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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

بي
ن الط

امللتقى االقليمي السادس للتأمي

األمانة العامة

Registration from hereللتسجيل، للتسجيل، أضغط هنا

رئيس  كلمة  لمشاهدة 
المرصي  اإلتحاد 
العام  ن  واألم�ي ن  للتأم�ي
ي  العر�ب العام  لإلتحاد 
الملت�ق  عن  ن  للتأم�ي
السادس  اإلقليمي 
الرجاء   ، ي الط�ب ن  للتأم�ي

الضغط هنا

To watch the 
Chairman of IFE›s 
speech and the 
Secretary General 
of GAIF›s speech 
about the 6th 
Regional Forum 
for Medical 
Insurance, please 
Click Here

ن  ي للتأم�ي اضية لإلتحاد العام العر�ب الندوة االف�ت
 ” ن وت عىل صناعة التأم�ي “تداعيات أنفجار مرفأ ب�ي

ي 
ن اللبنا�ن قطاع التأم�ي

كات اإلعادة  قوي .. و�ش
تدعمه

GAIF webinar “The Impact of Beirut
Port Blast on the Insurance Industry”

 Lebanese insurance
 sector is strong ...
 and Reinsurers are
supporting it

العام  اإلتحاد  عقد  ؛ 
ً
مشاركا  498 بمشاركة 

ندوة    30/9/2020 بتاريــــخ  ن  للتأم�ي العر�ب 
وت  ب�ي مرفأ  إنفجار  تداعيات  عن  اضية  اف�ت
رئيس  حسب  والذى  ن   التأم�ي صناعة  عىل 
بلغت  اللبنانية  الضمان  كات  �ش جمعية 
خسائره 7.5 مليار دوالر والذى خلف أك�ث من 

With the participation of 498 
participants; On 9/30/2020, 
the GAIF held webinar “The 
Impact of Beirut Port Blast on 
the Insurance Industry”, which 
amounted to $ 7.5 billion in 

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/health_form.pdf
http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/health_form.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oJ-yqLCGzzGwSc0XRS9HPgEcGlMT5Gnt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJ-yqLCGzzGwSc0XRS9HPgEcGlMT5Gnt/view?usp=sharing
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COVID-19 Highlights Weaknesses in Insurers’ Enterprise Risk 
Management 

World Insurance & COVID-19

Reinsurance, and to some extent insurance, has 
thrived on globalisation with limited barriers to entry. 
With this has come an increasing interconnectivity 
of risks between markets and participants, and the 
consequences of a higher risk of contagion between 
insurance and other sectors. As these risks have become 
intertwined in increasingly complex relationships, 
insurers cannot expect to be immune to economic 
slumps and supply chain disruptions.
While enterprise risk management (ERM) has evolved 
rapidly over the past decade, the COVID-19 pandemic 
has served to emphasise that “unknown unknowns” 
and “unexpected accumulations” that can affect (re)
insurers still remain. 
Conventional wisdom had led most observers to expect 
that the greatest impact of a pandemic would be to the 

life and health sector, but in reality, it is likely that 
property and casualty (re)insurers will feel the brunt of 
the impact to this event. In turn, COVID-19 is testing 
insurers’ ERM approach, practices and resilience to 
current market conditions.
To read and download the full AM Best report, please 
Click Here

Source: AM Best

ي 
�ن النطاق  واسعة  ار  أ�ن إىل  وأدى  الجرىح  وآالف  قتياًل   220

. الممتلكات 

و قد قام بإدارة حوار هذه الندوة /

ن  للتأم�ي العر�ب  العام لالتحاد  ن  األم�ي أبوزيد  األستاذ /شكيب   -

بروكنيت  كة  ل�ش المنتدب  والعضو  المؤسس  ي كمال  حس�ن أحمد  أ/   -
ق األوسط. ال�ش

/ ن للتأم�ي العر�ب  العام  كما شارك �ن ندوة اإلتحاد 

ونائب  اللبنانية  الضمان  كات  �ش جمعية  رئيس  طربيه-   إيىل   / أ   -
؛  ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  االتحاد  رئيس 

ق األوسط- لبنان  كة أكسا ال�ش - أ/ إيىلي نسناس-  المدير العام ل�ش

كة )كومرشل  - أ/ ماكس زكار- رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام �ش
لبنان  – أنشورنس( 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  و  إدارة  مجلس  رئيس  شديد-  فريد  أ/   -
“ “شديد كابيتال 

البحرين  كة هانوفر ري –  التنفيذي ل�ش الرئيس  المؤدن-  أ/ أدهم   -

 – العرب  المعاينون  كة  ل�ش  – إدارة  مجلس  رئيس   - ي
جي�ش وليد  أ/   -

اإلمارات. 

ام  ن إل�ت عىل  الضوء  سلطت  قد  النقاشات  أن  بالذكر  الجدير  من  و 
امتها تجاه العمالء و عن تأث�ي هذا الحادث  ن ن الوفاء بإل�ت كات التأم�ي �ش

اللبنانية  ن  التأم�ي سوق  عىل 

هنا الضغط  الرجاء  الندوة،  فيديو  لمشاهدة 

losses, as the chairman of  ACAL say,  and  left more 
than 220 dead and thousands of wounded and led to 
widespread property damage.
This webinar  was moderated by /
- Mr. Chakib Abouzaid, Secretary General of GAIF
- Mr. Ahmed Hosni Kamal, Founder & Managing 
Director of BrockNet Group MEA.
Speaked in GAIF webinar /
- Mr. Elie Torbey – Chairman of ACAL and Vice 
President of the General Arab Insurance Federation;
- Mr. Elie Nesnas - General Manager of AXA Middle 
East Company - Lebanon
- Mr. Max Zaccar - Chairman and General Manager 
Commercial Insurance - Lebanon
- Mr. Farid Chedid - Chairman & CEO of “Chedid 
Capital” 
- Mr. Adham El Muezzin – Managing Director of 
Hannover ReTakaful and Hannover Re  Bahrain 
Branch
- Mr. Welid Jishi - Chairman of the BOD - Arab Loss 
Adjusters Company - Emirates.
It is worth noting that the discussions focused on the 
commitment of insurance companies to fulfill their 
obligations towards customers and the impact of this 
incident on the Lebanese insurance market.
To watch webianr, please Click Here
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http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/highlight weakness.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aC2Sg6nkvts&list=PLjpzhcUleCmtZ-NXgIJRsOLxRP_PHDjaw
https://www.youtube.com/watch?v=aC2Sg6nkvts&list=PLjpzhcUleCmtZ-NXgIJRsOLxRP_PHDjaw


النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2020/10/05 Issue 70 العدد 33

Munich Re stops selling pandemic insurance coverage 
In addition to COVID-19-related losses, the German insurer recently suffered major claims tied to the Beirut 
explosion and natural disasters.
“The coronavirus pandemic needs to be a lesson to us 
all: We must take action more rapidly and vigorously 
to ensure that we are not as unprepared as we were 
with COVID-19 for risks such as cyberattacks or 
climate change,” said Munich Re’s Torsten Jeworrek 
in a statement 
Munich Reinsurance announced that is has stopped 
selling pandemic business insurance coverage after it 
reportedly took a $1.8 billion (1.5 billion euros) hit in 
the first half of 2020 due to the worldwide COVID-19 
pandemic, according to Bloomberg. The global insurer 
is considering whether or not to include pandemic 
protection in future property and casualty insurance 
policies; it will continue to offer the cover in life and 
health policies.
“We are currently examining whether we will offer 
new contracts that include pandemic protection in 
property and casualty insurance in the future,” Torsten 
Jeworrek, Munich Re’s head of reinsurance, said in an 
interview with Bloomberg. “For the moment, it has 

been suspended, for example, with respect to event 
cancellations.”
Munich Re has indicated that event cancellations 
caused a major portion of its COVID-19-related losses. 
The company also recently suffered significant losses 
of at least $118 million tied to the Beirut port blast and 
said it expects “a low triple-digit-million euro amount 
in claims” for damages caused by Hurricanes Hanna, 
Isaias and Laura.
The German insurer recently voiced support for 
federally-backed funds to help cover future pandemics 
and crises. “We need new reliable mechanisms 
to insure such risks,” said Stefan Golling, chief 
underwriter at Munich Re, in a statement. “The only 
way to achieve this is by creating state-backed risk 
pools in which insurers can participate with limited 
capacity. Furthermore, insurers can help to assess 
risks accurately and organize distribution and claims 
settlement.”

Source: NU property casualty

The end of an era

Regional Insurance

The decision to place Arab Insurance Group in runoff paints a bleak picture of the Arab (re)insurance sector, with 
far-reaching consequences that should not be taken lightly.

In New Issue of Middle East Insurance Magazine 
“October 2020”, publish article titled “The end of an 
era”, it take about Arab Insurance Group (Arig) which 
this year marks (Arig)’s 40th anniversary.
Arig was founded in 1980 with the aim of creating 
a reliable Arab reinsurer capable of filling the gap in 
the market and contributing to the development of the 

regional insurance industry.
“In its early days, Arig stood out 
as a serious reinsurance player 
with great potential. It was a 
dream that came true for the 
Arab insurance markets,” said 
General Arab Insurance Federation 
(GAIF) secretary general Chakib 
Abouzaid, who was the former 
CEO of Takaful Re, a subsidiary of 
Arig.
Arig embodies the most important 

pan-Arab insurance project, he said. “The goal was to 

create a reliable reinsurance company that stood for 
the region’s aspiration in building regional capacity, 
and consequently improving the industry’s standards.
“This was materialised in the early days of setting up 
Arig. The company, from the start, had all the success 
factors, including a state-of-the-art infrastructure, 
talented professionals and a strong organisational 
body which helped it to create a strong presence in the 
reinsurance market.”
Gulf Insurance Federation secretary 
general Fareed Lutfi, another former 
Arig employee, noted that the region 
had always been looking for ways to 
retain premiums.
He said, “Arig was well established 
and became the solution to the ongoing 
debate on how the regional industry 
could retain earned premium. This 
was a major contribution. Arig stood 
as a positive example of what could be accomplished 

https://www.bloombergquint.com/onweb/munich-re-stops-selling-pandemic-business-coverage-after-losses
https://www.propertycasualty360.com/2020/08/12/insured-losses-estimated-at-3b-in-beirut-port-disaster/?slreturn=20200902164605
https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-corporate-news/media-information/2020/2020-09-07-pandemics-climate-change-cyber.html#-1295770005
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in the region’s industry.”
The writer highlighted the Arig crisis, saying “Despite 
the promising start, Arig has had a chequered run, said 
some industry professionals”
Mr Abouzaid noted that Arig was not agile enough 
when it came to adapting to market norms and client 
needs. “With time, the company’s business model was 
losing ground as it continued to rely heavily on treaty 
business at the expense of facultative operations, 
specialty lines and profitable lines of business, where 
the market norms were headed,” he said.
“At the same time, offering counselling and 
consultations was not a very strong pursuit of the 
business as it was supposed to be.”
In that respect, the company lacked a clear, strategic 
vision and a proactive approach to adjust to the 
market conditions, he said, “which resulted in having 
a business model that is no longer profitable”.
Mr Lutfi believes the decision to shut Arig has 
multifaceted consequences. “Technically the impact Source: Middle East Insurance Review Magazine

Arab Insurance TunisiaTunisia

ي مع تونسنا:
ي لقاء تليفزيو�ن

األسعد زروق �ن

ن عىل الحياة البد من االتجاه أك�ث إىل االدخار التكميىلي التقاعدي لتطوير التأم�ي
ورئيس  ن  للتأم�ي التعليم  تعاونية  عام  مدير   - زروق  األسعد  االستاذ/  لقاء 
قانون  عن  يث  للحد  تونسنا  قناة  عىل  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  االتحاد 
نواب  مجلس  عليه  صادق  والذي  الجديد  االجتماعي  والتضامن  االقتصاد 
القانون عىل االقتصاد  تأث�ي هذا  2020، ومدى  يونيو   17 بتاريــــخ  الشعب 

خاص. بشكل  ن  للتأم�ي التعليم  وتعاونيه  عام  بشكل  التون�ي 

وع االطار  هذا وقد تتطرق اللقاء للعديد من المواضيع الحيويه ومنها م�ش
نوه  وقد  النواب،  مجلس  عند  حاليا  والمتوقف  ن  التام�ي كات  ل�ش ي 

القانو�ن
تنتظر  لم  ن  التأم�ي كات  �ش أن  إىل  النقطه  هذه  ي 

�ن زروق  األسعد  االستاذ/ 
أداءها  ن  تحس�ي عىل  عملت  بل  ن  التام�ي كات  ل�ش الجديد  ي 

القانو�ن االطار 
اىل  حاجه  ي 

�ن ن  تأم�ي أنواع  هناك  الزالت  أنه  إىل  وأشار  واالداري،  المال�ي 
محفظة  من   20% حواىلي  يمثل  والذي  الحياة  عىل  ن  التأم�ي مثل  التطوير 
يعطي  ال  مما  البنكيه  بالقروض   

ً
حاليا أك�ث  والمرتبط  التونسيه  ن  التأم�ي

ن  التأم�ي كات  �ش تلعبه  الذي  واالقتصادي  الماىلي  الدور  ن  التأم�ي كات  ل�ش
التكميىلي  االدخار  إىل  أك�ث  االتجاه  من  البد  وبالتاىلي  العالم  مستوى  عىل 

التقاعدى.

هنا الضغط  يرىحب  كامل،  اللقاء  المصدر: صفحة تونسنا على لمشاهدة 
الفيس بوك

: ن ن والجمعية التونسية لقانون التأم�ي كات التأم�ي الجامعة التونسية ل�ش

وع القانون المتعلق بحماية المر�ن والمسؤولية الطبية” ملت�ت حول “م�ش
حول  ملت�ت  ن  التأم�ي لقانون  التونسية  والجمعية  ن  التأم�ي كات  ل�ش التونسية  الجمعة  مت  نظِّ
 2020 سبتم�ب   28 يوم  وذلك  الطبية”  والمسؤولية  المر�ن  بحماية  المتعلق  القانون  وع  “م�ش

. ن التأم�ي كات  القانون و�ش ه ثلة من األطباء ورجال  ل اليكو تونس ح�ن ن ب�ن

ي  وع وتفادي االخالالت القانونية ال�ت ولقد كان الهدف من هذا الملت�ت إعادة مناقشة هذا الم�ش
المتداخلة. األطراف  جميع  عليها  أجمع  وال�ت  تضمنها 

has been minimal. Arig stopped underwriting more 
than a year ago, while the shareholders awaited the 
final decision from the regulators. Truthfully, the 
region has lost a stable locally-based reinsurance 
supporter, but technically there are many available 
reinsurance options that have been doing business 
with regional companies for years, so these providers 
can easily fill the void.”
However, “morally, the impact was quite significant. 
For nearly 40 years, Arig had provided knowledgeable 
support for the region and beyond. Arig was the ‘guy 
next door’ and a ‘big brother’ in so many ways – it was 
approachable, had an understanding of the culture, 
with the bonus of having international connections, 
insight, expertise and ability”.
When such a prominent player in the region exits the 
market, there is a profound sense of melancholy and 
loss among those in the industry, said Mr Lutfi.
To read more details, please Click Here

https://www.facebook.com/159555344142137/videos/356392922384654
http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/68375_38.pdf
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Arab Insurance KuwaitKuwait

ي  العر�ب العام  لالتحاد  العامة  األمانة  تتقدم 
إىل  االدارة  مجلس  وأعضاء  العام  وأمينها  ن  للتأم�ي
ي الكريم واألمة العربية واإلسالمية  الشعب الكوي�ت
/ له  المغفور  لوفاة  والمواساة  العزاء  بخالص 

الكويت  أم�ي دولة  السمو  ة صاحب  ح�ن

الصباح الجابر  األحمد  الشيخ/ صباح 

بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  القدير  العىلِّ  ن هللا  سائل�ي
ذويه  يلهم  وأن  جناته  فسيح  يسكنه  وأن  رحمته 

والسلوان الص�ب 

إنا هلل وإنا إليه راجعون

The General Secretariat of General 
Arab Insurance Federation, and 
members of the BOD present to the 
honorable Kuwaiti people and the 
Arab and Islamic nation with sincere 
condolences for the death of the late:
His Highness, Emir of the State of 

Kuwait 
Sheikh / Sabah Al-Ahmad Al-Jaber 

Al-Sabah

Our condolences to his family, Egyptain 
Insurance Sector and colleagues

May his soul rest in Peace

نعي أم�ي دولة الكويت الشيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح

Source: CNA

Arab Insurance AlegriaAlegria

Note de Conjoncture du 2ème trimestre 2020 
Le Secrétariat Permanent du Conseil National des 
Assurances (CNA) annonce la publication, sur 
son portail web ASSURAL (Assurances Algérie), 
de la Note de Conjoncture du marché national 
des assurances pour le premier semestre 2020 (et 
deuxième trimestre de l’année), portant les chiffres 
provisoires de la production et des sinistres du marché 
national des assurances de dommages, des assurances 
de personnes, ainsi que de la réassurance.
Le marché des assurances, toutes activités confondues, 
enregistre, au 30/06/2020, un montant de plus 71 

milliards de DA contre 81,2 milliards de DA, à la 
même période de 2019, soit une régression de 12,5%.
Les acceptations internationales, quant à elles, 
marquent une hausse de 1,4% comparativement au 1er 
semestre 2019.
Pour le deuxième trimestre consécutif, le marché 
algérien des assurances reste affecté par la crise 
sanitaire induite par la pandémie Covid-19, à l’instar 
des autres secteurs économiques et financiers, à travers 
le monde.
Pour lire le rapport complet, veuillez cliquer ici

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

Moody’s: Coronavirus-related drop in claims drivesstrong H1 
profit, but pressures persist
Saudi Arabia’s (A1 negative) 31 active primary 
insurers reported a sharp increase inprofitability in the 
first half of 2020, as claims reduced significantly as a 
result of coronavirus-induced “lockdown” measures. 
However, we expect future claims, as a result of free 
motorpolicy extensions and rescheduled medical 
procedures, to erode some of this gain in themonths 
ahead. At the same time, competitive, macroeconomic 
and regulatory headwindswill continue to pressure 

the sector’s profitability, liquidity and capital, making 
consolidation likely
one-off drop in claims drives strong H1 profits. Saudi 
Arabia imposed a two monthnationwide lockdown to 
combat the coronavirus pandemic in H1. A consequent 
drop inclaims led to an over 1.6x increase in the 
insurance market’s aggregate net profit comparedwith 
a year earlier. We expect claims deterioration and 
lower premiums in the comingmonths to erode some 

55

http://www.cna.dz/content/download/53622/367228/version/1/file/NC_2020_T2.pdf
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of these one off gains. This is because the regulator has 
directedinsurers to extend cover on motor policies by 
two months for free, while medical proceduresput on 
hold during the lockdown will likely be rescheduled. 
Insurers are also offeringsignificant discounts to 
customers with no claims to retain motor business
Competitive pressure and economic headwinds 
remain. Sluggish economic growth,exacerbated by a 
fall in oil prices, will cut demand for non-compulsory 
insurance. Thiswill intensify competitive pressure 
and weigh on insurance prices. Stricter enforcement 
ofcompulsory motor cover will provide limited 
counterbalancing uplift.
Weak financial market performance will erode 
investment income. Interest rate cuts,combined with 

Source: Moody›s Investors Service

Arab Insurance JordanJordan

ي 
األرد�ن ن  التـأم�ي لسـوق  االولية  اإلجمالية  النتائج  أظهرت   : ن  التـــأم�ي أقساط 

ن  التام�ي كات  ي ل�ش
ي االتحاد االرد�ن

الصادرة عن دائرة الدراسات والتدريب �ن
 
ً
ن )داخل األردن( انخفاضا كة تأم�ي ي 2020/8/31 عن أعمال )24( �ش

كما �ن
األقسـاط  إجماىلي  )1,6(% حيث وصـل  بنسبة  المكتتبة  ن  التأم�ي أقساط  ي 

�ن
دينار   414,394,465 مبلغ  مع  مقارنة  دينار   407,883,548 مبلغ  اىل 

.2019/8/31 ي 
كما �ن

التعويضات  إجماىلي  انخفض  التعويضات  جانب  ي 
:�ن ن  التأم�ي تعويضات 

 260,970,863 مبلغ  اىل   2020/8/31 ي 
�ن ن  التأم�ي لسوق  المدفوعة 

ي سجلت  ة من عام 2019 ال�ت دينار, وبنسبة )15(% مقارنة مع نفس الف�ت
دينار.  306,950,378 تعويضات 

 08/31 ي 
�ن األردن  ي 

�ن التكافىلي  ن  التأم�ي أعمال  حققت   : التكافىلي  ن  التأم�ي
 46,5 بمبلغ  أقساط  اجماىلي  ن  تأم�ي كتا  �ش تمارسها  ي  ال�ت  2020 عام  من 
 )1,1( وصلت  إنخفاض  وبنسبة  دينار  مليون   47 مع  مقارنة  دينار  مليون 
من   11,4% نسبته  ما   

ً
محققا  2019 عام  من  ة  الف�ت نفس  مع  مقارنة   %

.2020 8/31 من عام  ي 
إجماىلي األقساط المكتتبة كما �ن

فقد  التعويضات  جانب  ي 
و�ن

المدفوعة  التعويضات  بلغت 
 2020 عام  من   8/31 ي 

�ن
تمارس  ي  ال�ت كات  ال�ش من 
 28,8 مبلغ  التكافىلي  ن  التأم�ي
بنسبة  محققة  دينار  مليون 
 %)13,3( وصلت  إنخفاض 
عام  من  ة  الف�ت بنفس  مقارنة 
 33,2 بلغت  ي  ال�ت  2019
ما  مشكلة  دينار  مليون 
إجماىلي  من   %  11,1 نسبته 
المدفوعة  التعويضات 
ي 2020/8/31.

للسوق كما �ن

هنا الضغط  الرجاء  التقرير كامال،  لقراءة 

ن كات التأم�ي ي ل�ش
االتحاد األرد�ن

ي 2020/08/31
ن كما �ن كات التأم�ي ي ل�ش

ي األردن وفقا الحصائيات االتحاد االرد�ن
ن �ن أداء قطاع التام�ي

المصدر: االتحاد األردني لشركات التأمين
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« تطرح 4 مسودات ألنظمة وتعليمات وأحكام  ن »هيئة التأم�ي

weaker equity markets and potential declines in real 
estate values, will weighon Saudi insurers’ investment 
income. However, the impact will be limited due to the 
sector’srelatively high quality investment portfolio.
Regulatory changes will encourage consolidation. 
Primary insurers face a likely increasein their minimum 
capital requirement to SAR500 million ($133 million) 
from SAR100 millioncurrently. Smaller companies 
may find it difficult to meet this fivefold increase from 
theirown resources. At the same time, the introduction 
of the IFRS 9 accounting standard mayforce some 
insurers to write off more receivables, which are rising 
as a weak economy delayspremium collection.
To download the full report, please Click Here

وتعديالت  وتعليمات،  أنظمة  لمسودات  مشاريــــع   4 ن  التأم�ي هيئة  طرحت 
نظام  إصدار  ومنها  الهيئة،  إدارة  لمجلس  قرارات سابقة  أحكام  بعض  عىل 
الحماية  من  مزيد  توف�ي  بهدف  المركبات،  عىل  ن  التأم�ي وثائق  توحيد 

المركبات. من حوادث  رين  والمت�ن لهم،  للمؤمن 

اإلدارية،  الغرامات  من  التظلم  إجراءات  بشأن   
ً
قرارا المسودات  وشملت 

المجلس  لدى  التظلم  مصلحة  ذي  لكل  يجوز  بحيث  الهيئة،  تفرضها  ي  ال�ت
 15 تزيد عىل  ال  مدة  الهيئة خالل  تفرضها  ي  ال�ت اإلدارية،  الغرامة  قرار  من 
المقدم  بالتظلم  المجلس  يبت  أن  عىل  بالقرار،  اإلخطار  تاريــــخ  من   

ً
يوما

ويجوز  تقديمه،  تاريــــخ  من   
ً
يوما  60 أقصاها  مدة  خالل   ،

ً
وموضوعا شكاًل 

بشأن  المجلس  قرار  ويعت�ب  الرئيس،  من  بقرار  مماثلة  لمدة  تمديدها 
. ً
نهائيا التظلم 

ن  ي التأم�ي  بشأن تعليمات ترخيص منت�ب
ً
وعا  م�ش

ً
وتضمنت المسودات أيضا

ن  التأم�ي ي  أحكامه عىل جميع منت�ب أعمالهم، بحيث ت�ي  وتنظيم ومراقبة 
الوثائق،  تسويق  عىل  ن  التأم�ي ي  منت�ب نشاط  ويقت�  الدولة،  ي 

�ن ن  العامل�ي
كة  بال�ش لتعريفهم  ن  االعتباري�ي أو  ن  الطبيعي�ي األشخاص  جذب  خالل  من 

تعدها. ي  ال�ت وبالعروض  تقدمها  ي  ال�ت التأمينية،  والمنتجات  وبالخدمات 

رابط  وضع  خالل  ومن  ها،  وغ�ي ونية  اإللك�ت الوسائل  باستخدام  وذلك 
أو  ي 

و�ن اإللك�ت حسابهم  عىل  لصالحها  يعملون  ي  ال�ت كة  لل�ش ي 
و�ن إلك�ت

الوسائط  مشاركة  وشبكات  االجتماعي  التواصل  شبكات  عىل  عناوينهم 
وبشكل  الذكية،  والتطبيقات  التشاركي  العمل  وتطبيقات  المتعددة، 
ي 

و�ن ي إىل الموقع اإللك�ت
و�ن ن بشكل إلك�ت ح�ي، بحيث ينتقل طالبو التأم�ي

الوكيل. أو  كة  لل�ش

هيئة  إدارة  مجلس  قرار  أحكام  بعض  تعديل  كذلك  المشاريــــع  وشملت 
إدارة  كات  �ش ترخيص  تعليمات  بشأن   2011 لسنة   )9( رقم  ن  التأم�ي

http://www.jif.jo/SystemFiles/Assets/8-2020%20report.pdf
http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/Sector In-Depth20.pdf
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الهيئة  من  لها  المرخص  كة  ال�ش لتصبح  الص�ي  ن  التأم�ي مطالبات  إدارة  كة  �ش تعريف  يعدل  بحيث  أعمالها،  ومراقبة  وتنظيم  الص�ي  ن  التأم�ي مطالبات 
ألشخاص  التابعة  الصناديق  وهي  التمويل  ذاتية  الصناديق  تعريف  ويضاف  التعليمات،  هذه  ألحكام   

ً
وفقا الص�ي  ن  التأم�ي مطالبات  إدارة  أعمال  لممارسة 

التعليمات. بموجب هذه  ن  التأم�ي كات  به �ش م  ن تل�ت بما  المطالبات،  إدارة  كات  تعاقدها مع �ش ي حالة 
م �ن ن وتل�ت لمنتسبيها.  الصحية  الرعاية  توفر  ي  ال�ت ن  اعتباري�ي

المصدر: البيان

ي إطار المنافسة مع تراجع األسعار منذ بداية 2020
�ن

ن وط التسع�ي المشددة لـ 4 فئات من السائق�ي ن تخفف �ش كات تأم�ي �ش
لجأت  ن  تأم�ي كات  �ش بأن  للوساطة،  كات  �ش ي 

�ن وعاملون  مديرون  قال 
إطار  ي 

�ن ن  السائق�ي من  فئات  ألربــع  المشددة  التسع�ي  وط  �ش تخفيف  إىل 
شهدت  السيارات  عىل  ن  التأم�ي أسعار  أن  إىل  ن  الفت�ي السعرية،  المنافسة 
الجاري، مقارنة بمستويات األسعار  العام  بداية  ة منذ  تراجع كب�ي معدالت 
المركبات. ن عىل  للتأم�ي الجديدة  الوثيقة  تطبيق  2017 عند  بداية عام  ي 

�ن

تفرض  ن  التأم�ي كات  �ش كانت  السابق  ي 
�ن أنه  اليوم«،  لـ»اإلمارات  وذكروا 

المركبات  ألصحاب  الوثائق  بتسع�ي  الخاصة  المشددة  وط  ال�ش بعض 
حصلوا  الذين  أو   

ً
عاما  25 عن  أعمارهم  تقل  الذين  ن  السائق�ي أو  الرياضية 

ولديهم  حوادث  ي 
�ن تسببوا  الذين  عن  فضاًل   ،

ً
حديثا القيادة  رخص  عىل 

ة،  األخ�ي ة  الف�ت خالل  ت  تغ�ي الصورة  لكن  نظيفة،  غ�ي  مرورية  سجالت 
تسع�ي  حيث  من  تتال�ش  بدأت  ن  السائق�ي ن  ب�ي الفروق  أن  إىل  ين  مش�ي

الوثائق.

 ،» ن التأم�ي لخدمات  ي  فيدل�ت كة  »�ش لدى  المبيعات  مدير  قال  وتفصياًل، 
إطار  ي 

و�ن المحلية  السوق  ي 
�ن عاملة  ن  تأم�ي كات  �ش إن  إلياس،  عدنان 

ي  ال�ت ن  السائق�ي فئات  لبعض  التسع�ي  وط  تخفيف �ش إىل  لجأت  المنافسة، 
أن  إىل   

ً
ا مش�ي العالية،  المخاطر  ذات  الفئات  ضمن   

ً
سابقا تصنف  كانت 

ة. ة األخ�ي  أقل خالل الف�ت
ً
كات باتت توفر أسعارا هذه ال�ش

تفرض  كانت  ن  التأم�ي كات  �ش أن  إلياس،  وأوضح 
الوثائق  بتسع�ي  المشددة  الخاصة  وط  ال�ش بعض 
أو   

ً
عاما  25 عن  أعمارهم  تقل  الذين  ن  للسائق�ي

أو   
ً
حديثا القيادة  رخص  عىل  حصلوا  الذين 

ن  السائق�ي الرياضية إىل جانب  المركبات  ألصحاب 
ي حوادث ولديهم سجالت مرورية 

الذين تسببوا �ن
نظيفة. غ�ي 

بعض  لجأت  ة  األخ�ي ة  الف�ت خالل  أنه  إىل  ا  مش�ي
وط وإتاحة أسعار  ال�ش كات إىل تخفيف هذه  ال�ش
ي 

ي إطار المنافسة �ن
مقبولة بالنسبة لتلك الفئات �ن

ي نتعامل  كات ال�ت : »%40 من ال�ش ً
السوق، مضيفا

المشددة«. التسع�ي  وط  معها خففت من �ش

سوقية  حصة  عىل  بالحصول  فقط  تهتم  كات  ال�ش بعض  أن  إلياس  ن  وب�ي
 
ً
ا مش�ي بذلك،  الماىلي  أداؤها  لها  يسمح  حيث  العواقب،  عن  النظر  ب�ف 

كات األخرى التزال تتبع السياسات المشددة ذاتها تجاه  إىل أن بعض ال�ش
الفئات. هذه  من  ن  المتعامل�ي

بداية  منذ  ة  تراجع كب�ي معدالت  شهدت  ن  التأم�ي أسعار  أن  إىل  لفت  كما 
2017 عند تطبيق  ي بداية عام 

العام الجاري، مقارنة بمستويات األسعار �ن
 
ً
ن عىل المركبات. وقال إن »الوثيقة وضعت حدودا الوثيقة الجديدة للتأم�ي

.» ن التأم�ي وعليا ألسعار  دنيا 

ويه  »غيت  كة  ل�ش العام  المدير  قال  جانبه،  من 
جورج   ،) ن تأم�ي )وكالء  أشورنس«  ناشيونال  إن�ت
السوق  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  �ش معظم  إن  األشقر، 
الوثائق  تسع�ي  إىل   

ً
ا أخ�ي تلجأ  باتت  المحلية 

أن  إىل   
ً
الفتا الفنية،  األسس  عن  النظر  ب�ف 

تقييم  عىل  تعتمد  ال  السوق  ي 
�ن الحالية  األسعار 

المخاطر.

كات  ال�ش ن  ب�ي القوية  المنافسة  ي ظل 
�ن أنه  وأضاف 

األسعار  متوسط  فإن  الجاري،  العام  بداية  منذ 

أشورنس«  ناشيونال  إن�ت ويه  »غيت  كة  ل�ش العام  المدير  قال  جانبه،  من 
ي السوق المحلية 

ن �ن كات التأم�ي (، جورج األشقر، إن معظم �ش ن )وكالء تأم�ي
 
ً
الفنية، الفتا النظر عن األسس  الوثائق ب�ف   إىل تسع�ي 

ً
ا باتت تلجأ أخ�ي

المخاطر. السوق ال تعتمد عىل تقييم  ي 
الحالية �ن إىل أن األسعار 

كات منذ بداية العام الجاري،  ن ال�ش ي ظل المنافسة القوية ب�ي
وأضاف أنه �ن

مقارنة   30% نحو  إىل  وصلت  بنسبة   
ً
تراجعا سجل  األسعار  متوسط  فإن 

 
ً
تمنح حاليا كات  ال�ش أن  إىل   

ً
ا ، مش�ي ي

الما�ن العام  ة من  الف�ت ي 
بمستوياتها �ن

المستويات. مختلف  األسعار عىل  ي 
�ن تسهيالت 

ن  بع�ي تأخذ  تعد  لم  محدودة  استثناءات  مع  كات،  ال�ش معظم  أن  وذكر 
 25 دون  ن  السائق�ي عىل  تطبقها  كانت  ي  ال�ت المشددة  وط  ال�ش االعتبار 
حوادث  ي 

�ن ن  المتسبب�ي أو  حديثة  قيادة  رخص  عىل  حصلوا  الذين  أو   
ً
عاما

الرياضية. المركبات  عن  فضاًل  ومطالبات، 

ن بدأت تتال�ش من حيث تسع�ي  ن السائق�ي وأشار األشقر إىل أن الفروق ب�ي
قطاع  ي 

�ن األوىل  بالدرجة  كز  ت�ت كات  ال�ش ن  ب�ي المنافسة  أن   
ً
مبينا الوثائق، 

السيارات. ن  تأم�ي

من  ة  كب�ي جملة  االعتبار  ن  بع�ي تأخذ  الفنية،  التسع�ي  أسس  أن  وأوضح 
ة السائق وسنوات  ي ما يتعلق بخ�ب

 �ن
ً
ي السعر، خصوصا

ي توثر �ن العوامل ال�ت
المركبة. ونوعية  المروري  القيادة، فضاًل عن سجله 

»الخليج  كة  ل�ش التنفيذي  المدير  قال  بدوره، 
ي:  المه�ي سعيد   ، ن التأم�ي لوسطاء  المتحد« 
ن  تأم�ي كات  �ش لجوء  ة  األخ�ي ة  الف�ت خالل  »الحظنا 
ن  السائق�ي من  لفئات  مخفضة  أسعار  توف�ي  إىل 
ي 

»�ن أنه   
ً
موضحا السعرية«،  المنافسة  إطار  ي 

�ن
عن  أعمارهم  تقل  الذين  السائقون  كان  السابق 
 
ً
 أو الذين حصلوا عىل رخص قيادة حديثا

ً
25 عاما

ي حوادث مرورية يحصلون عىل أسعار 
أو تسببوا �ن

الوضع  لكن  األخرى  بالفئات  مقارنة  أعىل  ن  تأم�ي
.»

ً
حاليا تغ�ي 

أصبحت  ن  تأم�ي كات  �ش أن  ي  المه�ي وأضاف 
لهم  الفئات وتتيح  النظر عن مخاطر هذه  ت�ف 
عليها  يحصل  ي  ال�ت تلك  تقارب  مخفضة   

ً
أسعارا

بمسألة  كات  ال�ش م  ن تل�ت أن  أهمية  إىل   
ً
الفتا العادية،  الحاالت  ي 

�ن المتعامل 
وط التسع�ي لفئات أخرى. ن التخفيضات لبعض الفئات أو تشديد �ش تقن�ي

تراجع

الجاري،  العام  بداية  منذ  اجع  ال�ت تواصل  األسعار  أن  إىل  ي  المه�ي وأشار 
ي حال استمرار ذلك قد نصل مرة أخرى إىل تسجيل خسائر لدى 

قائاًل: »�ن
.»2017 كات عىل غرار مستويات ما قبل عام  ال�ش

المخاطر،  تراعي  ي  ال�ت الفنية  التسع�ي  بأسس  ام  ن االل�ت ورة  �ن عىل  وشّدد 
جهة  من  بالسائق  تتعلق  ي  ال�ت العوامل  من  لجملة   

ً
وفقا الوثيقة  وتسعر 

أخرى. والمركبة من جهة 

األستاذ/ عدنان إلياس
مدير المبيعات

ي لخدمات 
كة فيدل�ت �ش

ن التأم�ي

األستاذ/ جورج األشقر
المدير العام

كة »غيت ويه  �ش
ناشيونال أشورنس« إن�ت

ي األستاذ/ سعيد المه�ي
المدير التنفيذي
كة »الخليج  �ش

المتحد« لوسطاء 
ن التأم�ي

المصدر: االمارات اليوم
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ن الصحي الموحد لـ”كورونا”  “الغرفة” تناقش منتج التأم�ي
ع�ب  ُعمان،  وصناعة  تجارة  بغرفة  ن  والتأم�ي المال  قطاع  لجنة  عقدْت 
بن  مرت�ن  برئاسة  الجاري،  للعام  الرابع  اجتماَعها  اضية،  االف�ت المنصة 
وعدد  اللجنة،  أعضاء  وبحضور  اللجنة،  رئيس  ي 

الجماال�ن جواد  محمد 
وهيئة  المالية  واألوراق  ن  والتأم�ي البنوك  بقطاع  ن  والمهتم�ي ن  المسؤول�ي من 

والمتوسطة. ة  الصغ�ي المؤسسات  تنمية 

من  اللجنة  أعمال  ُمستجدات  عىل  االجتماع  ي 
�ن المشاركون  واطلع 

ومنتج  الخاص،  للتعليم  الموحد  ن  التأم�ي وثيقة  منتج  وع  ي م�ش
�ن التطورات 

كورونا. للوباء  الموحد  الص�ي  ن  التأم�ي

حول  عرضا  االجتماع-  -خالل  والمالية  الم�فية  الدراسات  مت كلية  وقدَّ
ضمن  ن  التأم�ي كات  �ش وإدارة  ن  التأم�ي قطاع  دراسة  مواد  إدخال  موضوع 
المنتجات  بتنويــــع  عمل  آلية  إيجاد  االجتماع  وناقش  الكلية.  أنشطة 

والتوف�ي  واالدخار  والتأمينية”  “المالية 
ن  والتأم�ي الحياة  عىل  ن  )التأم�ي والحماية 
المصارف  جمعية  لدور  إضافة   ،) ي

االئتما�ن
 ، ن للتأم�ي العمانية  والجمعية  العمانية، 

المالية. لألوراق  الوسطاء  وجمعية 

للهئية  شكرهم  عن  اللجنة  أعضاء  وأعرب 
ن  التام�ي كات  و�ش المال  لسوق  العامة 
عمر  لتمديد  البنوك  طلب  الستجابة 

أعربوا  كما   ، البنكي القرض  سداد  وإعادة جدولة  عاما،   70 إىل  ن  ض�ي المق�ت
لسوق  العامة  الهيئة  من  المعتمدة  العمل  آليات  توف�ي  إىل  تطلعهم  عن 
المالية  األعباء  وتخفيف  المتقاعدين  ن  ض�ي المق�ت عمل  لتسهيل  المال 

المصدر: الرؤيةعنهم.

Arab Insurance QatarQatar

Takaful sector increases contributions by 5.5% in 2019 
The contributions generated by the five takaful 
companies operating in the domestic market in Qatar 
amounted to over QAR1.29bn ($355m) in 2019, 
representing growth of 5.5% compared to the previous 
year, according to an analysis by Bait Al Mashura 
Finance Consultations.
During the five years 2015-2019, takaful contributions 
grew at a compound annual growth rate of 1.1%, says 
the consulting firm’s report titled Islamic Finance in 

Qatar.
The takaful companies accounted for over 10% of 
the combined premiums of conventional and Islamic 
insurers in the Qatari insurance market last year.
The aggregate net profit of the five takaful companies 
stood at QAR5.7m in 2019.
The performance of the five takaful companies is as 
follows:

Company 2019 
Written 
premiums 
premiums
QAR m

Change
over 
2018
%

2019 
Surplus
QAR m

Change
over 2018

Policyholders’ 
Assets
QAR m

Change
over 
2018
%

Qatar Islamic 
Insurance

405 +6 12.2 Profits fell 
by 42%

752.8 +27

Alkhaleej 
Takaful 
Insurance

296 +10.8 1.5 Profits fell 
by 15%

455.8 +9

Damaan 
Islamic 
Insurance 
(Beema)

339 +2.1 11.6 Profits fell 
by 42%

752.7 -1

General 
Takaful

192 -3 (24.0) Losses 
rose by 
267%

286.3 -16

Doha 
Takaful

59 +32 4.4 Profits rose 
by 168%

100.4 +38

Source: Islamic Finance in Qatar 2019 report
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The five takaful companies operate under the 
supervision of Qatar Central Bank which also oversees 
five local conventional insurance companies and four 
branches of foreign conventional insurers, in addition 
to representative offices of four conventional insurers.
In addition, four takaful companies operate at the 

Qatar Financial Centre. They are:
• MedGulf Allianz Takaful
• T’azur Company
• Takaful International
• SEIB Insurance and Reinsurance Company.
To download full report, please Click Here

 Source: Middle Insurance Review and Bait Al Mashura Finance
Consultations

Arab Insurance EgyptEgypt

اللجنة توافق عىل رصف المساهمة المقررة لـ3 حاالت

ن تقرر توسيع مظلة المستفيدين لتشمل  ن بقطاع التأم�ي لجنة عالج العامل�ي
الوسطاء والمتقاعدين

ن  التأم�ي قطاع  ي 
�ن ن  العامل�ي عالج  ي 

�ن المساهمة  حساب  إدارة  لجنة  عقدت 
رئيس  المعط  عبد  رضا  المستشار  برئاسة  ن  للتأم�ي الم�ي  باالتحاد 
ي  الزه�ي المالية وبحضور  عالء  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  ونائب  اللجنة 

. ن للتأم�ي الم�ي  االتحاد  رئيس 

الم�ي  ن  التأم�ي لقطاع  االجتماعية  المسئولية  ضوء  ي 
�ن ذلك  جاء 

الم�ي  ن  التأم�ي قطاع  يعمل  ي  وال�ت المستدامة  التنمية  ألهداف   
ً
وتحقيقا

الخدمات  مستوي  عىل  او  بالقطاع  ن  العامل�ي مستوي  عىل  تحقيقها  عىل 
بالدولة. القطاعات  لكافة  يقدمها  ي  ال�ت التأمينية  والتغطيات 

 3 لعدد  المقررة  المساهمة  �ف  عىل  ي 
الثا�ن اجتماعها  ي 

�ن اللجنة  وافقت 
تم  كما  اللجنة”،  حددتها  ي  ال�ت واإلجراءات  للمستندات  مستوفاة  حاالت 

لتشمل: الحساب  من  المستفيدين  مظلة  توسيع 
. ن والتأم�ي • وسطاء 

بنفس  التقاعد  لسن  الخدمة  من  الخروج  بعد  ن  التأم�ي بقطاع  ن  العامل�ي  •
بالخدمة. مازالوا  الذين  ن  العامل�ي قواعد عالج 

و�ح المستشار رضا عبد المعطي رئيس اللجنة ونائب رئيس الهيئة العامة 
إىلي حث كافة   

ً
دائما تسعي  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إن  المالية،  للرقابة 

تجاه  المجتمعية  بمسئولياتها  القيام  إىلي  لرقابتها  تخضع  ي  ال�ت القطاعات 
 
ً
إحتياجا األك�ث  المجتمعية  للفئات  األك�ب  االهتمام  توىلي  وأن  بها  ن  العامل�ي

أهداف  وبلوغ   2030 المستقبلية  رؤية م�  تحقيق  عىلي  العمل  أجل  من 
للجميع. أفضل  حياة  أجل  من  المستدامة  التنمية 

ن  التأم�ي فائض  توزيــــع  ي 
البت �ن لجنة  تم تشكيل  أنه  أوضح  اإلطار  ي هذا 

و�ن
ن  التأم�ي كات  ل�ش ن  المنتدب�ي األعضاء  وعضوية  برئاسته  موزع  الغ�ي  التكافىلي 
ي 

�ن اللجنة  تلك  أقرت  وقد  عية،  ال�ش الرقابة  للجان  ممثل  وعضو  التكافىلي 
عات من أجل تقديم الدعم إىلي العديد من  المرحلة األوىل العديد من الت�ب
خدمات  تقدم  ي  وال�ت الحكومة  من  لها  المرخص  العامة  الصحية  الكيانات 
الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع فضاًل عن توف�ي الدعم المادي لجهات 

التعليم. ودعم  الخاصة  االحتياجات  لذوي  الرعاية  توف�ي  تعمل عىلي 

الملحة  والمتطلبات  الحالية  الظروف  عىل  وبناء  الثانية  المرحلة  ي 
و�ن

أن  مناسب واضاف  ن ص�  تأم�ي توف�ي غطاء  ن عىل  التأم�ي بقطاع  ن  للعامل�ي
الرقابة  هيئة  اهتمامات  طليعة  ي 

�ن دائما  الم�ي  ن  التأم�ي بقطاع  ن  العامل�ي
دائما  الريادة  الم�ي صاحب  بالسوق  العاملة  التأمينية  المالية والكيانات 

. ي إطالق مبادرات الخ�ي
�ن

حساب مخصص  إنشاء  إقرار  تم  فقد  األمر  ذلك  من   
ً
انطالقا أنه  وأضاف 

ن  العامل�ي أن يشمل كافة  ” عىل  ن التأم�ي بقطاع  ن  العامل�ي ي عالج 
�ن للمساهمة 

 بتوسيع نطاق التغطية 
ً
ن كما تم اتخاذ قرارا ن ووسطاء التأم�ي بكيانات التأم�ي

فقد  بالقطاع  ن  العامل�ي متطلبات  دراسة  ضوء  و�ن  ن  التأم�ي وسطاء  لتشمل 
بعد  ن  التأم�ي بقطاع  ن  العامل�ي السادة  عالج  ي 

�ن المساهمات  إضافة  تم 
ظل  �ن  بالرعاية  األوىل  يحة  ال�ش وهم  التقاعد  لسن  الخدمة  من  الخروج 

ي 
�ن هامة  خطوة  القرار  هذا  ويعد  العمر  ي 

�ن التقدم  مع  الصحية  األوضاع 
أحد. استثناء  الجميع وعدم  سبيل دعم 

عالج  ي 
�ن المساهمة  حساب  إدارة  لجنة  أن  المعطي  عبد  المستشار  وأفاد 

تطوير  خالل  من  العمل  ي 
�ن بالديناميكية  ن  تتم�ي ن  التأم�ي بقطاع  ن  العامل�ي

خدماتها  توسيع  عىل  والعمل  ن  التأم�ي بقطاع  ن  العامل�ي عالج  ي 
�ن المساهمة 

المخطط  ومن  ن  السابق�ي او  ن  الحال�ي القطاع  ي 
�ن ن  العامل�ي من  عدد  اك�ب  اىل 

الهامة  المتوسط والطويل ان يكون هذا الحساب احد األدوات  المدى  ي 
�ن

العالجية  للخدمات  ن  متم�ي مستوى  وتوف�ي  الم�ى  ن  التأم�ي لقطاع  ة  ن المم�ي
. ن التأم�ي بقطاع  ن  العام�ي نظام عالج  ي 

�ن الفعالة  المساهمة  من خالل 

إن   ، ن للتأم�ي الم�ي  االتحاد  رئيس  ي،  الزه�ي عالء  أضاف  جانبه  ومن 
االجتماعية  مسئوليته  أداء  اىل  دائما  يسعي   ، ن للتأم�ي الم�ي  االتحاد 
هذه  جاءت  حيث  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  ي 

�ن والمشاركة 
 مع الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والوفاه، حيث يقوم 

ً
اللجنة تماشيا

ي 
�ن بما  ن  التأم�ي قطاع  أعضاء  كافة  تغطية  عىل  اللجنة  هذه  دعم  برنامج 

ترك  من  وكذلك  ن  التام�ي اء  وخ�ب والوسطاء  ن  التام�ي كات  ب�ش ن  العامل�ي ذلك 
جاري  انه  اىل  باإلضافة  المعاش  سن  وبلغ  ن  التام�ي كات  �ش من  الخدمة 
للمطالبات  ي 

و�ن اإللك�ت التقديم  إلمكانية  متكامل  ي 
و�ن الك�ت نظام  اعداد 

النظام”. من  والمستفيدين  كات  ال�ش عىل  تسهيال 

العامة  والهيئة  ن  للتأم�ي الم�ي  االتحاد  ن  ب�ي المثمر  التعاون  إىل  وأشار 
ي 

�ن األثر  عظيم  له  كان  الماضية  الثالثة  السنوات  خالل  المالية  للرقابة 
ي 

�ن ن  التأم�ي منظومة  ودعم  المستدامة  التنمية  اهداف  من  العديد  تحقيق 
العمل  وتنظيم  التأمينية  والتغطيات  ي  الف�ن المستوي  عىل  سواء  عىل  م� 
هذا  الحيوي،  القطاع  بهذا  ن  بالعامل�ي االهتمام  مستوي  عىل  او  بالقطاع 
ن  ن بقطاع التأم�ي ي بذل كافة الجهود نحو دعم العامل�ي

وسنقوم باالستمرار �ن
اليه  تصل  ال  لمن  أفضل  صحية  حماية  ن  وتأم�ي المستطاع  بقدر  الم�ي 
خطوات  اتخاذ  القادمة  ات  الف�ت ي 

�ن ونتوقع  ألخر  او  لسبب  الحماية  هذه 
المالية”. للرقابة  العامة  الهيئة  رعاية  اك�ب وا�ع تحت 

العامة  الهيئة  رئيس  عمران  محمد  الدكتور  لقرار  طبقا  اللجنة  تشكيل  وتم 
ن  العامل�ي عالج  ي 

�ن المساهمة  طلبات  لتل�ت   )  1129( رقم  المالية  للرقابة 
الم�ي  باالتحاد  الغرض  لهذا  المنشأ  الحساب  خالل  من  ن  التأم�ي بقطاع 
يتم  ولم  المستحق  الفائض  توزيــــع  ي 

�ن البت  لجنة  لقرار  تطبيقا  ن  للتأم�ي
. التكافىلي ن  التأم�ي كات  ( ب�ش ن  ك�ي المش�ت  ( ن  التأم�ي وثائق  لحملة  �فه 

الطلبات من خالل ما يىل : اللجنة  وتتل�ت 

sharehealth@ باالتحاد  الحساب  إدارة  للجنة  ي 
و�ن اإلليك�ت يد  ال�ب  1-

ifegy.net

10 شارع   – ن للتأم�ي باالتحاد الم�ي  إدارة الحساب  باليد ألمانة لجنة   2-
ة. ن الج�ي  - ايران -الد�ت

التالية: للضوابط  وفقا  وذلك 

https://b-mashura.com/wp-content/uploads/2020/09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A1.pdf
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ان وجدت وبحد  العمل االصلية  المقدمة من جهة  الطبية  للتغطيات  القصوى  الحدود  ما زاد عن  تكاليف  %50 من  للمساهمة هو نسبة  الحد األق�   •
. ً
35.000 جنيه لكل حالة سنويا أق� 

ذلك. الدالة عىل  الكافية  المستندات  يرفق  ان  الطارئة عىل  والحاالت  ة  الكب�ي الجراحية  العمليات  لحاالت  المساهمات تخصص   •
العمل. الحالة معتمد من طبيب جهة  • أن يرفق تقرير ط�ب عن 

ي حالة وجودها.
�ن  100% بنسبة  بجهة عمله  التأمينية  للتغطية  األق�  للحد  الحالة  استهالك  يفيد  ما   •

المصدر: أموال الغد

ي من 2020
كات تسدد 5.07 مليار جنيه تعويضات خالل الربــع الثا�ن ال�ش

ي كورونا.. و9 مليارات 
ة تف�ش ن خالل ف�ت نن�ش اإلحصائيات المالية لقطاع التأم�ي

جنيه حصيلة األقساط
 2020 عام  من  ي 

الثا�ن الربــع  تقرير  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أصدرت 
لقطاع  المالية  البيانات  شملت  ي  وال�ت م�فية،  الغ�ي  المالية  لألنشطة 
ي م� وتأث�ي 

وس كورونا �ن ي ف�ي
ي شهدت ذروة تف�ش ة ال�ت ن خالل الف�ت التأم�ي

. ن التأم�ي قطاع  ومنها  المالية  األنشطة  ذلك عىل 
-: ن كالتاىلي التأم�ي لقطاع  المالية  البيانات  وجاءت 

األقساط

أقساط  محفظة  إجماىلي  الم�ية  بالسوق  العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش حققت 
ي من العام الجاري، مقابل 8.38 

بقيمة 9.08 مليار جنيه خالل الربــع الثا�ن
، بمعدل نمو يصل إىل  ي

الما�ن العام  المناظرة من  ة  الف�ت مليار جنيه خالل 
.8.3%

األقساط  أن  المالية،  للرقابة  العامة  للهيئة  الشهري  التقرير  وأضاف 
من  ي 

الثا�ن الربــع  خالل  جنيه  مليار   7.4 بلغت  التجاري  ن  للتأم�ي المحصلة 
ة المناظرة من 2019، بمعدل  2020، مقابل 7.42 مليار جنيه خالل الف�ت

.0.2% تراجع 

جنيه  مليار   1.67 بلغت  التكافىلي  ن  التأم�ي كات  �ش أقساط  أن  إىل  وأشار 
خالل  جنيه  مليون   966.8 مقابل  الجاري،  العام  من  ي 

الثا�ن الربــع  خالل 
.73% ، بمعدل نمو  ي

الما�ن العام  ة ذاتها من  الف�ت

ي 
الثا�ن الربــع  الممتلكات خالل  تأمينات  كات  المحصلة ل�ش وبلغت األقساط 

خالل  جنيه  مليار   3.9 مقابل  جنيه،  مليار   3.56 نحو  الجاري  العام  من 
.8.7% نمو  ، بمعدل  ي

الما�ن العام  المناظرة من  ة  الف�ت

أقساط  محفظة  األموال  وتكوين  األشخاص  تأمينات  كات  �ش وحققت 

مليار   4.43 مقابل   ،2020 من  ي 
الثا�ن الربــع  مليار جنيه خالل   5.5 بقيمة 

.24.1% ، بمعدل نمو  ي
الما�ن العام  المناظرة من  ة  الف�ت جنيه خالل 

التعويضات

مليار   5.07 بقيمة  لعمالئها  تعويضات  إجماىلي  ن  التأم�ي كات  �ش سددت 
ي من العام الجاري 2020، مقابل 3.64 مليار جنيه 

جنيه خالل الربــع الثا�ن
.39.2% له بمعدل نمو  السابق  العام  المناظرة من  ة  الف�ت خالل 

تعويضات  أن  الشهرية،  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  تقارير  وأوضحت 
جنيه  مليار   3.42 حواىلي  بالسوق  والممتلكات  العامة  التأمينات  نشاط 
من  ي 

الثا�ن الربــع  جنيه  مليار   1.85 مقابل   ،2020 من  ي 
الثا�ن الربــع  خالل 

.84.8% له، بمعدل نمو  السابق  العام 

مليار   1.65 بقيمة  تعويضات  األشخاص  تأمينات  كات  �ش سددت  بينما 
1.78 مليار جنيه خالل  ي من العام الجاري، مقابل 

جنيه خالل الربــع الثا�ن
.8.11% نمو  بمعدل  المناظرة،  ة  الف�ت

 332.6 حواىلي  التكافىلي  ن  التأم�ي كات  ب�ش المسددة  التعويضات  بلغت  كما 
جنيه  مليون   218.4 مقابل   ،2020 من  ي 

الثا�ن الربــع  خالل  جنيه  مليون 
.52.2% ، بمعدل نمو  ي

العام الما�ن ة ذاتها من  الف�ت خالل 

جنيه  مليار   4.74 بقيمة  تعويضات  التجاري  ن  التأم�ي كات  �ش سددت  بينما 
3.42 مليار جنيه خالل الربــع  ي من العام الجاري، مقابل 

خالل الربــع الثا�ن
.38.5% 2019، بمعدل نمو  ي من عام 

الثا�ن

هنا الضغط  الرجاء  المالية كامال،  للرقابة  العامة  الهيئة  التقرير  لقراءة 

Companies News

المصدر: أموال الغد

ن ترتفع لـ1.214 مليار جنيه بنهاية 19/ 2020  استثمارات قناة السويس للتأم�ي
1.214 مليار  2020 لتصل إىل  المنتهي يونيو  الماىلي  العام  ن بنهاية بنهاية  للتأم�ي كة قناة السويس  جمهورية م� العربية:جمهورية م� العربية: ارتفعت محفظة استثمارات �ش

.8.9% نمو  بمعدل  له،  السابق  العام  بنهاية  مليار جنيه   1.114 بـ جنيه، مقارنة 

النقدية  العقارية والودائع  أذون خزانة وسندات حكومية وشهادات استثمار إىل جانب االستثمارات  ن  ن االستثمارية ب�ي للتأم�ي السويس  وتتنوع محفظة قناة 
الشــركة. القانون وبما يحقـق صالح  لما ينص عليه  األوعية االستثمارية طبقا  ي مختلف 

لديها �ن المتاحة  األموال  استثمار  كة عىل  ال�ش بنسب، حيث تحرص 

.19.2% 109 مليون جنيه خالل العام السابق له، بمعدل نمو  بـ 130 مليون جنيه، مقارنة  19/ 2020 نحو  ويلغ العائد من االستثمار خالل العام الماىلي 

جنيه  مليار   1.006 مقابل   2020  /19 خالل  مصدرة  أقساط  جنيه  مليار   1.001 تحقيق  ي 
�ن العامة  للتأمينات  السويس  قناة  نجحت  متصل  سياق  ي 

و�ن
بالدولة. القطاعات االقتصادية  أثرت عىل جميع  ي  ال�ت أزمة كورونا  بالرغم من  له، وذلك  السابق  العام  المصدر: أموال الغدخالل 

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_report/report_efsa138.htm
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ن تسدد 183.7 مليون جنيه إجماىلي تعويضات خالل العام الماىلي 2020/19 الدلتا للتأم�ي
مقابل   ،2020/2019 ي 

الما�ن الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليون   183.7 بقيمة  تعويضات  إجماىلي  ن  للتأم�ي الدلتا  كة  �ش سددت  العربية:  م�  العربية:جمهورية  م�  جمهورية 
.46.7% 2019/2018، بمعدل نمو  المناظرة من  ة  الف�ت 125.2 مليون جنيه خالل 

29.8 مليون جنيه  ن الصادر من األسواق الخارجية بلغت حواىلي  دة عن عمليات إعادة التأم�ي كة، أن حجم التعويضات المس�ت وكشفت مصادر مطلعة بال�ش
.2020/2019 ي 

خالل العام الماىلي الما�ن

153.8 مليون جنيه، مقابل  2020/2019 بلغ حواىلي  ي 
ي التعويضات المسددة خالل العام الماىلي الما�ن

ي ت�يحات خاصة، أن صا�ن
وأضافت المصادر �ن

.2019 يونيو  بنهاية  مليون جنيه   105.5

ي 2020/2019، 
كة إجماىلي محفظة أقساط بقيمة 600 مليون جنيه خالل العام الماىلي الما�ن ات األولية للمركز الماىلي أظهرت تحقيق ال�ش وتابعت “المؤ�ش

.”37.4% له، بمعدل نمو  السابق  الماىلي  العام  436.5 مليون جنيه خالل  مقابل 

الجاري  الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليون   700 إىل   بها  لتصل  كة  ال�ش أقساط  محفظة  بإجماىلي   
ً
نموا  16.6% تحقيق  ن  للتأم�ي الدلتا  كة  �ش وتستهدف 

المقبلة. 3 سنوات  الـ العالمية “A.M. BEST” خالل  التصنيف  ي من مؤسسة 
إئتما�ن الحصول عىل تصنيف  كة  ال�ش 2021/2020، وتهدف 

المصدر: أموال الغد

ابها وليس عن رأي االتحاد العام  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
.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

برنامج “سامع حالك” 
ن ي للتأم�ي ن العام لإلتحاد العام العر�ب مقابلة مع األستاذ/ شكيب أبو زيد - األم�ي

2020/10/01 مقابلة مع األستاذ/ شكيب  ي الموافق 
ن حداد يوم الخميس الما�ن أجرت اآلنسة كريست�ي

ي برنامج “سامع حالك”.
ن وذلك ع�ب أث�ي إذاعة MBS �ن ي للتأم�ي ن العام لإلتحاد العام العر�ب أبو زيد – األم�ي

ي  ال�ت اضية  االف�ت الندوة  أعقاب  ي 
�ن وذلك  وت  ب�ي مرفأ  انفجار  تداعيات  حول  المقابلة  دارت  وقد  هذا 

 498 ها  ح�ن ي  وال�ت  2020/09/30 الموافق  ي 
الما�ن الثالثاء  يوم  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  أقامها 

؛ ي ي الوطن العر�ب
ن �ن التأم�ي اء صناعة  6 من خ�ب المناقشة  ي 

مشارك وشارك �ن

تحديات وعىل  اآلن من  التأمينية  الساحه  تشهده  بما  الخاصه  المواضيع  من  العديد  الحلقة  تناولت  كما 
المستجد. وس كورونا  ف�ي أزمة  رأسها 

هنا الضغط  الرجاء  الحلقة،  إىل  لالستماع 
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