
2020/08/17 Issue 63 العدد 11

Issue 63 العدد
2020/08/17

النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية
GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

األمانة العامة

نرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة نرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة 

العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنيالعامة لإلتحاد العام العريب للتأمني

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

.مسؤولية املصادر

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

مال وأعمال:
األمين العام لإلتحاد العام العربي للتأمين يتحدث عن االنتعاشة المرتقبة لقطاع التأمين

التى  والمرحله  السابقه  الفترة  خالل  االقتصاد  على  كوفيد-19  أزمة  تأثر  عن 
الركائز  من  التأمين  قطاع  وكون  الفيروس  مع  والتعايش  اآلن  العالم  يعيشها 
العام  لإلتحاد  العام  األمين   - زيد  أبو  شكيب  األستاذ/  حل  لالقتصاد،  االساسية 
 العربي للتأمين ضيفاً في برنامج مال وأعمال الذي يذاع على قناة أكسترا نيوز.

هنا الضغط  الرجاء   ، اللقاء  لمشاهدة 

إجتماع لجنة تأمينات السيارات 
والمكاتب العربية الموحدة

 2020/08/11 الموافق  الماضي  الثالثاء  يوم  ُعقد 
لجنة  إجتماع   ، المرئية  االتصال  وسائل  عبر 
الموحدة. العربية  والمكاتب  السيارات   تأمينات 
الهامه  المواضيع  من  العديد  مناقشة  تم  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
ومنها متابعة ما تم انجازه في مشروع إصدار البطاقة البرتقالية 
العربية  المكاتب  أعمال  سير  متابعة  إلى  باالضافه   ، إلكترونياً 

الموحده.

بمشاركة اإلتحاد العام العربي للتأمين: الجامعة العربية تجتمع لدعم لبنان
العربية  واالتحادات  المنظمات  )إدارة  العربية  الدول  جامعة  نظمت 
اجتماًعا   ،2020/08/13 الموافق  الخميس  يوم  االقتصادي(  بالقطاع 
كونفرانس”،  “الفيديو  بتقنية  المشترك  العربي  العمل  واتحادات  لمنظمات 
عملية  مبادرات  وتقديم  للبنان،  والمساندة  الدعم  آليات  في  للنظر 
وتداعيات  مضاعفات  من  للتخفيف  اللبناني  الشعب  مع  للوقوف 
“بيروت”. العاصمة  لها  تعرضت  التي  الضخمة  التفجيرات   كارثة 
األمين   - زيد  أبو  شكيب  األستاذ/  الهام  العربي  التجمع  هذا  حضر  وقد 
للتأمين العربي  العام  اإلتحاد  عن  ممثال  للتأمين  العربي  العام  لإلتحاد   العام 
أحمد  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين  مناشدة  إطار  في  االجتماع  ويأتي 

لمواجهة  وشعبة  للبنان  العاجلة  المساعدات  تقديم  في  لإلسراع  المشترك  العربي  العمل  ومؤسسات  ومنظمات  الدولي  والمجتمع  العربية  للدول  أبوالغيط 
“بيروت”. لها  تعرضت  التي  الضخمة  للتفجيرات  واالقتصادية  واالجتماعية  اإلنسانية  التداعيات 

https://youtu.be/lk09UjjAdF4
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World Insurance & COVID-19

Swiss Re Institute estimates global insured catastrophe losses of 
USD 31 billion in first half of 2020, mostly from secondary perils 
Global economic losses from natural catastrophes 
and man-made disasters in the first half of 2020 were 
USD 75 billion, according to Swiss Re Institute’s 
preliminary sigma estimates. That was up from the 
USD 57 billion for the same period a year earlier, but 
well below the average of first-half economic losses 
of the previous 10 years )USD 112 billion(. Of the 
economic losses, around 40% )USD 31 billion( were 
covered by insurance. In the previous 10 years, first-
half insured claims averaged USD 36 billion annually. 
These sigma catastrophe loss estimates are for property 
damage, and exclude COVID-19 related claims. More 
than 2 000 people lost their lives or went missing in 
disaster events during the first half of this year. The 
main driver of the first half losses were secondary 
perils, with thunderstorms in North America playing 
a significant role.
Of the USD 75 billion in total global economic losses 
in the first half of 2020, natural catastrophes accounted 
for USD 72 billion, up from USD 52 billion in the 
year-earlier period. The remaining USD 3 billion of 
losses were caused by man-made disasters, down 
from USD 5 billion for the first half of 2019. This 
year’s decline was in part due to the COVID-19 
pandemic, with lockdowns across the world bringing 
economic activity in many countries to a near halt. 
Global insured losses from natural catastrophes rose 
to USD 28 billion in the first half of 2020 from USD 
19 billion the year before, while insured losses from 
man-made disasters decreased to USD 3 billion from 
USD 4 billion.
Secondary perils primary loss drivers once again
In the North America, severe convective storms 
)thunderstorms with tornadoes, floods and hail( 
caused insured losses of over USD 21 billion in the 
first half. This was the highest since the first half of 
2011, when losses from this peril alone were around 
USD 30 billion. In June, Calgary in Canada suffered 
losses of USD 1 billion from hail damage, the costliest 
hailstorm event ever in Canada.
Starting from May, heavy rainfalls caused severe 
flooding, another example of secondary peril, in 
several provinces along the Yangtze River in China. 
Losses from fire events were mounting from the 
start of the year given the still burning 2019/2020 
fire season in Australia, the longest )from September 
2019 to February 2020( and most destructive ever. 
Next up, Arctic Siberia felt the brunt of wildfires as 

exceptionally high temperatures and dry weather 
provided the ideal conditions for large-scale burning. 
Though not counted in the first half preliminary 
estimates, the current ongoing fires in southern 
California remind of the ever-present danger that 
fire presents. In the future, climate change and rising 
temperatures will likely exacerbate secondary perils, 
including wildfires. ”Once again, secondary perils 
caused most catastrophe losses in the first half of 2020. 
Climate change is expected to worsen and amplify the 
scale of secondary peril events and associated losses 
in the future“, said Martin Bertogg, Head of Cat Perils 
in Swiss Re.
Other storms added to the losses
In February, northern Europe was hit by two 
consecutive, intense windstorms )Ciara and Dennis(. 
Strong wind and heavy rains caused flooding, power 
outages and transport disruption, causing combined 
insured losses of more than USD 2 billion. Cyclone 
Amphan in the Bay of Bengal caused economic 
losses of USD 13 billion, the most destructive tropical 
cyclone that India has ever experienced. Insured losses 
are expected to be just a fraction of the total.
”Around 60% of natural catastrophe losses in the 
first half of 2020 were uninsured. As the severity of 
secondary perils will likely increase in the coming 
years, the importance of the insurance industry in 
closing natural catastrophe protection gaps is very 
clear. Climate change is a systemic risk and unlike 
COVID-19 it doesn’t have an expiry date“, said Jerome 
Jean Haegeli, Swiss Re Group Chief Economist.
The global losses for the first half of the year may be 

Table 1: Total economic and insured losses in H1 
2020 and H1 2019
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The global losses for the first half of the year may be subject to upward revision. In addition, the ongoing hurricane 
season in the North Atlantic could generate higher losses in the remainder of the year. Up to the date of publication 
there have already been nine named stormed observed, a record this early in the year.

Figure 1: Catastrophe-
related losses in USD 
billion )2010 – 2020(

Source: Swiss Re

االتحاد األردني لشركات التأمين:
أداء قطاع التامين في األردن كما في 2020/06/30

: التـــأمين  أقساط 
عن  الصادرة  األردني  التـأمين  لسـوق  االولية  اإلجمالية  النتائج  أظهرت   
في  كما  التامين  لشركات  االردني  االتحاد  في  والتدريب  الدراسات  دائرة 
في  انخفاضاً  تأمين )داخل األردن(  30/6/2020 عن أعمال )24( شركة 
الى  األقسـاط  إجمالي  )3,0(% حيث وصـل  بنسبة  المكتتبة  التأمين  أقساط 
كما  دينار   315,859,748 مبلغ  مع  مقارنة  دينار   306,392,951 مبلغ 

في 2019/06/30.
التأمين   تعويضات 

لسوق  المدفوعة  التعويضات  إجمالي  انخفض  التعويضات  جانب  في 
وبنسبة  دينار,   181,885,651 مبلغ   الى   30/6/2020 في  التأمين 
تعويضات  التي سجلت   2019 عام  الفترة من  نفس  مع  مقارنة   %)21,6(

232,099,968 دينار.

التكافلي  التأمين 
التي   2020 عام  من   30/6 في  األردن  في  التكافلي  التأمين  أعمال  حققت 
مع  مقارنة  دينار  مليون   37,5 بمبلغ  أقساط  اجمالي  تأمين  تمارسها شركتا 
الفترة  نفس  مع  مقارنة   0.3% إرتفاع وصلت  وبنسبة  دينار  مليون   37.4
2019  محققاً ما نسبته %12,2 من إجمالي األقساط المكتتبة كما  من عام 

في 30/6 من عام 2020.
من   30/6 في  المدفوعة  التعويضات  بلغت  فقد  التعويضات  جانب  وفي 
مليون   20,3 مبلغ  التكافلي  التأمين  تمارس  التي  الشركات  2020 من  عام 
من  الفترة  بنفس  مقارنة   %)20,2( وصلت  إنخفاض  بنسبة  محققة  دينار 
11,2 % من  دينار  مشكلة ما نسبته  25.5 مليون  بلغت  التي   2019 عام 

في2020/06/30. كما  للسوق  المدفوعة  التعويضات  إجمالي 
الموقع االلكتروني لالتحاد األردني  الرجاء زيارة  التفاصيل،  لقراءة كامل 

هنا الضغط  أو  التأمين  لشركات 

Arab Insurance JordanJordan

http://www.joif.org/SystemFiles/Assets/30-6.pdf


GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2020/08/17 Issue 63 العدد 44

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

5 دروس على شركات التأمين في اإلمارات تعلمها خالل جائحة كورونا 
الدروس  المحلي،  التأمين  قطاع  في  عاملون  وخبراء  مسؤولون  لخص 
بنود على  بخمسة  الجائحة  تداعيات  الشركات جراء  تتعلمها  أن  يجب  التي 
كافة  في  اهتمامها  صلب  في  ووضعها  إليها  االنتباه  التأمين  شركات  كافة 

األوقات.
التأميني  العمل  التكنولوجيا في كافة مراحل  أهمية اعتماد  الدروس  وتشمل 
مراجعة  إلى  إضافة  والبيع،  التسوق  تشمل  التي  والخارجية  الداخلية 
في  العمل  على  وقدرتها  الكوادر  كفاءة  من  والتأكد  التوظيف  سياسات 
التسريح  لموجات  تجنباً  فقط  الطبيعية  الظروف  في  وليس  الظروف  كافة 
الموظفون  إليها  التي يحتاج  توفير األدوات  ثم  التي تحدث وقت األزمات، 
أزمة  حدوث  لحين  االنتظار  وليس  الظروف  مختلف  في  عملهم  لممارسة 

األدوات. بعض  الحصول على  الموظفين عبء  وتحميل  معينة 
مخصصة  صناديق  شكل  على  مالية  احتياطات  بناء  أهمية  على  وأكدوا 
أهمية  على  وكذلك  العامة،  األزمات  أثناء  تحدث  التي  سيما  ال  للطوارئ، 
األطراف  بعض  مع  شراكاتها  ومراجعة  واضحة  استراتيجيات  بناء 
في  واستراتيجيتها  الشركة  أهداف  خدمة  على  قدراتهم  لتقييم  كالوسطاء 

الظروف. مختلف 
تداعيات  بأن  لطفي،  فريد  للتأمين  اإلمارات  لجمعية  العام  األمين  وأفاد 
سابقاً  كانت  عما  مغايرة  عمل  بيئة  خلقت  كورونا 
سيما  ال  التأمين،  ومنها  القطاعات  مختلف  في 
اإللكتروني،  والتسوق  بعد  عن  العمل  ناحية  من 
وبالتالي فال شك أن على شركات القطاع العمل 
لتكون  التكنولوجية  قواعدها  تمكين  على 
العمل،  لسوق  الجديدة  المتطلبات  مع  متماشية 
بشكل  ستباع  التأمينية  المنتجات  من  فالكثير 
الهاتف  وتطبيقات  اإلنترنت  عبر  رئيسي 

المتحرك.
يجب  التي  الدروس  أهم  أحد  أن  وأكد 
كورونا  أزمة  من  تعلمها  الشركات  على 
المالية  المخصصات  وضع  ضرورة  هو 
لمواجهة  الكافية  بالسيولة  واالحتفاظ 
الفتاً  مستقبالً،  تحدث  قد  أزمة  أي  تداعيات 
األطر  ووضع  الجهود  تضافر  إلى  تحتاج  أن  يمكن  المسألة  هذه  أن  إلى 
الشركات  على  ذاته  الوقت  في  لكن  الخصوص،  هذا  في  الملزمة  القانونية 
صندوق  يسمى  أن  يمكن  ما  بتأسيس  بنفسها  تقوم  وأن  اإللزام  تنتظر  أال 

المخاطر. ضد  التحوط 
بما  البشرية  للكوادر  األدوات  وتوفير  اعتماد  أهمية  إلى  لطفي  وأشار 
وقت  في  العمل  سير  لضمان  وتدريبهم  ظروف  أي  في  للعمل  يؤهلهم 

الطبيعية. األوقات  في  كما  األزمات 
في  السيارات  لجنة  ورئيس  العليا  الفنية  اللجنة  عضو  أشار  جهته،  ومن 
كشفت  الجائحة  هذه  أن  إلى  مسلماني،  عصام  للتأمين،  اإلمارات  جمعية 
عن تفاوت كبير بين قدرة وأساليب عمل الشركات، ففي حين كانت بعض 
بعض  تكن  لم  مسبقاً  الرقمي  التحول  بأهمية  ودراية  وعي  على  الشركات 

الجديدة. السوق  معطيات  المثلى ضمن  بالصورة  للعمل  مؤهلة  الشركات 
السوق  هي:  محاور   3 على  األساس  في  يقوم  التأميني  العمل  أن  وأوضح 
وتسخرها  الشركات  تمتلكها  التي  واألدوات  والخارجية  الداخلية  بظروفه 

والموظفون. االستراتيجية،  خدمة  في 
ما  معرفة  ناحية  من  بحرفية  المحاور  هذه  مع  التعامل  من  بد  »ال  وتابع 
من  بالشركة  يتعلق  ما  أو  الخارجية  سواء  السوق  ومتطلبات  يتناسب 
الداخل، وكذلك ال بد من توفير األدوات واإلمكانات وعلى رأسها التحول 

ما  معرفة  ناحية  من  بحرفية  المحاور  هذه  مع  التعامل  من  بد  »ال  وتابع 
من  بالشركة  يتعلق  ما  أو  الخارجية  سواء  السوق  ومتطلبات  يتناسب 
التحول  الداخل، وكذلك ال بد من توفير األدوات واإلمكانات وعلى رأسها 
توفير  وكذلك  الظروف،  كافة  في  العمل  سير  يضمن  الذي  التكنولوجي 
في  للعمل  ومناسبتهم  الموظفين  بكفاءة  العناية  ثم  ومن  للموظفين،  األدوات 

للتدريب«. وإخضاعهم  الظروف  مختلف 
والشراكات  الخارجية  للمعطيات  الشركات  مراجعة  ضرورة  على  وأكد 
لكافة  األنسب  وانتقاء  كالوسطاء  الخارجية  األطراف  ببعض  تربطها  التي 

المراحل.
مالءمته  ومدى  عملها  أسلوب  تقيم  أن  يجب  الشركات  بأن  أفاد  كما 
إلى  السوق  عودة  لحين  باالنتظار  تكتفي  وأال  المستقبلية،  الستراتيجيتها 

تعود. لن  التي  السابقة  طبيعته 
وبدوره أفاد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز الستشارات التأمين، 
الجديدة  المعطيات  من  العديد  أفرزت  كورونا  أزمة  بأن  الشواهين،  موسى 

باحترافية. معها  التعامل  التأمين  على  يجب  التي 
وأشار إلى أن األزمة التي حدثت بينت مدى أهمية تجنيب الشركات مبالغ 

مالية من األرباح السنوية من أجل حاالت الطوارئ.
الطوارئ  حالة  في  الشركات  تفيد  أن  يمكن  المخصصات  هذه  أن  وأوضح 
صراحة  مستثناة  غير  تكون  قد  كارثة  أو  وباء  ظهور  عن  تنتج  قد  التي 
والحفاظ  الشركة  أعمال  سير  ضمان  في  وكذلك  التأمين،  وثائق  بموجب 

على مركزها وقت األزمات.
مبالغ  دفع  إلى  العالم  حول  تأمين  بشركات  دفعت  كورونا  أزمة  أن  وبيّن 
بعض  في  مستثناة  الكوارث  كون  من  الرغم  فعلى  كتعويضات،  كبيرة 
الوثائق إال أن بعض االستثناءات التي تنطوي عليها الوثائق قد تكون غير 

التأمين. لصالح شركة  وليس  العميل  لصالح  فيها  يحكم  وبالتالي  واضحة 

ي
 األستاذ/ فريد لط�ف

ف العام لجمعية اإلمارات  األم�ي
ف للتأم�ي

المصدر: الرؤية

تأمين  وثائق  أسعار  تخفيض  حاالت 
المركبات في اإلمارات

التأمين  لشركات  تتيح  التي  الحاالت  عن  اإلماراتية  التأمين  هيئة  كشفت 
الصادرة  القانونية  لألنظمة  وفقاً  المركبات،  تأمين  وثائق  أسعار  تخفيض 

. عنها
أصحاب  أن  )تويتر(،  على  الرسمي  حسابها  عبر  الهيئة  وأوضحت   
بالغاز،  تسير  التي  والمركبات  الحوادث،  من  سجالتهم  الخالية  المركبات 
وأفراد خط الدفاع األول، ومنتسبي القوات المسلحة، والشرطة، وأصحاب 

القرار. هذا  عليهم  ينطبق  السن  وكبار  المصدر: مباشرالهمم، 
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وحدة التأمين: 5 قرارات تنظيمية 
أعلنت وحدة تنظيم التأمين )الوحدة(، إصدار حزمة من القرارات التنظيمية 
5 قرارات أولها بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات األجنبية  شملت 

التأمين.  وإعادة  التأمين  أنشطة  بمزاولة  لها  المرخص  التأمين  ووكالء 
التأمين  شركات  مزاولة  تراخيص  تجديد  بشأن  الثاني  القرار  أن  وأضافت 
وإعادة  التأمين  شركات  لفروع  الترخيص  بشأن  والثالث  التأمين،  وإعادة 
إعادة  التأمين ووسطاء  بوسطاء  يتعلق  الرابع  القرار  أن  التأمين، موضحة 

التأمينية. المهن  بترخيص  يختص  والخامس  وفروعها،  التأمين 
الفترة  لتنظيم  تهدف  القرارات  من  الحزمة  هذه  أن  »الوحدة«  وذكرت   
في   2019 لسنة   125 رقم  القانون  أحكام  بتطبيق  المتعلقة  االنتقالية 
التجارة  وزارة  من  والرقابة  اإلشراف  مهام  وانتقال  التأمين  تنظيم  شأن 

»الوحدة«.  إلى  والصناعة 
وأكدت استمرار العمل بالتراخيص السارية لمزاولة أنشطة التأمين وإعادة 
التأمينية،  المهن  وأنشطة  التأمين  وإعادة  التأمين  وساطة  وأنشطة  التأمين 
أن  على  المذكور،  القانون  من   »1« المادة  في  المبين  تعريفه  بحسب  كل 
لدى  لهم  المرخص  في سجالت  القرارات  هذه  بموجب  المخاطبين  يقيد كل 
الرسمية،  الجريدة  في  القرارات  نشر  تاريخ  من  اعتبارا  وذلك  »الوحدة«، 

 .2021 31 ديسمبر  تاريخ  التراخيص في  وينتهي سريان هذه 
ترخيصاً  وعشرين  ثمانية  إصدار  المذكورة  القرارات  عن  نتج  إنه  وقالت 
بموجب  التأمين  ووكالء  األجنبية  الشركات  وفروع  الكويتية  للشركات 
وخمسين  خمسة  أصدرت  أنها  وأضافت  السارية.  الوزارية  القرارات 
التراخيص  بموجب  التأمين  وإعادة  التأمين  في  الوساطة  لشركات  ترخيصاً 
أنشطة  لمزاولة  ترخيصان  وكذلك  والصناعة،  التجارة  وزارة  من  السارية 
التجارة  وزارة  من  والصادرة  السارية  التراخيص  بموجب  التأمينية  المهن 

والصناعة. 
مزاولة  ترخيص  تجديد  بطلب  لها  التقدم  مجال  فتح  »الوحدة«  وأعلنت 
التأمين  وإعادة  التأمين  وساطة  وأنشطة  التأمين  وإعادة  التأمين  أنشطة 
وزارة  سجل  في  والمقيدة  المنتهية  للتراخيص  التأمينية  المهن  وأنشطة 
ووكالء  األجنبية  الشركات  وفروع  الكويتية  للشركات  والصناعة  التجارة 

التأمين ولشركات الوساطة في التأمين 
وإعادة التأمين ومزاولي أنشطة المهن 
شروط  استكمال  بعد  وذلك  التأمينية 

القرارات.  في  الواردة  التجديد 
ترخيص  تجديد  لتنظيم  انه  وذكرت 
لهم،  المرخص  األشخاص  فروع 
تجديد  بطلب  التقدم  مجال  فتح  تقرر 
األشخاص  فروع  مزاولة  ترخيص 
على  حصولهم  بعد  لهم  المرخص 
الوحدة،  من  المزاولة  ترخيص 
ترخيص  انتهاء  مع  الترخيص  وينتهي 
للشخص  الممنوح  الرئيسي  المزاولة 

أيا كانت مدته.  له  المرخص 
على  منها  وحرصاً  المذكور،  للقانون  تطبيقا  انه  »الوحدة«،  واضافت 
حددت  والمستفيدين،  الوثائق  حملة  حقوق  على  وحفاظاً  العام،  المال 
بحسب  المخاطبين  قبل  من  تطبيقها  الواجب  االشتراطات  بعض  الوحدة 
2020، وهي  لسنة  القرارين رقم »2« و»3«  في  الواردة  القانونية  المدد 

يلي:  فيما 
بقاؤها ألمر »الوحدة«.  الواجب  القانون واألموال  • تحويل جميع ودائع 

القرار  بموجب  عليها  المنصوص  والرقابة  اإلشراف  رسوم  تسديد   •
.2019 المنتهية  المالية  السنة  الوزاري رقم »6« لسنة 1988 عن 

صادرة  نهائية  أحكام  وجود  عدم  يثبت  بما  »الوحدة«  تزويد  ضرورة   •
وثائق  نماذج  كل  من  نسخة  الى  باإلضافة  منفذة،  وغير  الشركة  ضد 
التأمين الصادرة عن الشركة على أن تكون باللغة العربية، وكذلك كشوف 
لم  التي  التعويض  سداد  لشروط  المستوفية  التسوية  تحت  بالتعويضات 
تسوية  عدم  بأسباب  »الوحدة«  بتزويد  المخاطبين  التزام  مع  هذا  تسدد، 
المخاطبين.  ضد  الوثائق  حملة  أو  المستفيدين  من  المرفوعة  الشكاوى 
ضرورة  المذكورة  القرارات  بموجب  المخاطبين  على  »الوحدة«  واكدت 
القيام بمسؤولياتهم واألخذ بتوجيهات »الوحدة« نحو االلتزام التام بالقانون 
كل  تطبيق  على  والعمل  التأمين  تنظيم  شأن  في   2019 لسنة   125 رقم 

عنها. الصادرة  القرارات 
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المصدر: القبــس

الهيئة العامة لسوق المال تعتمد أول الئحة لمزاولة نشاط إدارة مطالبات التأمين 
الصحي في السلطنة 

الالئحة  صدور  بأن  المال  لسوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  أكد 
خطوة  تمثل  الصحي  التأمين  مطالبات  إدارة  نشاط  لمزاولة  التنظيمية 
بما  السلطنة،  في  الصحي  التأمين  لقطاع  المنظمة  الجوانب  لتعزيز  مهمة 
الصحي،  التامين  بمنتجات  المرتبطة  التأمينية  العملية  مكونات  من  فيها 
كأحد   )TPA( الصحي  التأمين  مطالبات  إدارة  شركات  فيها  تبرز  والتي 
حيث   ، المتكاملة  التنظيمية  الحلقة  لهذه  المكونة  التأمينية  العملية  أطراف 
التأمين  شركات  بين  الصحي  التأمين  مطالبات  إلدارة  رئيس  دورها  يعتبر 
من  واسعة  شبكة  وتوفير  التعويضات  وتقييم  الصحية،  الخدمة  ومقدمي 

التأمينية. الوثائق  لحاملي  الصحية  الخدمة  مقدمي 
بمناسبة  المال  لسوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  تصريح  في  ذلك  جاء 
السلطنة  في  المطالبات  إدارة  نشاط  لمزاولة  تنظيمية  الئحة  أول  اعتماد 
السالمي  أكد  الالئحة  هذه  أهمية  ، وحول   )  2020/34  ( رقم  القرار  وفق 
السلطنة  في  النشاط  هذا  لمزاولة  خاصة  الئحة  وجود  بأن  شك  ال   : قائال 
لتطوير  عليها  يعول  التي  التنظيمية  الجاهزية  من  المزيد  سيضفي 
الخدمات  بمستوى  واالرتقاء  العمانية،  السوق  في  التأمينية  الصناعة 
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واصدار  إعداد  نحو  سعينا  أن  كما  الصحية،  بالمنتجات  المرتبطة  التأمينية 
إطار  في  ينصب  الصحي  التأمين  مطالبات  إدارة  شركات  لتنظيم  الئحة 
مشروع  لتعميم  والتنظيمي  التشريعي  اإلطار  الستكمال  االستعداداتالقائمة 
في  المقيمين  والوافدين  الخاص  بالقطاع  العاملين  على  الصحي  التأمين 

لها. والزائرين  السلطنة 
سوق  بلغه  الذي  النمو  لحجم  استجابة  جاء  الالئحة  صدور  بأن  وأوضح 
من  التأمينية  المنتجات  متصدرا  والذي جعله  السلطنة،  في  الصحي  التأمين 
170مليون  إلى  يصل  بواقع  تصل35%  بنسبة  التأمينية  المحفظة  إجمالي 
ملفتة  نمو سنوية  معدالت  القطاع  كما شهد  2019م،  العام  في  لاير عماني 
أن  ونتوقع   ،  25% تجاوزت  والتي  المنصرمة  الخمس  السنوات  خالل 
الوعي  لزيادة  نتيجة  اإلقبال  من  مزيدا  الصحي  التأمين  منتجات  تشهد 
للعاملين  الصحية  الرعاية  توفير  في  التأمين  يلعبه  أن  يمكن  الذي  بالدور 
الجانب  هذا  في  الخاص  الحكومي  التوجه  عن  ناهيك  الخاص،  القطاع  في 

. الفئة  هذه  التأمينية على  الخدمة  تعميم  نحو 
التي  المالمح  المال عن أبرز  العامة لسوق  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  وتحدث 
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تضمنتها الالئحة، مشيرا أن الالئحة اتسمت بمستوى عالي من المرونة في 
متوافقة  لتكون  النشاط،  لمزاولة  الترخيص  على  الحصول  متطلبات  تحديد 
مع  يتناسب  وبما  الجانب،  هذا  في  القائمة  العالمية  الممارسات  ألفضل 
تقديم  المرخصة  للشركة  الالئحة  أجازت  فقد  العمانية،  السوق  احتياجات 
تأمين، والتعاقد مع اكثر من مقدم خدمة صحية،  خدماتها ألكثر من شركة 
كما أن المتطلبات راعت أن تكون سهلة وميسرة لقيام مبادرات استثمارية 
األنشطة  من  واحدة  تنظم  الالئحة  أن  باعتبار  الوطنية  الكوادر  تقودها 
يعول  والتي  االستثماري،  الحقل  في   والواعدة  المتخصصة  االستثمارية 
أبنائنا  من  والجامعات  الكليات  مخرجات  استيعاب  في  تساهم  أن  عليها 
أهمية  بنودها  في  أيضا  الالئحة  وأولت  التعليمية،  المؤسسات  خريجي 
وذلك  الموظفين،  وتدريب  توظيف  بخطة  المرخصة  الشركات  تلتزم  أن 
في  أكانت  سواء  المهنة  بهذه  المرتبط  والفنية  العلمية  التطورات  لمواكبة 
الجانب الطبي أم في علوم التأمين ذات العالقة، وهو ما يعني استثمار في 
مستمرة. بصفة  المقدمة  الخدمات  وتجويد  لتحسين  البشري وضمان  الكادر 
جاءت  أنها  مبينا  الالئحة؛  مالمح  أبرز  عن  حديثه  في  السالمي  واسترسل 
إدارة  نشاط  لمزاولة  المرخصة  الشركات  توجه  صريحة  بنصوص 
مطالبات التأمين الصحي نحو مواكبة الثورة التقنية من خالل توفير أنظمة 
تحدده  الذي  اإللكتروني  الصحي  التأمين  بنظام  وربطها  داخلية  إلكترونية 
أي  من  والمعلومات  البيانات  وتأمين  الالزمة،  الحماية  توفير  مع  الهيئة 
الهيئة  التي تقوم عليها  اختراقات إلكترونية، وهو توجه ينصب في الجهود 
التي ستكون منصة  لتأسيس منصة ضماني اإللكتروني  المال  العامة لسوق 
الخاصة  الصحية  المؤسسات  مع  التأمين  شركات  بين  اإللكتروني  للربط 
االشرافيةمن  الجهات  وبين  وبيننها  جهة  من  المطالبات  إدارة  وشركات 

جهة أخرى وهو ما سيسهل تقديم الخدمات ويوفر الجهد والوقت في إدارة 
إلكترونيا.  إنجازها  وسرعة  الصحي،  التأمين  مطالبات 

الترخيص  متطلبات  وهي  التنظيمية،  الفصول  من  عدد  الالئحة  تتضمن 
الخاصة  والبنود  المرخصة،  الشركات  على  الواجب  وااللتزامات 
لسوق  العامة  الهيئة  بها  تقوم  اضلتي  والرقابية  التشريعية  باإلجراءات 
لترخيص  األساسية  المتطلبات  من  األدنى  الحد  الالئحة  حددت  المال،حيث 
لرأس  األدنى  الحد  بأن  الالئحة  أشارت  حيث  الشركات  من  النوع  هذا 
وأن  عماني،  ألف لاير   200 عن  يقل  ال  أن  يجب  المرخصة  الشركة  مال 
التأمين  مطالبات  إدارة  نشاط  مزاولة  هو  الوحيد  الشركة  غرض  يكون 
مدير  للشركة  يكون  أن  الترخيص  متطلبات  وأشارت   ،)TPA( الصحي 
إدارة الرعاية  متفرغ حاصل على شهادة جامعية في تخصصات الطب أو 
على  الحصول  بعد  سنوات   5 عن  تقل  ال  خبرة  مع  التأمين  أو  الصحية 
للشركة طبيب متفرغ  يكون  أن  الجامعي، وكذلك اشترطت لالئحة  المؤهل 

3 سنوات. العملية عن  ال تقل خبرته 
عنيت  مجتمعية  بمشاركة  تمت  الالئحة  إعداد  مراحل  أن  بالذكر  الجدير 
لقاءات  عقد  تم  حيث  الالئحة،  بنود  بتطبيق  العالقة  ذات  الجهات  كافة  بها 
في  العاملة  التأمين  شركات  أو  الحكومية  الجهات  مع  سواء  ومناقشات 
المشروع  مسودة  تم عرض  كما  الخاصة،  الصحية  المؤسسات  أو  السلطنة 
لكافة  متاحة  لتكون  المال  لسوق  العامة  للهيئة  اإللكتروني  الموقع  عبر 
وذلك  مستثمرين،  أو  قانونية  استشارات  ومكاتب  أكاديمين  من  المهتمين 
بغية بناء مشروع الالئحة برؤية مشتركة تحقق المصلحة الوطنية بالدرجة 

األولى.
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المصدر:الهيئة العامة لسوق المال

االتحاد السوري لشركات التأمين:
أقساط جديدة للتأمين اإللزامي على السيارات 

مراد  عبادة  التأمين،  لشركات  السوري  لالتحاد  العام  األمين  صّرح 
على  الجديدة  اإللزامي  التأمين  أقساط  قيم  تعميم  سيتم  بأنه  لـ»الوطن«، 

المقبل. األسبوع  مطلع  السيارات 

التوازي مع  للسيارات تم بحثه على  التأمين اإللزامي  وبيّن أن تعديل قسط 
المالية  وزارة  لدى  دراسة  إعداد  وتم  الحوادث،  تعويضات  وزيادة  تعديل 
تشتمل على زيادة القسط السنوي للتأمين اإللزامي على شكل نسبة وتناسب 

التعويضات. في  الحاصلة  الزيادة  قيمة  مع 
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عن  اإلعالن  وقبل 
الجديدة  األقساط  قيمة 
على  المفروضة 
السورية،  السيارات 
السوري  “االتحاد  أعلن 

ليصبح  السير،  حوادث  تعويضات  قيمة  رفع  عن  التأمين”،  لشركات 
من  المزيد  على  لإلطالع  وفية،  كل  عن  ليرة  مليون   2.5 الوفاة  تعويض 

هنا الضغط  الرجاء   ، المصدر: الوطن والمشهدالتفاصيل 

بيان صادر عن جمعية شركات الضمان في لبنان بعد 
انفجار مرفأ بيروت... ماذا جاء فيه؟

كما  التعاقدية  بتعهداتها  لاللتزام  االستعداد  أتم  على  أنها  لبنان  في  الضمان  شركات  جمعية  أعلنت 
نصت عليها بوالص التأمين والقوانين المرعية مؤكدة انها لن تتوانى عن التغطية ضمن هذه االطر.

اآلتي: البيان  الجمعية  وأصدرت 
من  بالتعازي  الجمعية  تتقدم   ، لبنان  على  حلّت  التي  الوطنية  الكارثة  “إثر 

للمصابين العاجل  الشفاء  وتتمنى  الشهداء  اهالي 
 ، اللبنانيين  سائر  على  كما  بيروت،  في  بيت  كل  على  الكارثة  هذه  حلت 
كعادتها،  نفسها،  الضمان  شركات  تجد  بالتالي  نفسيا،  او  معنويا  أو  ماديا 
في صلب الشراكة في المعاناة والوقوف الى جانب الناس عامة والمؤمنين 

خاصة. لديها 
كما  التعاقدية  بتعهداتها  لاللتزام  االستعداد  أتم  على  التأمين  شركات  ان 
عن  تتوانى  لن  وهي  المرعية  والقوانين  التأمين  بوالص  عليها  نصت 

االطر. هذه  التغطية ضمن 

إن الفاجعة التي وقعت تتجاوز كل ما سبق واختبرناه من كوارث كلبنانيين، 
طبيعة  لتبيان  الرسمية  التحقيقات  انتظار  من  بد  ال  لذا  الكثير.  اختبرنا  وقد 

المسؤوليات.  وتحديد  االنفجار  وسبب 
يثِن  لم  التأمين  فروع  كل  في  المطالبات  حجم  وبالتالي  الخسائر،  حجم  إن 
الميدانية  الفرق  ارسال  على  الهائل  الضغط  من  بالرغم  التامين  شركات 
الحوادث واالضرار  فان  العادية  الحاالت  أنه في  العلم  المسح. مع  الجراء 

، فكيف في حاالت طارئة مماثلة؟ تأخذ وقتا  الممتلكات  التي تطال 
ختاما، يهم شركات التامين في لبنان أن تجدد التأكيد على احترامها القانون 

لديها”.  المّؤمنين  الى  دوما  وانحيازها  العقود  المصدر:الهديـــلوشروط 

Arab Insurance LebanonLebanon

http://almashhadonline.com/article/5f33f87abe09a
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الهيئة العامة للرقابة المالية:
أداء قطاع التأمين المصري خالل شهر إبريل 2020

الفترة يناير - إبريل 2020 لنوع النشاط( عن  التأمين )وفقاً  1. مؤشرات 

معدل التغير % يناير - إبريل 2019 يناير - إبريل 2020 البيـــــان

1.6 5,062.4 5,144.1 قيمة األقساط املحصلة لتأمينات املمتلكات واملسئوليات

27.2 5,798.1 7,373.5 قيمة األقساط املحصلة لألشخاص وتكوين األموال

15.3 10,860.5 12,517.6 إجمالــــي

9.4 2,945.3 3,222.6 قيمة التعويضات املسددة لتأمينات املمتلكات واملسئوليات

16.9 2,455.8 2,870.9 قيمة التعويضات املسددة لألشخاص وتكوين األموال

12.8 5,401.0 6,093.6 إجمالــــي

)مليون جنيه(

التأمين لشركات  الفني  للدعم  العامة  اإلدارة  المصدر: 
مما  الشهر  خالل  تسويات  أو  تعديالت  أو  إضافات  أو  إلغاءات  وقوع  حال  للتعديل  قابل  بيان  وهو  التقرير،  هذا  إصدار  تاريخ  في  البيان  هذا  إعداد  تم 

اإلصدار لتاريج  وفقاً  مختلف  الرقم  يجعل 

Arab Insurance EgyptEgypt

اإلدارة  المصدر: 
الفني  للدعم  العامة 

التأمين لشركات 

البيان  هذا  إعداد  تم 
هذا  إصدار  تاريخ  في 
قابل  بيان  وهو  التقرير، 
وقوع  حال  للتعديل 
أو  إضافات  أو  إلغاءات 
تسويات  أو  تعديالت 
يجعل  مما  الشهر  خالل 
لتاريخ  وفقاً  مختلف  الرقم 

اإلصدار

)مليون جنيه( الفترة يناير - مارس 2020 التأمين( عن  لنوع  التأمين )وفقاً  2. مؤشرات 

معدل التغير % يناير - إبريل 2019 يناير - إبريل 2020 البيـــــان

6.4 9,641.6 10,257.9 قيمة األقساط املحصلة للتأمين التجاري

85.4 1,218.9 2,259.7 قيمة األقساط املحصلة للتأمين التكافلي

15.3 10,860.5 12,517.6 إجمالــــي

8.4 5,112.2 5,542.1 قيمة التعويضات املسددة  للتأمين التجاري

90.9 288.8 551.4 قيمة التعويضات املسددة  للتأمين التكافلي

12.8 5,401.0 6,093.5 إجمالــــي

اإلدارة  المصدر: 
الفني  للدعم  العامة 

التأمين لشركات 

البيان  هذا  إعداد  تم 
هذا  إصدار  تاريخ  في 
قابل  بيان  وهو  التقرير، 
وقوع  حال  للتعديل 
أو  إضافات  أو  إلغاءات 
تسويات  أو  تعديالت 
يجعل  مما  الشهر  خالل 
لتاريخ  وفقاً  مختلف  الرقم 

اإلصدار
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املصدر: جريدة األهرام

التأمين السوقيةلشركات  الحصص   .3

* أخرى: تمثل مجموع الحصص السوقية للشركات التي تقل عن 3%، المصدر: اإلدارة العامة للدعم الفني لشركات التأمين واإلدارة المركزية للبحوث والسياسات
ويبلغ عددها 28 شركة

هنا الضغط  بالرجاء  التقرير،  كامل  لالطالع على 
املصدر: الهيئة العامة للرقابة املالية

مبادرة “ميغالش عليك” ... الغالي هيرخصلك:

االتحاد المصري للتأمين: اتفاقيات مع البنوك وشركات التمويل للتأمين على حياة 
المستفيدين من المبادرة

للنمو خاصة خالل  ودافع  للسوق  كمحفز  االقتصاد  في  الدولة  دور  يتطور 
الركود واالزمات، ومع استمرار أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها  فترات 
المصرية  الدولة  دور  برز  والمواطنين  األسواق  المختلفة على  االقتصادية 
السلع  على  حصوله  لتيسير  للمواطن  وداعم  الوطنية  للصناعة  كمحفز 
تتضمن  والتي  عليك”  “ميغالش  مبادرة  فكانت  المختلفة،  والمنتجات 
المصري  للمواطن  الشرائية  القدرة  لزيادة  للتقسيط  وانظمة  خصومات 

الوطنية. الصناعة  وتنشيط 
من  المستفيدين  على  التأمين  صعيد  وعلى 
القساط  التأمينية  الحماية  وتوفير  المبادرة 
االتحاد  رئيس  الزهيري  عالء  يقول  الشراء، 
مع  االتفاق  دراسة  يجرى  أنه  للتأمين  المصري 
استهالكي  تمويل  شركات  من  المبادرة  أطراف 
بغرض  المقترضين  حياة  على  للتأمين  وبنوك 
العديد  ترتيب  سيتم  حيث  االستهالكي،  التمويل 
مع  التفاهم  ومذكرات  التعاون  بروتوكالت  من 
مصممة  منتجات  تقديم  بهدف  المعنية  األطراف 

المختلفة. للفئات  خصيصا 
التمويل  منظومة  تطبيق  يتم  أن  واقترح 
حياة  على  االجباري  للتأمين  آلية  مع  االستهالكي 
أن  حيث  المستديم  والجزئي  الكلي  والعجز  الوفاة  مخاطر  ضد  العمالء 

 األستاذ/ عالء الزهيري
رئيس االتحاد املصري 

للتأمين

أو  بالتزاماتهم  الوفاء  على  العمالء  قدرة  على  تؤثر  الثالثة  المخاطر  هذه 
بما  عليه  الحصول  تم  الذي  االستهالكي  التمويل  أقساط  سداد  أدق  بمعنى 
يحقق استدامة منظومة التمويل وأشار إلى أن زيادة قاعدة العمالء بإدخال 
ايضاً  ذلك  سيخلق  التأمين  قطاع  منظومة  إلى  االستهالكي  التمويل  عمالء 
على  التأمين  أهمها  إضافية  تغطيات  بتقديم  التأمين  لقطاع  اخرى  فرصاً 
أو  شراؤها  تم  التى  للممتلكات  تأمين  وكذلك  للعمالء  االئتمانية  التسهيالت 
المصري  االتحاد  أن  وقال  االستهالكي.  التمويل  بسبب  عليها  الحصول 
والتى  العالمية  التأمين  إعادة  كبرى شركات  من  واحدة  مع  يتعاون  للتأمين 
أبدت رغبتها في تغطية تأمينات الحياة على المقترضين بوجه عام وتجرى 
التمويل االستهالكي على قائمة تغطية مخاطر  مناقشة هذه الشركة إلدراج 

االئتمان.
العامة  الهيئة  لرقابة  يخضع  االستهالكي  التمويل  نشاط  أن  واضاف 
التمويل  نشاط  تنظيم  قانون  اختصها  التى  الجهة  باعتبارها  المالية  للرقابة 
2020. وقد نظم القانون تأسيس  االستهالكي الصادر بقانون رقم 18 لسنة 
للمستهلكين  التمويل  تقديم  تتولى  والتي   – االستهالكي  التمويل  شركات 
امكانياتهم  مع  تتناسب  آجال  على  والخدمات  السلع  من  احتياجاتهم  لتوفير 
حيث يتيح القانون لهذه الشركات اصدار بطاقات مدفوعات تجارية يحصل 
من  االستهالكية  والخدمات  السلع  شراء  في  الستخدامها  المستهلكون  عليها 
خالل شبكة من بائعي السلع والخدمات التى تبرم اتفاقا مع شركة التمويل.

Insurers’ federation engages in digitalisation projects
The Moroccan Federation of Insurance and 
Reinsurance Companies )FMSAR( is involved in 
several projects to promote digital technology as a 
strategic lever for economic transformation and social 
inclusion.
Towards this purpose, a diagnosis of insurance 
distribution is underway. This will make it possible to 
better define the starting point, to assess the maturity 

Arab Insurance MoroccoMorocco

of the players in the sector and to consolidate the 
visions and ambitions of the forces involved, reported 
Les Eco.
At the start of 2020, before the outbreak of 
COVID-19, the Insurance and Social Insurance 
Supervisory Authority )ACAPS( initiated a joint 
study with the FMSAR and the various players in 
the sector )FNACAM, insurers, Ministry of Finance, 

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_report/report_efsa133.htm
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banks involved in bancassurance, etc.( to analyse the 
evolution of the distribution of insurance products in 
the digital age. This study aims to support the digital 
strategy both for underwriting and for services offered 
to policyholders and beneficiaries.
The study aims to identify all the necessary measures 
that would make digitalisation a development lever for 
the insurance industry, and also improve the insurance 
coverage rate.

According to the FMSAR, ”it is not about replacing 
one distribution channel with another, but rather 
enabling existing distribution channels to be more 
efficient while bringing additional business through 
online subscriptions.“
The federation is also working on two important 
projects. These involve the issuance of online motor 
insurance certificate and a national repository of 
insured vehicles.
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Source: Middle East Insurance Review

Companies News

البحرين الوطنية القابضة تعلن النتائج المالية نصف السنوية المنتهية في 30 يونيو 2020
مليون   2.55 بلغت  صافية  أرباًحا  المجموعة  حققت  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
بالمقارنة   ,2020 يونيو  في  المنتهي  األول  النصف  خالل  بحريني  دينار 
بانخفاض  السابق،  العام  من  األول  للنصف  بحريني  دينار  مليون  بـ2.84 
األول  النصف  خالل  للمساهمين  العائد  الربح  صافي  وبلغ   .10% قدره 
بالمقارنة بـ2.76 مليون دينار بحريني خالل  2.41 مليون دينار بحريني، 
بلغ  ذلك،  ونتيجة   .13% قدره  بانخفاض  السابق،  العام  من  األول  النصف 
األول  النصف  في  فلًسا  بـ24.5  بالمقارنة  فلًسا   21.4 السهم  على  العائد 
النصف  في  للمساهمين  العائد  الشامل  الدخل  إجمالي  وبلغ   .2019 من عام 
األول 898 ألف دينار بحريني، بالمقارنة بـ4 ماليين دينار بحريني خالل 
النصف األول من العام السابق، بانخفاض قدره %78. وسجلت المجموعة 
مليون   18.54 إلى  ليصل  التأمين  أقساط  إجمالي  في   3% بنسبة  ارتفاعا 
األول  للنصف  بحريني  دينار  مليون  بـ17.98  بالمقارنة  بحريني،  دينار 
 3% بنسبة  المكتسبة  األقساط  انخفض صافي  حين  في  الماضي،  العام  من 
دينار  ماليين  بـ8.68  بالمقارنة  بحريني،  دينار  ماليين   8.41 إلى  ليصل 
أرباًحا  المجموعة  حققت  كما  السابق.  العام  من  األول  للنصف  بحريني 
عام  من  األول  النصف  خالل  بحريني  دينار  مليون   1.94 بلغت  اكتتابية 
2020. بالمقارنة بـ1.36 مليون دينار بحريني في النصف األول من العام 

بارتفاع قدره 42%. السابق، 
 2020 عام  من  األول  النصف  في  الربح  صافي  في  االنخفاض  ويعزى 
وباء  تأثيرات  إلى  الغالب  في   2019 عام  من  األول  بالنصف  بالمقارنة 
انخفاض  إلى  أدى  والذي  للمجموعة  الزميلة  الشركات  على   19 كوفيد 
باإلضافة  الملكية  حقوق  بطريقة  المحتسبة  االستثمارات  من  الربح  حصة 
المحفظة  من  االستثمارات  إيراد  صافي  في  الطفيف  االنخفاض  إلى 
ارتفاع  بسبب  جزئيًا  تعافت  أعاله  المذكورة  اآلثار  لكن  االستثمارية. 
انخفاض  وكذلك  المطالبات  صافي  انخفاض  نتيجة  االكتتاب  أرباح  صافي 

االكتتاب. بعمليات  المتصلة  والعمومية  اإلدارية  المصروفات 
نهاية  في  األقلية(  حقوق  استبعاد  )بعد  المساهمين  حقوق  إجمالي  وبلغ 
بالمقارنة  بحريني،  دينار  مليون   52.23 الحالي  العام  من  األول  النصف 
بانخفاض  وذلك  السابق،  العام  نهاية  في  بحريني  دينار  مليون  بـ53.84 
ماليين   108.06 إلى  ليصل  الموجودات  مجموع  ارتفع  كما   .3% قدره 
العام  نهاية  في  بحريني  دينار  بـ105.83 ماليين  بالمقارنة  بحريني،  دينار 

السابق، وذلك بارتفاع قدره 2%.
اإلدارة  مجلس  رئيس  المؤيد  فاروق  وعلّق 
عام  من  األول  النصف  فترة  كانت  »لقد  قائالً: 
المسبوقة  غير  بالتحديات  مليئة  فترة   2020
سعداء  ونحن  العالمي  الوباء  تفشي  فرضها  التي 
هذه  فيها  المجموعة  واجهت  التي  بالطريقة  جدًا 
تأثر  من  الرغم  وعلى  عليها.  للتغلب  التحديات 
أن  من  واثقون  إننا  إال  الزميلة،  شركاتنا  بعض 
طبيعته  إلى  الوضع  بعودة  تسترد  سوف  ربحيتهم 
هذه  إدارات  اتخذتها  التي  التدابير  وبنتائج  تدريجيًا 

التغييرات  من  العديد  عن  األزمة  أسفرت  وقد  ثمارها.  لتؤتي  الشركات 
وخاصةً  التنمية،  اتجاهات  بعض  وسارعت  التأمين  صناعة  في  األساسية 
هذه  الستغالل  كمجموعة  جيد  وضع  في  نحن  الخدمات.  برقمنة  المتعلقة 
نشكر  لعمالئنا.  المقدمة  ومنتجاتنا  لخدماتنا  المستمر  للتحسين  الفرص 
اتخذتها  التي  المختلفة  المبادرات  على  وتمكين  البحرين  مملكة  حكومة 
لدعم األعمال التجارية خالل األزمة، ونحن فخورون بمساهمة المجموعة 

الوطنية«. الجهود  هذا  في 
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  الوزان  سمير  وعلق 
تم  والتي  القوية،  النتائج  بأن  نؤمن  »إننا  قائالً: 
فرضها  التي  جدًا  الصعبة  الظروف  في  تحقيقها 
الكامنة  القوة  على  شهادة  تعتبر  الوباء،  تفشي 
وتفاني  ككل،  المجموعة  أعمال  نموذج  في 
تنمية  من  تمكنا  العمالء.  دعم  في  موظفينا 
من  عمالئنا  على  واالحتفاظ  ايراداتنا  إجمالي 
واالستجابة  عمالئنا  مع  الوثيق  االتصال  خالل 

لقد  األزمة.  خالل  المتغيرة  لالحتياجات  االستباقية 
اإلنترنت  عبر  معامالتنا  في  كبيرة  زيادة  سجلنا 

للتواصل  القنوات  من  وغيرها  االجتماعي  التواصل  وسائل  واستخدمنا 
في  العام  النشاط  ومستويات  المرور  حركة  انخفاض  أن  كما  عمالئنا.  مع 
وكذلك  المركبات  تأمينات  في  المطالبات  من  قللت  العام  من  الثاني  الربع 
الناشئة  المطالبات  حجم  كثب  عن  نراقب  فإننا  ذلك،  مع  الصحي.  التأمين 
الوباء  أعطى  وقد  متحفظة.  مستويات  عند  احتياطياتنا  على  حافظنا  كما 
زخًما إضافيًا لتسريع استراتيجيتنا الرقمية ونحن نتطلع إلى طرح منتجات 
شركاتنا  أرباح  تأثرت  القريب.  المستقبل  في  ومطورة  معززة  وخدمات 
19. ولكننا   - تداعيات كوفيد  انخفاض األنشطة بسبب  تأثير  الزميلة بسبب 
األشهر  في  سيما  وال  لطبيعتها  االتجاهات  عودة  في  األولى  البوادر  نشهد 
العام  من  األول  الربع  كان  االستثمارية،  بمحفظتنا  يتعلق  وفيما  األخيرة. 
استغللنا  لقد  العام.  من  الثاني  الربع  في  قوي  انتعاش  تبعه  للغاية  صعبًا 
باتباع نهج منضبط، مع الحفاظ على محفظة متنوعة  التقلبات في األسواق 
وسائلة وكانت نتائج هذه الجهود واضحة. ومع انتعاش النشاط االقتصادي 
جهودنا  متابعة  على  نركز  فإننا  العام،  هذا  من  الثاني  النصف  في  تدريجيًا 
في  التأمين  سوق  في  القيادي  موقعنا  على  والحفاظ  الرقمنة،  مجال  في 

البحرين«.

 األستاذ/ فاروق املؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

 األستاذ/ سمير الوزان
الرئيس التنفيذي

المصدر: اخبار الخليج
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Source: Kuwait Re LinkedIn

Saudi Re named exclusive reinsurer for Inherent Defects Coinsurance Programme 
Saudi Arabia:Saudi Arabia: Saudi Reinsurance Company )Saudi 
Re( has signed an exclusive reinsurance contract with 
Malath Insurance Company, on behalf of the Saudi 
insurance industry, to provide reinsurance coverage on 
the Inherent Defects Coinsurance Programme.
With this arrangement, the sole Saudi reinsurer will 
act as the exclusive reinsurer for the Programme for 
five years, the company says in a statement.
Saudi Re will provide reinsurance treaty and facultative 
protection and expects the contract to reflect positively 
on its sales and financial performance.
The Inherent Defects Insurance )IDI( is a compulsory 
cover, mandated by a Council of Ministers resolution 
issued on 5 June 2018, requiring all contractors 
involved in private sector construction projects to 
obtain an IDI policy. The implementation of the IDI 
programme will follow a phased approach over a 
three-year period.

The Saudi Arabian Monetary Authority )SAMA( 
issued last March a standard policy wording for the 
IDI specifying a duration of 10 years for the cover. 
More than 100,000 construction permits were issued 
in 2019 based on the data of the Ministry of Municipal 
& Rural Affairs )MOMRA(. This new line of business 
is expected to stir growth in the Property and Casualty 
sector which represents 15% of the overall insurance 
market premium in Saudi Arabia.
Saudi Re managing director and CEO Fahad Al-Hesni 
said, ”This falls within Saudi Re’s objective to support 
its home market, and we welcome the initiatives led by 
SAMA to develop the insurance industry and enhance 
the market practices“.
”The IDI is a 10-year long cover and we have arranged 
a special retrocession protection as risk management 
measure to manage this long-tail business,“ he stated.

Kuwait Re reports strong results for the first half 2020
Kuwait:Kuwait: Kuwait City: Kuwait Reinsurance Company 
K.S.C.P reported a net profit of KD 3.09 million for 
the period ended 30 June 2020, an increase of 7% as 
compared to KD 2.87 million in the corresponding 
period previous year. The technical risk evaluation and 
prudent capacity allocation led to solid underwriting 
performance and absorbed the expected volatility in 
investment income.
Performance highlights for H1 2020 includes the 
following:
* Gross written premium of KD 39.89 million 
compared to KD 41.31 million in the corresponding 
period previous year.
* The company’s underwriting results improved by 
25%: KD 2.88 million comparted to KD 2.30 million 
during H1 2019.
* The combined ratio improved to 93.5% compared to 
95.7% in the corresponding period previous year.

* The Company’s net investment income was KD 1.77 
million with a yield of 3.58% compared to KD 2.17 
million with 4.91% yield in the corresponding period 
previous year.
* Net profit for H1 2020 improved by 7% to KD 3.09 
million from KD 2.87 million in the corresponding 
period previous year.
* Kuwait Re’s total assets have increased by 11% to 
KD 165.43 million, from KD 149.39 million at the 
end of 2019.
* The company’s Invested assets has grown to KD 
100.35 million, from KD 97.40 million at the end of 
2019, an increase of 3.0%.
* Shareholders’ equity increased to KD 54.55 million, 
from KD 53.57 million at the end of 2019, an increase 
of 1.8%.
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Oman Re’s net profit soars by 131.5% in 1H 2020 
Oman:Oman: Oman Re, the sole reinsurer operating in 
the Sultanate of Oman, has reported a net profit 
of OMR664,300 )$1.73m( for 1H2020, higher by 
131.5% compared to OMR 286,900 during 1H2019, 
according to interim financial statements released by 
the company.
Gross Written Premium increased by 21.4% to reach 
at OMR16.4m in the first six months of this year, 
compared to OMR13.5m for the same period in 2019.
Enhanced underwriting results and robust performance 
of investment portfolio greatly contributed to overall 
profitability. The combined ratio reduced by 6.67% to 
reach at 97.84% )1H 2019: 104.51%( which improved 
underwriting results by OMR300,400 compared to 
same period last year. The strong underwriting results 
were augmented by a significantly higher investment 
income during 1H2020, which rose by 44.1% to reach 
OMR 937,200.

The company’s net equity stood at OMR23.9m at 30 
June 2020, growing by 3.7% in comparison to the 
balance at 31 December 2019.
Oman Re’s CEO Romel Tabaja said, ”Amidst the 
inherent uncertainty of the ongoing pandemic, Oman 
Re has demonstrated resilience via operational 
growth, overall profitability as well as increase in net 
equity position. Our business development has been 
encouraging, and we are looking forward to achieving 
our full year budgets. Also, we remain hopeful for the 
regional market conditions to improve for reinsurers.“
Oman Re is the first reinsurance company to be 
established in Oman with the purpose of writing 
Facultative and Treaty business from local and 
international markets, which include all Afro-Asian 
countries, and it writes marine and non-marine lines 
of business. Oman Re was incorporated in July 2009 
and currently has a paid-up capital of OMR30m.

Source: Middle East Insurance Review

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

.مسؤولية املصادر
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