant credit and political risk insurance 
industry in helping our member countries recover 
during the ongoing Covid-19 pandemic. It is also a 
recognition of the hard work, creativity and resilience 
of our management and staff in helping our member 
countries build back better in the aftermath of the 
pandemic by ensuring the flow of essential medicines, 

medical equipment and food supplies. It will also help 
us redouble our efforts in delivering our mandate.”
As the leading Shariah-compliant credit and political 
risk insurer in the world, ICIEC strives towards 
promoting export development and investment in its 48 
member countries through the provision of innovative 
risk mitigation solutions. Whether it is export 
promotion, facilitation of imports, lines of financing 
and impactful investments in member countries, 
ICIEC’s pioneering suite of risk mitigation solutions 
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are innovative, bespoke and proven, especially in an 
evolving post-Covid economic recovery.
Cumulatively, ICIEC has insured, over 27 years, 
US$78 billion in trade and investment, with the latter 
accounting for US$15.6 billion in various ICIEC 
member countries. ICIEC contributed US$643 million 
in insurance coverage towards the implementation of 
the IsDB Group’s US$2.3 billion Covid mitigation 
Strategic Preparedness and Response Program (SPRP), 
guided by the 3 Rs (Respond, Restore, Restart) 
initiative. ICIEC and IsDB jointly also launched the 
US$2 billion COVID-19 Guarantee Facility (CoGF) 
which is specifically aimed at supporting the private 
sector, in particular COVID hit industries in member 
countries, and to attract cross-border investments.

In its citation, the GIFA Awards Committee emphasized 
that “the Global Islamic Export Credit and Political Risk 
Insurance Award is presented to a leading institution in 
the field of export credit and political risk insurance, 
offering innovative diverse Shariah-compliant services 
and solutions that cater to the multifaceted needs of 
customers and business partners around the globe while 
promoting export credit, investments and innovative 
risk mitigation solutions. The fact that ICIEC won the 
Award yet again is a testament to the Corporation’s 
important mission to support its 48 member countries.”

 Source: ICIEC website

مـــع نظـــرة  A )ممتـــاز(  الماليـــة  القـــوة  ف تحصـــل عـــىل تصنيـــف  للتأمـــ�ي الوطنيـــة  ي  أبوظـــيب كـــة  �ش
AM Best مستقبلية مستقرة منEnglish

ن  للتأم�ي الوطنية  ي  أبوظ�ب كة  �ش أعلنت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
قطاع  ي 

�ن املتخصصة  ي 
االئتما�ن للتصنيف  الدولية  الوكالة  قيام  عن 

 A مستوى  عند  التصنيف  كة  ال�ش بمنح  بست»  إم  «إيه  ن  التأم�ي
 ”a“ بتقييم  األجل  طويل  للمصدر  ي 

االئتما�ن والتصنيف  )ممتاز(، 
مستقرة.  مستقبلية  وبنظرة  )ممتاز(، 

ي  كة أبوظ�ب ويؤكد تصنيف وكالة “أيه إم بست” عىل القوة المالية ل�ش
، وسجلها الحافل باإلنجازات والنجاحات عىل مدى  ن الوطنية للتأم�ي
الذي  القوي  األداء  أعقاب  ي 

�ن التصنيف  هذا  ي 
ويأ�ت عديدة.  سنوات 

ومع   .2021 عام  من  األول  النصف  خالل  كة  ال�ش أعمال  شهدته 

ستواصل   ، ن الخمس�ي عامها  التشغيلية  كة  ال�ش عمليات  دخول  قرب 
مزاياها  عىل  للحفاظ  الجهود  بذل  ن  للتأم�ي الوطنية  ي  أبوظ�ب كة  �ش
المدروس  ونهجها  الواضحة  اتيجيتها  اس�ت خالل  من  التنافسية 
صعيد  عىل  ن التم�ي تحقيق  مواصلة  إلي  باإلضافة  االكتتاب،  لعمليات 

كة.  لل�ش االستثمارية  المحفظة  وتنويــــع  التشغيلية  العمليات 
ي 

ي «ستاندرد آند بورز» قد رفعت �ن
االئتما�ن وكانت و كالة التصنيف 

ي الوطنية  كة أبوظ�ب ي ل�ش
وقت سابق من هذا العام التصنيف االئتما�ن

الدرجة ”-A ”إل الدرجة “A“بنظرة مستقبلية مستقرة.  ن من  للتأم�ي

المصدر: سوق أبوظبي لألوراق المالية

ف تصنيف الفئة -A مع نظرة مستقرة ف األهلية للتأم�ي “S&P” تمنح الع�ي

ن  للتأم�ي ن األهلية  الع�ي كة  المالية ل�ش القوة  للتصنيفات االئتمانية منح تصنيف  ي جلوبال”  المتحدة: أعلنت وكالة “إس.آند.�ب العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
الفئة -A مع نظرة مستقرة. ي 

�ن
. ن للمساهم�ي ها عىل تحقيق قيمة أعىل  ن الذي حققته مع ترك�ي ي  األداء اإليجا�ب ي ظل 

التصنيف �ن ن األهلية هذا  الع�ي كة  ي منح �ش
يأ�ت

الدولية  اإلئتمانية  التصنيفات  هذه  وتعكس  مستقرة..  نظرة  مع   A3 الفئة  ي 
�ن كة  ال�ش بتصنيف   

ً
مؤخرا قامت  قد  الدولية  موديز  وكالة  كانت 

التجارية. و عالمتها  السوقية  ن  للتأم�ي األهلية  ن  الع�ي كة  مكانة �ش
ي النصف األول من عام 

ي الجيد �ن
ي اإلعالن عن ربحها الصا�ن

ي تحقيق ربحية إكتتاب قوية واستمرت �ن
ن �ن ن األهلية للتأم�ي كة الع�ي و نجحت �ش

ي  أبوظ�ب ي 
بالكامل �ن 1.5 مليار دوالر و تم تسديدها  ي بلغت  ال�ت الطاقة و  ي مجال 

العالم �ن المطالبة األك�ب عىل مستوى  2021، و تمت تسوية 
. ً
المصدر: وكالة أنباء االماراتمؤخرا

English

https://www.adx.ae/English/pages/newsdetails.aspx?viewid=20211010080803-adnic
https://www.adx.ae/English/pages/newsdetails.aspx?viewid=20211010080803-adnic
https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/2731472
https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/2731472
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 SCR is expending its operations in the Asian continent
Morocco:Morocco: As part of its ambitions of international 
expansion, through growth and diversification while 
maintaining and improving its profitability, the Board 
of Directors of Société Centrale de Réassurance (SCR), 
a subsidiary of the Caisse de Dépôt et de Gestion 
(CDG), has approved the expansion of its operations 
in the Asian continent to include new markets in its 
underwriting scope.
Thus, the underwriting scope will be extending, hence, 
covering the entire Asian Markets, including South 
East Asia and the Commonwealth of Independent 
States (CIS) countries for Life and Non-Life, Aviation 
and Energy for inward acceptances on both Treaty and 
Facultative basis 

SCR confirms its commitment towards continuous 
development in the region while maintaining prudent 
underwriting standards hence capitalizing on the 
expected reinsurance trends in the region.
Furthermore, SCR expresses its willingness to work 
closely with its partners to establish local partnerships, 
to tailor mutually beneficial transactions that meet 
specific risk management objectives and national 
reinsurance needs. 
SCR, a reinsurer since 1960, has made regional and 
international development one of its pillars of growth. 
The company manages a portfolio of more than 300 
Clients and operates in more than 50 countries, notably 
in Africa, the Middle East, and Asia.

Assurance Santé : Saham digitalise deux de ses services clés
Morocco:Morocco: Saham Assurance digitalise deux de 
ses services clés. Il s’agit de la gestion de la prise 
en charge et la déclaration maladie de l’assurance 
complémentaire. Cette dématérialisation progressive 
vient ainsi accélérer la transformation digitale de la 
compagnie, «véritable cheval de bataille notamment 
dans un contexte de pandémie, qui remet la santé au 
centre des préoccupations et rend plus que jamais 
nécessaire de limiter les déplacements et de simplifier 
les démarches», indique Wafa Assurance.
Dans le détail, la prise en charge dématérialisée 
permettra à l’assuré de se présenter à son centre de 
santé en tant qu’assuré Saham. Le centre se met par la 
suite directement en contact avec la compagnie pour 
l’obtention de l’accord de prise en charge. Suite à cela, 
l’assuré reçoit, par SMS et en temps réel, l’accord de 
sa prise en charge. À noter que cette solution est d’ores 

et déjà disponible à Casablanca, Rabat, Marrakech 
et Tanger avant d’être généralisée à l’ensemble du 
Royaume.
Concernant la déclaration maladie en ligne, son objectif 
est de simplifier et fluidifier les procédures permettant 
à l’assuré de remplir les déclarations directement sur 
son espace client et y joindre une copie numérisée 
des pièces justificatives. La réponse est par la suite 
envoyée par email, accompagnée d’explications ou, 
le cas échéant, en y joignant le reçu. Déjà disponible 
depuis plus d’un an pour l’ensemble des assurés 
maladie complémentaire CNOPS, cette solution est 
également en cours de généralisation et sera bientôt 
accessible pour tous les assurés en complémentaire 
Saham Assurance. Elle sera, par ailleurs, «très bientôt» 
également disponible depuis l’application mobile 
Saham Assurance Maroc. 

 Source: Le Matin

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