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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  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ

.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

األمانة العامة

RMS & GAIF will organise a joint event, 
GAIF will hold 6th webinar entitled 
“ Natural Catastrophes and man-
made risk in MENA: Outperform: 
Mastering the Current Challenges, 
Owning the Future Opportunities 
“ on Wednesday March 24/2021, 
according to the following times:

- 12:00 PM [Algeria - Tunis - 
C a s a b l a n c a ]

- 01:00 PM [Cairo- Beirut]

- 02:00 PM [Makkah]

- 03:00 PM [UAE]

RMS & GAIF webinar will explore 
the current and future challenges in 
managing natural catastrophes and 
man-made losses in MENA with high-
profile speakers as follow:

- Dr. Laurent Marescot - Senior Director, Market and Product Expert 
EMEA at RMS

- Mr. Robert Muir-Wood - PhD (RMS Chief Research Officer and part of 
the RMS Global Executive/Leadership Team)

 RMS كة  �ش مع  والتعاون  بالتنسيق 
ندوته  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  يعقد 
“الكوارث  بعنوان  السادسة  اضية  اإلف�ت
اإلنسان:  صنع  من  والكوارث  الطبيعية 
الحالية،  التحديات  تجاوز  يمكننا  كيف 
المستقبلية”  الفرص  من  واالستفادة 
وذلك يوم االربعاء الموافق 2021/03/24 

التاليه: للتوقيتات  وفقا 

الجزائر  تونس،  بتوقيت  ظهرا   12:00  -
البيضاء والدار 

وت القاهرة وب�ي - 01:00 ظهرا بتوقيت 

المكرمة بتوقيت مكة  02:00 ظهرا   -

- 03:00 بتوقيت االمارات العربية المتحدة

الحالية  للتحديات  الندوة  وستتطرق  هذا 
الطبيعية  الكوارث  إدارة  ي 

�ن والمستقبلية 
ق  ال�ش منطقة  ي 

�ن اإلنسان  صنع  من  ي  ال�ت أو 
ن  متحدث�ي مع  إفريقيا  وشمال  األوسط 
 RMS - Risk من  ن  م�ي مخ�ن ن  وأخصائي�ي
والمنطقة   Management Solutions

وهم: العربية 
ق  وال�ش أوروبا  ي 

�ن والمنتج  السوق  خب�ي   ، أول  مدير   - ماريسكوت  لوران  د.   -
RMS ي 

األوسط وإفريقيا �ن

من  وجزء   RMS األبحاث  مسؤولي  )كب�ي  دكتوراه   - وود  موير  روبرت  السيد/   -
)RMS العالمي  التنفيذي   / القيادة  فريق 

6th GAIF Webinar:
Natural Catastrophes and man-
 made risk in MENA: Outperform:
 Mastering the Current Challenges,
Owning the Future Opportunities

ن ي للتأم�ي اضية السادسة لإلتحاد العام العر�ب الندوة اإلف�ت

“الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع 
اإلنسان: كيف يمكننا تجاوز التحديات 

الحالية، واالستفادة من الفرص المستقبلية”

https://aqabaconf.com/
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الكارثية  الوقائع  ضد  التضامن  صندوق  مدير،   - الشافعي  الرحيم  عبد  السيد/   -
بالمغرب

السعودية كة اإلعادة  ن ب�ش - رئيس االكتواري�ي ي 
القري�ش السيد/ أحمد   -

الندوة كل من: وسيدير هذه 
ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  العام لإلتحاد  ن  أبو زيد - األم�ي - السيد/ شكيب 

كة  ب�ش العمالء  وخدمة  للمبيعات  التنفيذي  الرئيس   – عسيلي  أندريا  السيد/   -
أوروبا لمنطة   RMS

إدارة  ي 
�ن النماذج  ألحدث  أفضل  فهم  من  المشاركون  سيتمكن  الندوة،  نهاية  ي 

و�ن
المنطقة  أنحاء  جميع  ي 

�ن المخاطر  تراكم  احتساب  وتعقيدات  ة  الكب�ي المخاطر 
بشكل  ن  ك�ي ال�ت مع  المستقبلية  المخاطر  مشهد  اق  است�ش كيفية  أيًضا  و  العربية 

المناخ  ِ
ُ وَتَغ�ي الفيضانات  مخاطر  خاص عل 

المخاطر عل  إدارة  الرائد لحلول  المزود  RMS هي  كة  بالذكر، أن �ش الجدير  ومن 
ق األوسط وشمال إفريقيا ي منطقة ال�ش

مستوى العالم وتستثمر اآلن بشكل أك�ب �ن

هنا الضغط  الرجاء  الندوة،  ي 
�ن للمشاركة 

- Mr. Abderrahim Chaffai - Director of the Moroccan Solidarity Fund of 
Natural Catastrophes – FSEC

- Mr. Ahmed Al-Qarishi - Chief Risk Officer / Chief Actuary - Saudi Re

Moderators by:

- Mr. Chakib Abouzaid - Secretary General - General Arab Insurance 
Federation

- Mr. Andre D. Eisele, MBM - Client Executive - Continental Europe 
Sales at RMS

This webinar will provide a better understanding of the latest perspective 
in managing systemic risks and risks accumulation complexity across the 
Arab region. We will also explore how to navigate across the future risks 
landscape with a specific focus on flood risks and climate change

For registration, please Click Here

This year’s 16th Kuala Lumpur 
Islamic Finance Forum 2021 
(KLIFF 2021) was held on 
March 9th & 10th as a virtual 
webinar format, with a wide 
range of delegates and speakers 
from diverse backgrounds and 
institutions including industry 
stakeholders and experts 
from regulatory authorities, 
Shariah scholars, bankers, 
legal practitioners, Takaful 
operators, consultants and 
academicians, Topics including:

- GLOBAL ISLAMIC FINANCE – THE ROAD AHEAD

- GLOBAL ISLAMIC CAPITAL MARKET OUTLOOK

- GLOBAL UPDATE ON ISLAMIC DIGITAL BANKING AND 
ISLAMIC FINTECH

- ISLAMIC SOCIAL FINANCE INSTRUMENTS & STRATEGIES 
TOWARDS ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

- GLOBAL TAKAFUL AND ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT 
OUTLOOK

Mr. Chakib Abouzaid, Secretary General, of the General Arab Insurance 
Federation, participated in the second day of the fifth session, speaking 
about Takaful insurance.

Kuala Lumpur Islamic Finance 
Forum is a premier and leading 
Islamic Banking and Finance event, 
recognised regionally and globally

كوااللمبور  منتدى  ُعقد 
اإلسالمي  للتمويل  السادس ع�ش 
 2021/03/10-09 يومي 
العديد  بمشاركة  ُبعد،  عن 
خلفيات  من  ن  المتحدث�ي من 
ي 

�ن بما  متنوعة  ومؤسسات 
الصناعة  ي 

�ن ن  المتخصص�ي ذلك 
الرقابية  الهيئات  من  اء  خ�ب و 
ن  والم�في�ي يعة  ال�ش وعلماء 
ن  القانوني�ي ن  والممارس�ي
والمستشارين  التكافل  كات  و�ش
مدار  عل  متناوال  ن  واألكاديمي�ي
من  العديد  جلسات  خمس 

منها: المواضيع 

- التمويل اإلسالمي العالمي - الطريق إل األمام

الدوليه اإلسالمية  الم�فية  المتجدات حول   -

اإلسالمية  الرقمية  الم�فية  عالمي حول  تحديث   -

أهداف  تحقيق  نحو  اإلسالمي  االجتماعي  التمويل  اتيجيات  واس�ت أدوات   -
المستدامة التنمية 

وة اإلسالمية ال�ث العالمي وإدارة  التكافل  - نظرة عامة عل 

ي  ن العام لإلتحاد العام العر�ب هذا وقد شارك  األستاذ/ شكيب أبو زيد - األم�ي
التكافلي  ن  التأم�ي عن  متحدثا  الخامسة  بالجلسة  ي 

الثا�ن اليوم  ي 
�ن ن  للتأم�ي

الصناعة  اء  لخ�ب  
ً
سنويا  

ً
تجمعا اإلسالمي  للتمويل  كوااللمبور  منتدى  يعد 

به  ف  مع�ت  ، اإلسالمي  والتمويل  فة  الص�ي مجال  ي 
�ن ن  الرئيسي�ي ن  والالعب�ي

 
ً
وعالميا  

ً
إقليميا

With participation of GAIF:
 16th Kuala Lumpur Islamic
 Finance Forum 2021 (KLIFF
2021)1

 : ن ي للتأم�ي بمشاركة اإلتحاد العام العر�ب

منتدى كوااللمبور السادس ع�ش للتمويل 
اإلسالمي 2021

https://share.hsforms.com/19mFM8cnNS8K03bK8C1u_JA4sash?utm_campaign=GAIF%20Webinar%205&utm_source=facebook&utm_medium=social
https://share.hsforms.com/19mFM8cnNS8K03bK8C1u_JA4sash?utm_campaign=GAIF%20Webinar%205&utm_source=facebook&utm_medium=social
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World Insurance & COVID-19

Analysts at Fitch Ratings believe that natural catastrophe risks could become “less insurable” in future due to the 
effects of climate change, as well factors like insurance density and economic growth.

Nat cat risk could become less insurable in future: Fitch

33

Re/insurers will likely need to raise premiums in 
response to the rising severity and frequency of nat 
cat events, but Fitch questions whether clients will 
be willing or even able to pay for more expensive 
protection.
The result of this could be a gradual withdrawal for 
insuring nat cat risks, triggering the need for more 
state-backed coverage schemes, such as those already 
in place in Florida.
These comments by Fitch came as part of a report on 
environmental, social and governance (ESG) risks 
for non-life re/insurers, of which climate change and 
its impact on catastrophes is seen as one of the most 
important.
Climate change affects a number of Fitch’s credit 
risk factors, including capitalization and leverage, 
reinsurance, risk mitigation and catastrophe risk, 
financial performance and earnings, and to a lesser 
extent, investment and asset risk, and reserve adequacy.
“It is widely agreed that climate change and global 
warming have been an important factor leading to 
this increase in frequency as more extreme weather 
conditions have caused more floods, wildfires and 
convective storms globally,” Fitch said.
“The frequency and severity of nat cats is expected to 
increase further. This raises the question of how the 
(re)insurance industry can respond to this long-term 
trend. The key challenge is to avoid underestimating 

future claims developments as historical data are not 
reliable when it comes to nat cat risk.”
At present, believes climate change has a minimal 
impact on the ratings of most of the insurers in Fitch’s 
portfolio for several reasons.
Firstly, the quick adjustments afforded by annual 
contract renewals are advantageous, as re/insurers can 
review pricing when reinstating coverage, based on 
changing levels of nat cat losses, which are usually 
settled in a relatively short time period.
These mechanics of property cat policies also insulate 
insurers and reinsurers against underestimating 
climate change effects on claims inflation as errors can 
be corrected quickly.
The fast adjustment of pricing of and reserving for 
nat cat claims is also relevant for the calculation of 
insurers’ capital requirements.
Additionally, nat cat models are increasingly using 
scientific research results to include forward-looking 
assumptions on what impact climate change may have 
on the frequency and severity of nat cat claims in the 
future.
And peak nat cat risks are regularly transferred via 
reinsurance or retrocession agreements, with Fitch 
estimating that a high-single digit percentage of 
premiums is ceded to reinsurers in non-life, with 
higher ceding rates in property.

 Source: Reinsurance News 

P&C industry saw profitability grow in 2020
Industry surplus grew 7.6% in 2020, according to AM Best, which noted net income combined with capital, as 
well as the net change in unrealized gains, offset the $46.9 billion in dividends paid to stockholders this past year.

Despite the tumultuous past year, the property & 
casualty insurance industry saw its overall profitability 
improve, according to AM Best, which noted a 68% 
increase in net underwriting income.
Overall, the P&C industry’s net underwriting income 
reached $5.4 billion in 2020, compared to $3.2 billion 
in 2019. The combined ratio for 2020 reached 98.6, 
which was also an improvement compared with the 
98.9 combined ratio seen the year prior, AM Best 
reported.

Not surprising given the severity of storms and 
wildfires in 2020, catastrophe losses comprised 8 
points on the combined ratio, up from an estimated 
4.3 points in 2019.
While net underwriting grew, there was an uptick of 
3.8% in underwriting expenses, according to the rating 
agency, which explained this was largely driven by 
insurers providing premium credits in various forms 
as a result of reduced exposure during stay-at-home 
orders and business closures. AM Best explained 
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COVID-19, sustainability key insurance themes for 2021: GlobalData
Data and analytics firm GlobalData expects COVID-19 to be far and away the most important theme for the 
insurance industry in 2021, but that sustainability will continue to be an essential long-term issue.

GlobalData insurance analyst Ben Carey-Evans 
states COVID-19 will change markets and transform 
consumer behavior as consumers and businesses 
continue to become more risk-averse post-pandemic.
Furthermore, when it comes to returning to travel, he 
believes they will be wary and are more likely to take 
out new insurance policies.
“Lines such as business interruption and travel, 
which have seen high levels of disruption, should see 
penetration rates rise as people will want to make sure 
they are fully covered.”
“Sustainability will also be a key theme throughout 
2021 and insurers should continue to prioritize this 
theme despite how difficult it is likely to be.
“While there could be a temptation to relax targets 
following a difficult 2020 and what looks to be a 
challenging 2021, the long-term impact of climate 
change will have a far more severe impact on the 
insurance industry, as we see more significant weather 
incidents and people increasingly look to avoid 

unsustainable businesses.”
Cybersecurity is also underlined in the report as an 
issue that continues to grow in prominence as a result 
of an increasingly digitised world.
GlobalData states that this issue has also become 
more topical due to COVID-19, as employees around 
the world continue to work from home, which has 
encouraged attempts at fraud pick-up
“The impact that COVID-19 has had on these themes 
will shape their evolution in the coming years, which 
is what makes it clearly the standout theme in 2021,” 
Carey-Evans adds.
“It is a very interesting time for insurance, as the 
pandemic will have more of a transformative impact 
on the industry than any one event in previous history.
“The sudden changes to consumer and employee 
behavior will completely change how many products 
need to be packaged, managed and sold. It also does 
not appear as though old habits will immediately 
return once the pandemic ends.”

 Source: Reinsurance News 

some insurers decided to record policyholder credits 
as an underwriting expense as opposed to a reduction 
of premium.
Further, dividends paid to policyholders grew 76% 
compared with the year prior. Some companies did 
provide pandemic-driven refunds in the form of 
dividend payments, the rating agency added.
Additionally, industry surplus grew 7.6% in 2020, 

according to AM Best, which noted net income 
combined with capital, as well as the net change in 
unrealized gains, offset the $46.9 billion in dividends 
paid to stockholders this past year.
The rating agency complied this data, which represents 
an estimated 95% of the total P&C industry’s written 
net premiums, from annual statutory statements.

  Source: Property Casualty 

Regional Insurance

Insurance Industry And Country Risk Assessment Update: March 2021 
Since our last publication (“Insurance Industry And 
Country Risk Assessment Update: November 2020,” 
published Nov. 17, 2020), we have:
Revised our industry risk assessment on Jordan’s 
property/casualty (P/C) sector to moderately high 
from moderately low. This is largely due to our 
expectations of net combined ratios of around 100%-
103% over 2021-2022, combined with relatively weak 
real premium growth rates. Nonetheless, we anticipate 
the sector will likely post a technical profit in 2020, 
as strict lockdown measures in Jordan translated into 

improved loss ratios on the dominant retail (motor and 
medical) lines.
In this report, we also publish our assessment of 
the country and industry risks to which insurers are 
exposed.
We assess industry risk on a four-point scale from 
low to high. Our analysis of industry risk addresses 
the level, volatility, and sustainability of profitability 
in a given industry sector. The primary factor in our 
industry risk analysis is an assessment of prospective 
profitability, supplemented by a holistic analysis of 

https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/CreditResearch/SPResearch.aspx?articleId=&ArtObjectId=11739874&ArtRevId=2
https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/CreditResearch/SPResearch.aspx?articleId=&ArtObjectId=11739874&ArtRevId=2
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Country 
risk

Industry 
Risk IICRA Top Risk 1 Top Risk 2 Top Risk 3

Kuwait Moderately 
high

Moderately 
low Intermediate*

Government 
and regulatory 

policy risks

Exposure to high 
risk assets Country risk

Morocco Moderately 
high

Moderately 
low

Moderately 
high

Weak technical 
results

Foreign exchange 
impact

Investment 
performance risk

Qatar Intermediate Moderately 
low Intermediate Exposure to 

high risk assets
Weak technical 

results Country risk

Saudi 
Arabia

Moderately 
high

Moderately 
low Intermediate* Country risk Intense competitive 

environment

Government and 
regulatory policy 

risks
United 
Arab 

Emirates
Intermediate Moderately 

low Intermediate Exposure to 
high risk assets

Intense competitive 
environment Country risk

*Indicates those where the IICRA is one category lower than the IICRA indicated in table 5 in Insurers Rating Methodology.

factors that, in combination, are likely to either support or threaten industry profitability prospects, such as barriers 
to entry, market growth prospects, product risk, and the institutional framework.
Property/Casualty Insurance Industry And Country Risk Assessments On March 1, 2021

Life Insurance Industry And Country Risk Assessments On March 1, 2021

Country 
risk

Industry 
Risk IICRA Top Risk 1 Top Risk 2 Top Risk 3

Oman Moderately 
high

Moderately 
low

Moderately 
high Country risk Investment 

performance risk
Muted market 

growth prospects

 Source: S&P Global Rating 

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

: مقارنة بمستويات ما قبل »الجائحة« ن جمعية التأم�ي

ن الشامل« لمركباتهم رغم انخفاض األسعار متعاملون يعزفون عن »التأم�ي
بمستويات  مقارنة  لمركباتهم،   » الغ�ي المدنية »ضد  المسؤولية  ن  تأم�ي بوثيقة  يكتفون  باتوا  ن  المتعامل�ي من  أك�ب  نسبة  بأن   ، ن للتأم�ي اإلمارات  أفادت جمعية 
هو  ما  بقدر  للم�وفات   

ً
ترشيدا ليس  السلوك  هذا  أن  إل  ة  مش�ي الجائحة،  انتشار  بدء  منذ  »الوثائق«  أسعار  انخفاض  رغم  »كورونا«،  جائحة  قبل  ما 

المالية. قدراتهم  تتخّط  قد  أك�ب  لمخاطر  تحمل 

أسعار  تراجع  استمرار  ظل  ي 
�ن ي 

الما�ن العام  خالل  ة  بنسب كب�ي تقلصت   » الغ�ي و»ضد  الشامل«  ن  »التأم�ي ن  ب�ي الفروق  أن  اليوم«،  لـ»اإلمارات  وبينت 
إل  الفتة  ة،  مبالغ كب�ي تكبد  يجنبه  قد  الذي  الشامل«،  ن  »التأم�ي ليحصل عل  قلياًل   

ً
إضافيا  

ً
مبلغا يدفع  قد  المتعامل  فإن  وبالتالي  المركبات،  ن عل  التأم�ي

.2019 2020، مقارنة بمستوياته خالل عام  ي عام 
15 و%30 �ن ن  ن عل السيارات تراجع بنسب راوحت ب�ي أن متوسط أسعار وثائق التأم�ي

ات تغي�ي

اإلمارات  جمعية  ي 
�ن السيارات  ن  لتأم�ي الفنية  اللجنة  رئيس  قال  وتفصياًل، 

ي 
ات �ن التغي�ي أبرزت بعض  ، إن جائحة »كورونا«  ي

، عصام مسلما�ن ن للتأم�ي
 
ً
ا المركبات، مش�ي ن عل  التأم�ي ي ما يخص 

ن �ن المتعامل�ي الكث�ي من  سلوكيات 
المسؤولية  ن  تأم�ي بوثيقة  يكتفون  باتوا  ن  المتعامل�ي من  أك�ب  نسبة  أن  إل 

الجائحة. قبل  ما  بمستويات  مقارنة  لمركباتهم،   » الغ�ي المدنية »ضد 

االنخفاض  من  الرغم  عل  برزت  ات  التغ�ي هذه  أن  ي 
مسلما�ن وأضاف 

الجائحة،  انتشار  بدء  منذ  السيارات  عل  ن  التأم�ي أسعار  ي 
�ن الملحوظ 

الجائحة  ظل  ي 
�ن ن  السائق�ي لدى  القيادة  ساعات  عدد  تراجع  أن   

ً
موضحا

منهم  البعض  دفع  المقطوعة(،  ات  الكيلوم�ت عدد  أو  االستخدام  )معدل 
فمن  المالية،  امات  ن واالل�ت الم�وفات  أولويات  سلم  ي 

�ن التفك�ي  إعادة  إل 
ن الشامل صار يبحث أك�ث عن أسعار أقل أو ح�ت  اء التأم�ي كان يّ� عل �ش

.» الغ�ي بـ»ضد  يعرف  ما  أو  المدنية  المسؤولية  بوثيقة  االكتفاء 

مخاطر

الملّمة  غ�ي  يحة  ال�ش تلك  ي 
�ن هو  ذلك،  من  األخطر  أن   ، ي

مسلما�ن وأضاف 
ن  تأم�ي هو  )والذي  المدنية  المسؤولية  ن  تأم�ي غياب  مخاطر  بحجم   

ً
تماما

عل  للس�ي  المركبة  ترخيص  تجديد  أو  ترخيص  متطلبات  ضمن  إجباري 
فقط  االكتفاء  يحة  ال�ش هذه  من  ن  المتعامل�ي قرار  كان  حيث  الطريق(، 
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قلياًل   
ً
 إضافيا

ً
المتعامل قد يدفع مبلغا المركبات، وبالتالي فإن  ن عل  التأم�ي

قد  الذي  »الشامل«،  ن  التأم�ي ليحصل عل  الدراهم  من  المئات  يتعدى  ال 
ي البحث 

يجنبه تكبد اآلالف من الدراهم إل جانب هدر الوقت والجهد �ن
الحادث. الصعبة عند وقوع  اللحظة  تلك  ي 

عن مساعدة �ن

تجديد

تجديد  ي 
�ن تلكؤ  وجود  ة  األخ�ي ة  الف�ت ي 

�ن  
ً
أيضا لوحظ  أنه   ، ي

مسلما�ن وذكر 
لكي  الوقت  بعض  أو  فرصة  أنفسهم  المتعاملون  يمنح  إذ   ، ن التأم�ي وثائق 
الواقع  ي 

�ن وهي  حكيمة  أنها  يعتقدون  قد  إنهم  إذ   ، ن التأم�ي بتجديد  وا  يبا�ش
أن  إل   

ً
ا مش�ي وخيمة،  تكون  ربما  عواقب  ذات  خيارات كارثية  تكون  قد 

ي 
�ن اجع  ال�ت ي ظل 

�ن تتال�ش  قد  الحادث  إمكانية وقوع  أن  يعتقد  قد  البعض 
ة  مخاطر كب�ي عل  ينطوي  االعتقاد  ذلك  لكن  المركبة،  استخدام  متوسط 

ء ممكن. ي
ي حالة وقوع الحدث، فكل �ش

وخسائر مادية �ن

تراجع

السيارات  عل  ن  التأم�ي وثائق  أسعار  متوسط  ي 
�ن اجع  ال�ت  ، ي

مسلما�ن وقدر 
بمستوياته  مقارنة   ، ي

الما�ن العام  خالل  و30%   15 ن  ب�ي راوحت  بنسب 
المسؤولية  لوثائق  بالنسبة  اجع  ال�ت معدل  أن   

ً
مبينا  ،2019 عام  خالل 

نسبة  مقابل  المتوسط،  ي 
�ن و50%   20 ن  ب�ي راوح   » الغ�ي »ضد  المدنية 

ن الشامل«. 15 و%30 لوثائق »التأم�ي ن  راوحت ب�ي

ي التأمي�ن الوعي 

 ، ن للتأم�ي اإلمارات  جمعية  ي 
�ن السيارات  ن  لتأم�ي الفنية  اللجنة  رئيس  أكد 

كات لتبيان أهمية  ي من قبل ال�ش ورة ن�ش الوعي التأمي�ن ، �ن ي
عصام مسلما�ن

المحتملة،  التبعات  ي خيارات كل متعامل واإلضاءة عل 
ي �ن تأمي�ن كل منتج 

المناسبة. القرارات  اتخاذ  ي 
�ن ن  المتعامل�ي يساعد  الذي  األمر 

المصدر: االمارات اليوم
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ن لدى زبائنها كات التأم�ي : 60 مليار دينار جزائري ديون �ش ي
خليفا�ت

 50 بلغ  سنويا  المؤّمنة  السيارات  تعويضات  قيمة  إن   ، ي
خليفا�ت حسن  بالنيابة  ن  التأم�ي كات  �ش اتحاد  رئيس  قال 

ي 
�ن التأمينات  قطاع  إصالح  ورة  �ن إل  داعيا  بالمائة،   5 بـ  الطبيعية  الكوارث  عل  ن  التأم�ي قدر  فيما  دج،  مليار 

بسبب  دج،  مليار   60 بلغت  الزبائن  تجاه  القطاع  ديون  أن  كاشفا  القطاع،  ي 
�ن مشاكل  وجود  مع  خاصة  الجزائر 

وس كورونا. البالد جراء ف�ي ي عاشتها  ال�ت الصحية  الوضعية 

مؤّمنة  سيارة  مليون   6.5 هناك حوالي  إن  إعالمي  ت�يــــح  ي 
�ن ي 

خليفا�ت قال 
ن عليها، مؤكدا أن قيمة  ن أن القطاع ال يستفيد من التأم�ي ي ح�ي

ي الجزائر �ن
�ن

ن  التأم�ي أن  إل  ا  مش�ي سنويا،  دينار  مليار   50 بلغت  السيارات  تعويضات 
50 % من رقم أعمال القطاع، وأن القطاع ال يستفيد  عل السيارات يمثل 
أعمال  رقم  من   % 50 تمثل  أنها  من  بالرغم  السيارات  التأمينات عل  من 

القطاع.

 60 بلغت  الزبائن  تجاه  التأمينات  ديون قطاع  أن  ذاته  المتحدث  وأضاف 
جائحة كورونا،  جراء  الجزائر  بها  مرت  ي  ال�ت األزمة  بعد  دينار خاصة  مليار 
حيث تراجع رقم أعمال القطاع من 132 مليار دج إل 126 مليار دج، أي 

59 مليار دج. 2020، موضحا أن اإلتاوات غ�ي المحصلة بلغت  ي 
5 % �ن

وجود  عن  ي 
خليفا�ت حسن  بالنيابة  ن  التأم�ي كات  �ش اتحاد  رئيس  وكشف 

عل  تؤمن  ال  كات  ال�ش من  العديد  وأن  الجزائر،  ي 
�ن ن  التأم�ي بقطاع  مشاكل 

ن عل السكن  نشاطاتها، موضحا أن المواطن الجزائري يفتقد لثقافة التأم�ي
ي الجزائر.

ن �ن التأم�ي ورة إصالح قطاع  ألسباب تاريخية، داعيا إل �ن

وزير  لت�يحات  ي 
خليفا�ت وعرج 

تعويض  يخص  فيما  المالية، 
يوما،   21 مدة  ي 

�ن رين  المت�ن
ي 

�ن خاصة  ممكن  “إنه  قائال: 
السيارات”،  حوادث  يخص  ما 

كاشفا أن القطاع بصدد العمل عل منتجات خاصة بالكوارث االستثنائية.

كات  �ش الثالثاء،  الرحمان،  عبد  بن  أيمن  المالية،  وزير  أمر  فقد   ، للتذك�ي
باألخطار  الخاصة  التعويض  ملفات  تسوية  آجال  بتقليص  ن  التأم�ي
أقىص  يوما كحد   21 إل  السيارات  ن  بتأم�ي المتعلقة  تلك  البسيطة، السيما 

الحادث. عن  التبليغ  تاريــــخ  منذ 

ي الحصول 
ن من التأخر �ن كات التأم�ي ي هذا القرار بعدما اشتىك زبائن �ش

ويأ�ت
المناسب. الوقت  ي 

�ن تعويضاتهم  عل 

المركبة نفسها. الحذرة مع قلة استعمال  بالقيادة 

 
ً
ترشيدا ليس  السلوك هو  من  كهذا   

ً
نوعا أن  ن  وب�يّ

للم�وفات، بل هو تحمل كب�ي لمخاطر تتخط 
. إرباك كب�ي المالية وتؤدي إل  قدراتهم 

ن  »التأم�ي تجاه  العزوف  حالة  أن  إل  وأشار 
لبعض  بالنسبة  بالمطلق،  ن  التأم�ي أو  الشامل« 
المسؤولية  ن  تأم�ي بوثيقة  واالكتفاء  ن  السائق�ي
عل  مخاطر  لها  يكون  قد  لمركباتهم،  المدنية 

أك�ث من صعيد.

تبعات
المتعامل  يكون  أن  ي 

يك�ن »ال   : ي
مسلما�ن وتابع 

مثل  معينة  تبعات  يتجنب  ح�ت   
ً
حذرا  

ً
سائقا

ار نتيجة  ار من قبل مجهول، أ�ن ي للمركبة، �قة المركبة، أ�ن
اشتعال ذا�ت

الغ�ي  فيها  ار تسبب  الطبيعية، فضاًل عن أ�ن أخطار غ�ي مغطاة كالعوامل 
ار من حادث تسبب فيه وكان مسؤواًل  ، إضافة إل أ�ن

ً
الذي ال يملك تأمينا

المدنية  المسؤولية  ن  تأم�ي يتحمل  حيث  نفسه،  له  المؤمن  السائق  عنه 
ن  تأم�ي وثيقة  صاحب  له  المؤمن  ويب�ت  للغ�ي  الحاصلة  ار  واأل�ن التبعات 
مركبته،  بإصالح  الخاصة  الم�وفات  جميع  ليتحمل   

ً
وحيدا  ) الغ�ي )ضد 

ن لو كان تأمينه شاماًل  التأم�ي كة  ي كان من الممكن تجنبها وتحميلها ل�ش وال�ت
المدنية(«. والمسؤولية  مركبته  والتلف عن  )الفقد  أي ضد 

الفروق تقلص 

 » الغ�ي و»ضد  الشامل«  ن  »التأم�ي ن  ب�ي الفروق  أن  إل  ي 
مسلما�ن ولفت 

أسعار  تراجع  استمرار  ظل  ي 
�ن ي 

الما�ن العام  خالل  ة  بنسب كب�ي تقلصت 

ي
األستاذ/ عصام مسلما�ن
عضو اللجنة الفنية 

ورئيس لجنة السيارات 
ن جمعية اإلمارات للتأم�ي

المصدر: اإلخبارية
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)TPA( ن الصحي ي إلدارة مطالبات التأم�ي
و�ن “سوق المال” تدشن النظام اإللك�ت

كات  اخيص �ش ي ل�ت
و�ن دشنت الهيئة العامة لسوق المال أمس النظام اإللك�ت

.)TPA( ن الصحي  التأم�ي إدارة مطالبات 

المقدمة  ونية  اإللك�ت الخدمات  من  سلسلة  ضمن  ي 
و�ن اإللك�ت النظام  ي 

يأ�ت
قنوات  إليجاد  للهيئة،  ي 

و�ن اإللك�ت الموقع  ع�ب  ن  التأم�ي قطاع  ي 
�ن ن  للمتعامل�ي

فضال  والجهد  الوقت  توف�ي  ي 
�ن يسهم  بما  ن  للمتعامل�ي اإلجراءات  تسهل 

الخدمات  عدد  بلغ  حيث  مستوياتها،  بأفضل  الجودة  توف�ي  ضمان  عن 
ن قطاعات  ونيا 40 خدمة ونظاما مقسمة ب�ي ي تم تحويلها إلك�ت واألنظمة ال�ت
مطالبات  إدارة  كات  �ش اخيص  ل�ت ي 

و�ن اإللك�ت النظام  يكون  وبذلك  الهيئة، 
فالنظام  2021م،  لعام  ي 

و�ن اإللك�ت التحول  خطة  افتتاحية  الصحي  ن  التأم�ي
تقديم  الصحي  ن  التأم�ي مطالبات  إدارة  نشاط  مزاولة  ي 

�ن ن  الراغب�ي يمكن 
أو  تجديد  وايضا   ،

ً
ونيا إلك�ت اإلجراءات  بقية  ي 

�ن ي 
والمىصن خيص  ال�ت طلبات 

ونيا. إلك�ت اخيص  ال�ت هذه  إلغاء 

إدارة  نشاط  لمزاولة  التنظيمية  الالئحة  أصدرت  الهيئة  أن  بالذكر  الجدير 
الجوانب  لتعزيز  مهمة  سابق كخطوة  وقت  ي 

�ن الصحي  ن  التأم�ي مطالبات 
العملية  ي السلطنة، بما فيها من مكونات 

ن الصحي �ن التأم�ي المنظمة لقطاع 

كات  ز فيها هذه ال�ش ي ت�ب ، وال�ت ن الصحي التأمينية المرتبطة بمنتجات التأم�ي
المتكاملة،  التنظيمية  الحلقة  لهذه  المكونة  التأمينية  العملية  أطراف  كأحد 
كات  �ش ن  ب�ي الصحي  ن  التأم�ي مطالبات  إلدارة  رئيسيا  دورها  يعت�ب  حيث 
ن ومقدمي الخدمة الصحية، لتوف�ي شبكة واسعة من مقدمي الخدمة  التأم�ي
من  األد�ن  الحد  الالئحة  حددت  كما  التأمينية.  الوثائق  لحاملي  الصحية 
ريال  ألف   200 عن  يقل  ال  مال  برأس  خيص  لل�ت األساسية  المتطلبات 
مطالبات  إدارة  نشاط  مزاولة  هو  الوحيد  كة  ال�ش يكون غرض  وأن   ، ي

عما�ن
شهادة  عل  حاصل  كة  لل�ش متفرغ  مدير  ويديرها   ،)TPA( الصحي  ن  التأم�ي
مع  ن  التأم�ي أو  الصحية  الرعاية  إدارة  أو  الطب  تخصصات  ي 

�ن جامعية 
وكذلك   ، الجامعي المؤهل  عل  الحصول  بعد  سنوات   5 عن  تقل  ال  ة  خ�ب
العملية  ته  خ�ب تقل  ال  متفرغ  طبيب  كة  لل�ش يكون  أن  الالئحة  طت  اش�ت
نشاط  لمزاولة  كات  �ش ثالث  ترخيص  حينه  ح�ت  تم  وقد  سنوات،   3 عن 
جميع  الستيفائها  اآلن  ح�ت  السلطنة  ي 

�ن الصحي  ن  التأم�ي متطلبات  إدارة 
خيص. ال�ت متطلبات 

المصدر: الوطـــن

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

ن الصحي الخاص «: إطالق سياسة سلوكيات قطاع التأم�ي »الضمان الصحي
واإلهمال  االحتيال  ممارسات  من  للحد  الخاص  الصحي  ن  التأم�ي قطاع  سلوكيات  سياسة  إطالق  ي 

التعاو�ن الصحي  الضمان  لمجلس  العامة  األمانة  أعلنت 
وأساليبه. بمخاطره  والتوعية  الخاص  الصحي  ن  التأم�ي ي قطاع 

�ن االستخدام  وإساءة 

اليوم  وجهته  تعميم  حسب  وذلك  الخاص،  الصحي  ن  التأم�ي قطاع  سلوكيات  سياسة  مسودة  حول  حات  والمق�ت اآلراء  إلبداء   
ً
يوما  20 األمانة  وحددت 

اإليرادات  دورة  إدارة  كات  و�ش الصحية  الرعاية  خدمات  ومقدمي  الصحي  ن  التأم�ي مطالبات  إدارة  كات  و�ش الصحي  ن  التأم�ي كات  �ش من  كل  إل  الثالثاء، 
لهم(. )المؤمن  والمستفيدين  الوثائق(  )حملة  العمل  وأصحاب  ن  الصحي�ي ن  والممارس�ي

المصدر: عكـــاظ
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ن السوري وأسباب ضعفه  ي تحليلها لواقع سوق التأم�ي
 من رؤية الهيئة �ن

ً
انطالقا

عل  اف  اإل�ش هيئة  تعمل  وحيث  والمجتمع،  االقتصاد  ي 
�ن ه  تأث�ي وانخفاض 

األسباب  معالجة  عل  العمل  مع  بالتوازي  الضعف.  هذا  معالجة  عل  ن  التأم�ي
أرباحها  وضعف  ن  التأم�ي كات  �ش ألموال  االستثمارية  الحالة  ضعف  ومنها 
حيث  من   ، ي التأمي�ن ي  الف�ن أدائها  عل   

ً
سلبا تنعكس  ي  وال�ت ذلك.  عن  الناتجة 

 . ي التأمي�ن باالكتتاب  يتعلق  ما  أو كل  التسع�ي  أو  التعويضات  سداد 

ي هيئة االستثمار بحضور مدير عام هيئة االستثمار 
بادرت الهيئة بعقد اجتماع �ن

ورؤوساء  ن  التأم�ي كات  �ش عامي  ومدراء  ن  التأم�ي عل  اف  اإل�ش هيئة  عام  ومدير 
الذين  المستثمرين  من  عدد  إل  باإلضافة  إدارتها،  مجالس  ي 

�ن االستثمار  لجان 
وتم  لالستثمار.  المتاحة  االستثمارية  الفرص  وبعض  مشاريعهم  بعرض  قاموا 
 
ً
كات والمستثمرين وهيئة االستثمار، تمهيدا ن ال�ش االتفاق عل التواصل فيما ب�ي

والفرص. المشاريــــع  هذه  ي 
�ن للمساهمة 

.. ن اف عىل التأم�ي بمبادرة من هيئة اإل�ش

ي هيئة االستثمار
ن �ن كات التأم�ي اجتماع استثماري ل�ش

المصدر: هيئة األشراف على التأمين بسورية



GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2020/08/17
2021/03/15 Issue 91 العدد 88

Arab Insurance EgyptEgypt

ن الجديد بمشاركة هيئة الرقابة المالية »اقتصادية النواب« تناقش قانون التأم�ي
للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  نائب   ، عبدالمعطي رضا  المستشار  كشف 
اإلقتصادية  اللجنة  ي 

�ن الجديد  ن  التأم�ي قانون  مناقشة  بدء  عن  المالية، 
النواب. بمجلس 

المقرر  أنه من  الغد«،  لـ»أموال  ي ت�يحات خاصة 
�ن وأوضح عبدالمعطي 

الخاصة  المناقشات  هذه  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  عن  ن  ممثل�ي حضور 
عل  القانون  مناقشة  المتوقع  من  أنه   

ً
موضحا الجديد،  ن  التأم�ي بقانون 

جلسات. عدة 

ن  التأم�ي بسوق  العمل  تنظيم  ي 
�ن سيسهم  القانون  هذا  إل  أن  وأضاف 

إل  سيؤدي  بما  للصناعة  والرقابية  يعية  الت�ش البيئة  وتهيئة  الم�ي 
للهيئة  القومية  اتيجية  االس�ت تحقيق  ي 

�ن والمساهمة  أقساطها  تعظيم حجم 
المحلي  الناتج  ي 

�ن القطاع  مساهمة  نسبة  لمضاعفة  المالية  للرقابة  العامة 
لزيادة حجم  ن  التأم�ي كات  أمام �ش الفرص  من  العديد  كما سيتيح   ، اإلجمالي

أعمالها.

مواد  بعدد  أبواب  ة  ع�ش ي 
�ن جاء  الجديد  ن  التأم�ي قانون  وع  م�ش أن  ويذكر 

إعدادها  ي 
�ن ساهم   – ومستحدثة  معدلة  ن  ب�ي ما   – مادة   233 إل  تصل 

ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي ي كافة مجاالت 
�ن ن  والمتخصص�ي اء  الخ�ب العديد من 

واألنشطة والخدمات المرتبطة به، كما راعت أحكام مواده استطالع الرأي 
زمنية  إجراؤه عل ثالث مراحل  تم  الذى  المجتمعي  الحوار  احتضنه  الذى 
ثم   ، القانون  وع  ي م�ش

الصناعة �ن أطراف  الرؤى وتطلعات  استوعبت كافة 
ن  المتخصص�ي اء  الخ�ب من  فريق  قبل  من  متأنية  داخلية  مراجعات  أعقبه 

. بالهيئة 

العملي  التطبيق  عنه  أسفر  ما  معالجة  وع  الم�ش إعداد  ي 
�ن روعي  وقد 

ات،  للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ عل السوق من متغ�ي
 من 

ً
إبتدأ الم�ية  الدولة  داخل  ن  التأم�ي نشاط  تحكم  يعات  أربــع ت�ش تمس 

 
ً
ومرورا  ،  1948 عام  منذ  بها  المعمول  ن  التأم�ي لوثيقة  المنظمة  النصوص 

يتعلق  وما   1975 عام  منذ  السارية  الخاصة  ن  التأم�ي صناديق  بنشاط 
ن القائمة منذ عام 1981 عل  اف والرقابة عل التأم�ي بنصوص قانون اإل�ش
المدنية  المسئولية  عن  اإلجباري  ن  بالتأم�ي يتعلق  ما   

ً
ا وأخ�ي  ، النشاط  هذا 

يحة  الناشئة عن حوادث مركبات النقل ال�يــــع  والذى تتصل أحكامة ب�ش
. ن الموطن�ي من  ة  كب�ي

هنا اضغط  الجديد كاماًل  ن  التأم�ي لقانون  النهائية  المسودة  ولقراءة نص 

المصدر: أموال الغـــد

ي أبرز اإليجابيات  بتداعيات كورونا..وإنخفاض تعويضات »السيارات« والط�ب
ً
نشاط تأمينات الحياة الفردي تأثر سلبا

..و12%  « بالناتج المحىلي ن ي: 3 دعائم لزيادة نسبة مساهمة »التأم�ي عالء الزه�ي
معدالت النمو المتوقعة خالل 2021

العام  %12 خالل  ن بنحو  التأم�ي ، عن توقعاته نمو قطاع  ن للتأم�ي ي، رئيس اإلتحاد الم�ي  كشف عالء الزه�ي
األسعار  ي 

�ن المتوقعة  الزيادة  ومنها  كات،  ال�ش أقساط  محفظة  ستدعم  عوامل  عدة  إل  ذلك   
ً
مرجعا الجاري، 

بالسوق  إصدارها  كات  ال�ش م  ن تع�ت ي  ال�ت الجديدة  المنتجات  بجانب   ، ن التأم�ي معيدي  قبل  من  وخاصة  التأمينية 
الصغر. متناهي  ن  التأم�ي منتجات  رأسها  وعل 

ي الوسائل التسويقية الحديثة ومنها التوزيــــع 
ن للتوسع �ن كات التأم�ي ي خالل حواره، أن توجه �ش وأضاف الزه�ي

الفروع  ي 
�ن السليم  ي  الف�ن اإلكتتاب  بضوابط  ام  ن لإلل�ت كات  ال�ش سعي  إل  باإلضافة   ، البنىكي ن  والتأم�ي ي 

و�ن اإللك�ت
بالسوق. ن  التأم�ي كات  أعمال �ش لزيادة حجم  بالقطاع  نمو صحي  تحقيق  إل  المختلفة، سيؤدي  التأمينية 

أبرز  ُيعد  جائحة كورونا  ة  ف�ت خالل  ن  التأم�ي كات  �ش أغلبية  إليه  اتجهت  الذي  ي  التكنولو�ب التقدم  أن  وأوضح 
المزمع  الجديد  ن  التأم�ي قانون  أن  كما  الجاري،  العام  خالل  كات  ال�ش هذه  أقساط  محفظة  نمو  فرص  هذه 

. المحلي اإلجمالي الناتج  ي 
ن لزيادة نسبة مساهمته �ن التأم�ي أمام قطاع  التأمينات اإلجبارية يمثل فرصة هائلة  العديد من  القادمة بما يتضمنه  ة  الف�ت صدوره 

ن لمواجهة  كات التأم�ي ن ب�ش »الرقابة المالية« تضع قواعد لتوزيــــع أرباح المساهم�ي
مخاطر جائحة »كورونا«

للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  نائب   ، عبدالمعطي رضا  المستشار  كشف 
كإجراء  ن  التأم�ي كات  ل�ش األرباح  لتوزيــــع  قواعد  الهيئة  وضع  عن  المالية، 
كورونا  جائحة  استمرار  حالة  ي 

�ن والمتوقعة  المحتملة  المخاطر  إلدارة 
الجاري. العام  خالل 

ي ظل الظروف االستثنائية 
ي ت�يحات خاصة، أنه �ن

وأضاف عبدالمعطي �ن
ضوابط  وضع  الهيئة  قررت  جائحة كورونا  تداعيات  عن  الناتجة  الراهنة 
الفنية  لالحتياطيات   

ً
وفقا متفاوتة  بنسب  ن  المساهم�ي أرباح  توزيــــع  إلرجاء 

أن  عل  بها،  العجز  معدالت  وكذلك  لها  المالي  الي�  وهامش  كة  �ش لكل 
أرباحها. بتوزيــــع  المرتفعة  االحتياطيات  ذات  كات  ال�ش تقوم 

المالي  العام  عن  ن  المساهم�ي بأرباح  خاصة  الضوابط  هذه  أن  إل  وأشار 
 أنه تم مخاطبة 

ً
، موضحا ن ي وال ترتبط بأية توزيعات خاصة بالعامل�ي

الما�ن
للعام  العمومية  الجمعيات  عند عقد  القواعد  لمراعاة هذه  ن  التأم�ي كات  �ش

. ي
الما�ن المالي 

عل  السلبية  ات  التأث�ي بعض  تركت  جائحة كورونا  تداعيات  أن  وأوضح 
استدع  مما   ، والعالمي المحلي  ن  المستوي�ي عل  اإلقتصادية  األنشطة  كافة 
ضوابط  وضع  العالمية  األسواق  كافة  ي 

�ن والتنظيمية  الرقابية  الجهات 
هذه  استمرار  ظل  ي 

�ن المختلفة  والمؤسسات  كات  لل�ش األرباح  لتوزيــــع 
الجائحة.

تجاوز  عن  المالية  للرقابة  العامة  للهيئة  السنوي  التقرير  كشف   وقد 
حوالي   2019/2020 ي 

الما�ن المالي  العام  خالل  ن  التأم�ي أقساط  إجمال 
األسبق  المالي  العام  خالل  جنيه  مليار   35.1 مقابل  جنيه،  مليار   40.1

2019/2018، بمعدل نمو 14.2%.

بنهاية  جنيه  مليار   33.4 ن  التأم�ي كات  �ش �ن  ن  المساهم�ي حقوق  وبلغت 
العام  نهاية  �ن  جنيه  مليار  بـ34.9  مقارنة   ،2020/2019 المالي  العام 

.4.3% انخفاض قدره  بمعدل  السابق عليه، 
المصدر: أموال الغـــد

http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/pdf/insurance.pdf
http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/pdf/2222021WEB.pdf
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خالل  اإلقتصادية  القطاعات  ي كافة 
�ن المؤثر  العامل  جائحة كورونا كانت 

؟ ن التأم�ي ها عل نشاط  تأث�ي 2020، فكيف كان 

المالي  العام  خالل   
ً
محدودا كان  الجائحة  لهذه  السلبية  التداعيات  تأث�ي 

العام،  هذا  من  األخ�ي  الربــع  نتائج  ي 
�ن ظهر  التأث�ي  هذا  ألن   

ً
نظرا  ، ي

الما�ن
عل  ة  المبا�ش السلبية  ات  التأث�ي بعض  هناك  كان  ذلك  من  وبالرغم 
ان  الط�ي حركة  لتوقف  نتيجة  تغطياتها  بإختالف  والسياحة  السفر  وثائق 
ة طويلة خالل هذه الجائحة، كما أن نشاط تأمينات الحياة  والسياحة لف�ت
أن  حيث  اإلصدار  معدالت  تراجع  من  ة  األخ�ي األونة  خالل  عا�ن  الفردي 
 مما أفقدهم 

ً
المالية سلبا العمالء فقدوا وظائفهم وتأثرت أوضاعهم  بعض 

اء أخرى جديدة. الوثائق السارية أو �ش القدرة عل تجديد 

10 أشهر  وبالرغم من هذه التداعيات السلبية إال أن القطاع نجح خالل الـ
مليار   31.88 بقيمة  أقساط  إجمالي محفظة  ي تحقيق 

2020 �ن األول من 
ي 

�ن  
ً
مدعوما المناظرة،  ة  بالف�ت مقارنة   10.1% إل  يصل  نمو  بمعدل  جنيه 

ي شهدته م� رغم أزمة كورونا لتكون الوحيدة  ذلك بالنمو اإلقتصادي ال�ت
مما  ة،  الف�ت تلك  خالل  إقتصادي  نمو  لمعدالت  المحققة  المنطقة  ي 

�ن
لإلقتصاد،  مرآة  بإعتباره  ن  التأم�ي قطاع  أعمال  حجم  عل   

ً
إيجابا انعكس 

التحتية والمقاوالت ساهم  البنية  وعات  ن م�ش كما أن تزايد معدالت تدش�ي
. ن التأم�ي كات  ي توف�ي فرص عمل جديدة ل�ش

�ن

الجائحة؟ القطاع من هذه  ي حققها  ال�ت اإليجابية  الجوانب  أبرز  وما 

إنخفاض  منها،  ن  التأم�ي لقطاع  اإليجابيات  بعض  ي 
�ن الجائحة  هذه  تسببت 

نتيجة  أنه  حيث   ، ي والط�ب السيارات  تأمينات  فرعي  ي 
�ن التعويض  معدالت 

ي إنخفاض 
ة بجانب قلة حركة السيارات تسبب �ن لفرض حظر التجول لف�ت

الفرع  بهذا  التعويضات  تراجع  وبالتالي  السيارات  حوادث  معدالت 
ة  ف�ت خالل  للمستشفيات  التوجه  من  ن  المواطن�ي تخوف  أن  كما   ، ي التأمي�ن

. ي الط�ب ن  التأم�ي مطالبات  تراجع  ي 
�ن أسهم  الجائحة 

من  المكتسبة  العوائد  أبرز  التكنولوجية  للوسائل  كات  ال�ش توجه  أن  كما 
الهيئة  موافقة  عل  كات  ال�ش حصول  ظل  ي 

�ن وخاصة  كورونا،  جائحة 
ن  التأم�ي كات  �ش ن  ب�ي التواصل  �عة  ي 

�ن ساهم  مما   ، ي
و�ن اإللك�ت للتوقيع 

والعمالء. والوسطاء 

العام  خالل  للقطاع  توقعاتك  ما  م�،  ي 
�ن للجائحة  الثانية  الموجة  بدأت 

تداعياتها؟ استمرار  ي ظل 
�ن الجاري 

كورونا  وس  لف�ي السلبية  التداعيات  باستمرار  تأكيد  بكل  القطاع  سيتأثر 
بالقطاع  النمو  معدالت  استمرار   

ً
أيضا المتوقع  من  ولكن   ،2021 خالل 

عدة  إل  ذلك  ويرجع  العام،  هذا  خالل   12%  –  10 ن  ب�ي اوح  ت�ت بنسب 
ي 

�ن المتوقعة  الزيادة  ومنها  كات،  ال�ش أقساط  محفظة  ستدعم  عوامل 

المنتجات  بجانب   ، ن التأم�ي معيدي  قبل  من  وخاصة  التأمينية  األسعار 
العامة  الهيئة  من  بدعم  بالسوق  إصدارها  كات  ال�ش م  ن تع�ت ي  ال�ت الجديدة 
توجه  الصغر، وكذلك  متناهي  ن  التأم�ي منتجات  رأسها  المالية وعل  للرقابة 
ي 

و�ن اإللك�ت التوزيــــع  ومنها  الحديثة  التسويقية  الوسائل  ي 
�ن للتوسع  كات  ال�ش

اإلكتتاب  بضوابط  ام  ن لإلل�ت كات  ال�ش سعي  إل  باإلضافة   ، البنىكي ن  والتأم�ي
المختلفة. التأمينية  الفروع  ي 

�ن السليم  ي  الف�ن

كما أن استمرار معدالت النمو اإلقتصادي بم� وتزايد حجم االستثمارات 
التحتية  البنية  واستثمارات  اإلنشائية  وعات  الم�ش ي 

�ن ضخها  يتم  ي  ال�ت
بالسوق. أعمالها  لزيادة حجم  ن  التأم�ي كات  ستدعم �ش

أبرز  وما  ذلك؟  أسباب  فما  الوثائق،  بأسعار  متوقعة  زيادة  عن  تحدثت 
بها؟  

ً
تأثرا التأمينية  الفروع 

والحوادث  التعويضات  حجم  ي 
�ن تزايد  العالمية  اإلعادة  كات  �ش واجهت 

ي بسبب جائحة كوورنا، وخاصة فيما يتعلق بتعويضات 
خالل العام الما�ن

توقف  تغطية  وكذلك  والمعارض،  والمناسبات  األحداث  إلغاء  تغطية 
وضع  ي 

�ن ساهمت  السابقة  العوامل  كافة  األوبئة،  ي 
لتف�ش نتيجة  األعمال 

لمواجهة  ي  لي�ن اس�ت جنيه  مليار   125 بنحو  احتياطيات  اإلعادة  كات  �ش
إقتصادية  خسائر  بجانب  كورونا،  تداعيات  عن  الناتجة  المطالبات 
معيدي  توجه  سيتطلب  مما   ، ي لي�ن اس�ت جنيه  مليار   75 إل  تصل  متوقعة 
أن  المتوقع  ومن  الخسائر،  هذه  لتعويض  التأمينية  األسعار  لرفع  ن  التأم�ي
والهند�ي  ول  الب�ت ومنها  التأمينية  الفروع  بعض  أسعار  عل  هذه  يؤثر 
تغطية  إل  باإلضافة  ونية،  اإللك�ت الجرائم  تغطية  بجانب  ان،  والط�ي

. ن والتنفيذي�ي المديرين  مسئولية 

2021؟ ن خالل  كات التأم�ي ما أبرز فرص نمو حجم أعمال �ش

ة  ف�ت خالل  ن  التأم�ي كات  �ش أغلبية  إليه  اتجهت  الذي  ي  التكنولو�ب التقدم 
كات،  ال�ش هذه  أقساط  محفظة  نمو  فرص  هذه  أبرز  ُيعد  جائحة كورونا 
كات البتكار منتجات ووثائق جديدة تدعم  ي توجه ال�ش

حيث ساهم ذلك �ن
كات، وخاصة فيما يتعلق بالوثائق المسموح بإصدارها  محفظة أقساط ال�ش
الصغر. ومتناهي  الفردي  الحياة  ن  وتأم�ي الحوادث  مثل   

ً
ونيا إلك�ت وتسويقها 

ن الجديد وتحويله لمجلس  كما أن موافقة مجلس الوزراء عل قانون التأم�ي
يمثل  المقبلة،  القليلة  ة  الف�ت خالل  صدوره  ولمتوقع  لمناقشته  النواب 
المحلي  الناتج  ي 

�ن مساهمته  نسبة  لزيادة  ن  التأم�ي قطاع  أمام  هائلة  فرصة 
ي ستؤدي  ن اإلجبارية وال�ت ، حيث تضمن القانون بعض أنواع التأم�ي اإلجمالي

كات. ال�ش أقساط  ي وتعظيم محفظة  التأمي�ن الوعي  زيادة  إل 

هنا الضغط  الرجاء  المقابلة كاملة،  لقراءة 
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La Branche Vie Accuse une Baisse de 26,6% À Fin Janvier
L’ACAPS vient de rendre publics les indicateurs du 
secteur des assurances au titre du mois de janvier 
2021. Ces derniers n’ont rien de reluisant dans un 
contexte marqué par la pandémie liée à la Covid-19. 
Il ressort ainsi que les primes émises ont accusé une 
nette baisse de 6,5% à 6,9 Mds de DH par rapport au 
mois précédent.
Cette baisse de l’aliment du secteur provient 
essentiellement de la branche vie ayant enregistré une 
baisse de 26,5% à 1,64 Md de DH. La branche Non 
vie a connu une hausse de 2,1% à 5,37 Mds de DH.

La structure des primes au mois de janvier met en 
exergue la place prépondérante de l’Automobile (2,1 
Mds de DH) suivi par l’Epargne (1,32 Md de DH). Les 
accidents de travail et les maladies professionnelles se 
taillent le 3ème rang avec un total de primes de 1,026 
Md de DH.
En matière de placements au mois de janvier, la 
configuration n’a quasiment pas changé par rapport au 
mois précédent. Les Actifs de taux représentent 52% 
suivis par les Actifs Actions (42%). Les placements en 
immobilier ne représentent que 4%.

 Source: Eco Actu & ACAPS 

https://amwalalghad.com/2021/03/09/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%87%d9%8a%d8%b1%d9%8a-3-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9/
https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/stat_janvier_2021_va.pdf
https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/stat_janvier_2021_va.pdf
https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/stat_janvier_2021_va.pdf
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In the Spotlight

ن  التأم�ي ي 
�ن دراسات  بعنوان  كتاب  مؤخرا  ي 

العرا�ت ن  التأم�ي مكتبة  أصدرت 
الحمراء  كة  ل�ش المفوض  المدير  األسود-  عباس  منذر  للمحامي  الحري 

العراق  - ن  للتأم�ي

من  ُيعد  والذي  البحري  الناقل  مسؤولية  موضوع  الكتاب  ويتناول  هذا 
ي تحتاج إل تسليط األضواء عليها وقد رعتها مؤتمرات  المواضيع المهمة ال�ت
محاوالت  ورغم  متعددة.  دول  مصالح  تمس  لكونها  دولية  ومعاهدات 
، عن طريق  توحيد اإلجراءات أو األحكم ذات العالقة عل المستوى الدولي
ي 

�ن النقل  ن  قوان�ي أحكام  أن  إال  الدول،  ن  ب�ي الثنائية  أو  الدولية  المعاهدات 
خالل  من  الكتاب  ويحاول  بآخر  أو  بشكل  تتباين  زالت  ال  الدول  مختلف 

التباين. إبراز جوانب من هذا  كتابه 

مخاطر  بضائع،  البحري-  ن  التأم�ي ي 
�ن الخطر  لدراسة  الكتاب  من   

ً
قسما تخصيص  تم  ذلك  إل  إضافة 

 - البحري  ن  التأم�ي ي 
�ن العامة  الخسارة  المسؤولية؟،  من  البحري  الناقل  تصلح سببا إلعفاء  م�ت  البحر: 

بضائع.  - البحري  ن  التأم�ي ي 
�ن الحلول  ومبدأ  التعويض  ومبدأ  فيها،  والمشاركة  بضائع 

ي وكل من:
العرا�ت القانون  ن  ب�ي الكتاب دراسات مقارنة  كذلك يستعرض 

58؛ ي ومعاهدة بروكسل 
القانون األرد�ن  -

107 ي ومعاهدة بروكسل  الكوي�ت القانون   -

1978 ي وقواعد هامبورغ  ي واليم�ن
ي واألرد�ن

العرا�ت القانون  ن  ودراسة مقارنة مبسطة ب�ي

هنا  للمحامي منذر األسود من خالل الضغط  البحري  ن  التأم�ي ي 
هذا ويمكنكم االطالع عل كتاب دراسات �ن

ن البحري ي التأم�ي
ن البحريدراسات �ن ي التأم�ي
دراسات �ن

 مكتبة التأمين العراقي
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األرباح السنوية لـ”بوبا العربية” ترتفع %15.5 خالل 2020
ي 

التعاو�ن ن  للتأم�ي العربية  بوبا  كة  �ش سجلت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
خالل   15.577% بنسبة  السنوية   األرباح  ي 

بصا�ن  
ً
ارتفاعا العربية”  “بوبا 

2020 عل أساس سنوي. عام 

كة السوق المالية السعودية “تداول”  كة، عل موقع �ش ووفقا لبيانات ال�ش
مقابل  الزكاة،  قبل  ريال  مليون   823.669 الربــح  ي 

صا�ن بلغ  الثالثاء  اليوم 
.2019 ي عام  

712.654 مليون ريال �ن

يبة الدخل  ي الربــح قبل الزكاة و�ن
ي صا�ن

وأرجعت “بوبا”،  سبب االرتفاع �ن
إل  السابق  العام  مع  مقارنة  ريال  ألف   111,015 بمبلغ  الحالي  للعام 
225,368 ألف ريال  ي نتائج االكتتاب بمبلغ 

عدة أسباب منها ارتفاع صا�ن
بارتفاع قدره 19.5%. السابق، أي  بالعام  مقارنة 

1,363,191 ألف  ي العام الحالي بمبلغ 
ي األقساط المكتسبة �ن

وارتفع صا�ن
هذا  مقابل  وكان   14.6% قدره  بارتفاع  أي  السابق،  بالعام  مقارنة  ريال 
مقارنة  ريال  ألف   970,631 بمبلغ  المتكبدة  المطالبات  ي 

صا�ن ي 
�ن ارتفاع 

بالعام السابق، أي بارتفاع قدره %12.5 فقط. كان هذا بسبب االنخفاض 
ة الحظر المرتبطة  ي الطلب عل خدمات الرعاية الصحية خالل ف�ت

الكب�ي �ن
العام. ي وقت سابق من 

بجائحة كوفيد-19 �ن

الذمم  مخصص  ي 
�ن االنخفاض  ال  أرباحها  ي 

صا�ن ارتفاع  كة  ال�ش عزت  كما 
بالعام  مقارنة  ريال  ألف   3,137 بمبلغ  تحصيلها  ي 

�ن المشكوك  المدينة 
9.8 %، ويرجع ذلك بشكل رئي�ي إل األداء  بانخفاض قدره  السابق، أي 

.2020 ي عام 
تم تحقيقه �ن الذي  للتحصيل  القيا�ي 

هو  كما  التكاليف  بعض  ي 
�ن ارتفاع  اإليجابية  ات  التغي�ي هذه  مقابل  كان 

أدناه: موضح 

بالعام  مقارنة   15.2٪ بنسبة  األخرى  التشغيلية  المصاريف  ارتفعت  كما 
األرباح  انخفضت  بينما  ريال سعودي،  ألف   692,016 إل  لتصل  السابق 
 240,776 إل  لتصل   5.1٪ بنسبة  األخرى  واإليرادات  االستثمارات  من 

. الحالي للعام  ألف ريال سعودي 

إل  لتصل  ن  التأم�ي عمليات  فائض  من  الوثائق  حملة  حصة  ورتفعت 
ريال  ألف   66,834 مقابل  الحالي  للعام  سعودي  ريال  ألف   80,141

بارتفاع قدره 19.9٪. السابق وذلك  للعام  سعودي 

36,485 ألف ريال سعودي  ن المكتتبة بمبلغ  وارتفع إجمالي أقساط التأم�ي
بارتفاع قدره 0.4%. السابق، أي  بالعام  الحالي مقارنة  العام  خالل 

المصدر: أرقـــام

https://drive.google.com/file/d/1FxK-ryLKKrDWYV-kun89wLAorgMxZZHL/view
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« تحافظ عىل تصنيفات ممتازة من »موديز« و»إيه إم بست« ن »الكويت للتأم�ي

القوة  تصنيف  االئتمانــي  للتصنيـــف  »»موديز«  وكالة  ثبتت  الكويـــت:الكويـــت: 
مستقرة. مستقبلية  نظرة  مع   ،»A3« عند ن  للتأم�ي الكويت  كة  ل�ش المالية 

ي بتثبيت القوة 
كما قامت وكالة »إيه إم بست« لخدمات التصنيف االئتما�ن

مستقبلية  نظـــرة  مع  ممتاز،   »-A« عند  ن  للتأم�ي الكويت  كة  ل�ش المالية 
مستقرة.

إم  و»إيه  »موديز«  وكالة:  من  كل  عن  الصادرين  ين  الخ�ب سياق  ي 
و�ن

يف: ي�نا  ن سامي �ش للتأم�ي الكويت  كة  التنفيذي ل�ش الرئيس  بست«، قال 
الصعبة،  االقتصادية  الظروف  ظل  ي 

�ن ممتازة  تصنيفات  عل  حافظنا  أننا 
جيد  بتنويــــع  كة  ال�ش ام  ن الل�ت تكريما  وتشكل  لنا  مهمة  التصنيفات  هذه  وإن 

المالية. اماتها  ن بال�ت والوفاء  والتكافلية  التقليديــة  التأمينية  المنتجات  ي 
�ن

سوق  ي 
�ن القوي  كة  ال�ش وضع  إل  تعود  التصنيفات  تلك  أن  أضاف  كما 

المصدر: األنباء

إضافة  الخدمة،  ي 
�ن طيبة  وسمعة  راسخة  تجارية  بعالمة  المحلي  ن  التأم�ي

أيضا  تعكس  كما  ومستدامة.  قوية  اكتتاب  وربحية  الجيدة،  رسملتها  إل 
تتبناه  التشغيلي القوي، والنهج الذي  أدائها  كة، فضال عن  انية ال�ش ن قوة م�ي

ي أوقات الطوارئ.
ي إدارة المخاطر واألزمات �ن

كة �ن ال�ش

المالي  العام  خالل  ارتفعت  ن  للتأم�ي الكويت  كة  �ش أرباح  أن  إل  ويشار، 
العام  عن   10% نسبتها  وبزيادة  دينار  ن  مالي�ي  10.5 إل  لتصل   2020
 30% ، بتوزيــــع  ي اجتماعه األخ�ي

كة �ن 2019. وقد أو� مجلس إدارة ال�ش
إجمالية  وبقيمة  للسهم،  فلسا   30 بواقع  أي   ، ي

الما�ن للعام  نقدية  أرباحا 
دينار. ن  5.5 مالي�ي تبلغ 

ن  اإلداري�ي من  ن  للتأم�ي الكويت  عمل  لفريق  شكره  سامي  وجه  وختاما، 
بتحقيق  كة  لل�ش سمح  والذي  وتفانيهم  جهودهم  عل  ن  م�ي ن المل�ت ن  والفني�ي

اليوم. لغاية  حققته  ما 

ي 2020
« �ن ن 12.2 مليار ريال أقساط »قطر للتأم�ي

بطريق  ن  للتأم�ي قطر  كة  ل�ش العادية  العامة  الجمعية  عقدت  قطـــر:قطـــر: 
ن  حس�ي السيد  برئاسة   »Zoom« تطبيق  باستخدام  ُبعد  عن  التواصل 
ن  المساهم�ي حضور  نسبة  وبلغت  اإلدارة،  مجلس  عضو  الفردان  إبراهيم 

ي االجتماع 80.30%.
�ن

ا إل  ً ن الفردان تقرير مجلس اإلدارة لالجتماع، مش�ي  واستعرض السيد حس�ي
، حيث  العالمي ن  للتأم�ي بالنسبة  بالتحديات  2020م كان عاًما مليًئا  أن عام 
الكساد  منذ  عالمية  اقتصادية  أزمة  أعمق   »19  – »كوفيد  وباء  أشعل 
ن  التأم�ي أسواق  عل  ه  تأث�ي وظهر  ين،  الع�ش القرن  ثالثينيات  ي 

�ن الكب�ي 
األعمال  بانقطاع  المتعلقة  ن  التأم�ي مطالبات  طفرة  خالل  من  العالمية 
الناجمة  األصول  مخاطر  جانب  إل  ذلك،  إل  وما  الُملغاة  والفعاليات 
 ، ن التأم�ي أقساط  ي 

�ن النمو  آفاق  وضعف  المال،  رأس  أسواق  تقلبات  عن 
ن  التأم�ي الناجمة عنه بسبب مطالبات  ن العالمي الخسائر  التأم�ي وقّدر قطاع 
مليار   200 عل  يزيد  بما  2020م  عام  ي 

�ن االستثمارية  المحافظ  وخسائر 
ر  ُيقدَّ ما  يستوعب  أن  العالمي  ن  التأم�ي قطاع  عل  كما كان   ، أمريىكي دوالر 
ن  ح�ي ي 

و�ن الطبيعية،  الكوارث  خسائر  من  أمريىكي  دوالر  مليار   83 بنحو 
الناجمة  العالمية  بالخسائر  ي  الدولية للمجموعة بشكل سل�ب تأثرت األعمال 
منطقة  ي 

�ن ن  التأم�ي عمليات  أن  إال  الطبيعية،  الكوارث  وعن  الجائحة  عن 
العام، وساعدت  ا خالل  نً أداًء متم�ي إفريقيا حققت  ق األوسط وشمال  ال�ش

أداء مقبول.  الحفاظ عل  ي 
الوباء �ن نتيجة  الصارمة  إجراءات اإلقفال 

إل  أدى  ي  إيجا�ب تأث�ي  الصحي  ن  والتأم�ي السيارات  لتأمينات  كان  وأضاف: 
العام  خالل  ن  التأم�ي أقساط  إجمالي  وظل  التعويضات،  الت  معدَّ انخفاض 
ريال  مليار   »12.06« مقارنة ب  قطري،  ريال  مليار   »12.2« بواقع  ثابًتا 

2019م.  للعام  قطري 

إفريقيا  وشمال  األوسط  ق  ال�ش منطقة  ي 
�ن ة  المبا�ش عملياتنا  وسجلت 

ب  مقارنة  قطري،  ريال  مليار   »2.3« بقيمة  مسجلة  أقساط  إجمالي 
ي عام 2019م، وشهدت مكانتنا الناجحة كأك�ث 

»2.2« مليار ريال قطري �ن

شهدت  الشخصية،  للتأمينات  الرقمي  التحّول  ي 
�ن نجاًحا  ن  التأم�ي كات  �ش

ي 
و�ن الوباء،  ة  ف�ت واألفراد خالل  كات  ال�ش مع  األعمال  قنوات  ي 

�ن ا  ً نمًوا كب�ي
المخاطر  ي 

�ن االكتتاب  عدم  سياسة  الدولية  أعمالنا  واصلت  األثناء،  تلك 
والحدة  التقلبات  ذات  المخاطر  ي 

�ن االكتتاب  عل  والعمل  المربحة  غ�ي 
لعملياتنا  المسجلة  ن  التأم�ي أقساط  إجمالي  وبلغ  فائقة،  بعناية  المنخفضة 
ي 

الدولية »9.9« مليار ريال قطري، مقارنة ب »9.8« مليار ريال قطري �ن
دخل  إجمالي  من   81٪ نسبة  اآلن  الدولية  أعمالنا  وتمثل  2019م،  العام 

المجموعة. لدى  ن  التأم�ي أقساط 

النشاط فائض   
العام  لهذا  تأثر  قد  للمجموعة  ي  التأمي�ن النشاط  فائض  إن  التقرير:  وأضاف 
عنها  الُمبلغ  والخسائر  التعويضات  عن  الناجمة  بالخسائر  مبا�ش  بشكل 
العادية،  غ�ي  الطبيعية  الكوارث  وخسائر  الجائحة  بخسائر  والخاصة 
ريال  مليون   »595« مبلغ  للمجموعة  ي  التأمي�ن النشاط  خسائر  وبلغت 
2019م بلغت »282« مليون ريال  ي العام 

قطري، مقابل أرباح تحققت �ن
االحتياطي  لتعزيز  الحكيمة  اتباع سياستها  المجموعة  واصلت  كما  قطري، 
المتحدة  المملكة  نظرة محاكم  االعتبار  ي 

�ن األخذ  الدولية، مع  األعمال  ع�ب 
لتأمينات  االحتياطات  ي 

�ن الزيادات  وتأث�ي  الوبائية،  بالخسائر  يتعلق  فيما 
القائمة  المطالبات  مراجعة  عن  والناشئة  المتحدة  المملكة  ي 

�ن السيارات 
الرئيسية  الدولية  ن  التأم�ي كات  من �ش العديد  مع خروج  وأنه  ذلك،  إل  وما 
وشمال  األوسط  ق  وال�ش قطر  ي 

�ن ة  المبا�ش أعمالنا  واصلت  المنطقة،  من 
ي 

�ن المستمر  النمو  خالل  من  المنطقة  ي 
�ن الرائدة  مكانتها  تعزيز  إفريقيا 

ي ثابت، وأنه استناًدا  التأمينات المختارة لضمان الحصول عل فائض تأمي�ن
فإن  رقمًيا،  تحويله  تم  الذي  أعمالها  ونموذج  المتنّوع،  أعمالها  سجل  إل 
ي السوق وزيادة االزدهار 

ي وضع جّيد لتعزيز مكانتها �ن
ن �ن للتأم�ي كة قطر  �ش

بيئة ما بعد كورونا. ي 
�ن

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  المصدر: أرقـــاملقراءة 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1449662
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ابها وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين واإلحصائيات  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
.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

« بالنصف األول من العام الماىل الحاىل ن 700 مليون جنيه أقساط »قناة السويس للتأم�ي

 –  » ن للتأم�ي السويس  »قناة  كة  �ش حققت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
األول  النصف  بنهاية  أقساطا  جنيه  مليون   700 ومسئوليات-  ممتلكات 

.2021 /2020 من العام المال الحال 

تعويضات  سددت  كته  �ش أن  المنتدب،  العضو  الغمراوى،  يف  �ش كشف 
العام . النصف األول من  بنهاية  180 مليون جنيه  قيمتها 

وأضاف أنها تستهدف تحقيق 1.2 مليار جنيه كأقساط خالل العام المال 
الما�ن  المال  العام  بنهاية  جنيه  مليار  مقابل   ،2021  /2020 الجارى 

.%20 2019/ 2020، بمعدل نمو مستهدف 

خالل  للنمو  المولدة  الفروع  من  العديد  عل  تراهن  كة  ال�ش أن  وأوضح 
والحريق  السفن،  وأجسام  الهند�  ن  التأم�ي فروع  وه  المقبلة،  ة  الف�ت
فروع  ن  ب�ي متوازنة  كة  ال�ش محفظة  أن  إل  ا  مش�ي المتنوعة،  والحوادث 
فرع  يمثل  حيث  األقساط،  محفظة  �ن  النس�ب  ووزنها  المختلفة  ن  التأم�ي
تأمي�ن  فرع  عل  ن  ك�ي ال�ت دون  المحفظة،  من  فقط   %25 التكميل  ن  التأم�ي

ه. دون غ�ي

الدولة،  تنفذها  ال�ت  القومية  وعات  الم�ش عل  تراهن  كة  ال�ش إن  وقال 
وخاصة  متنوعة  تأمينية  تغطيات  إل  تحتاج  ال�ت  الخاصة  وعات  والم�ش
�ن  يساهم  المختلفة،بما  ن  التأم�ي وثائق  ع�ب  والتشغيل،  اإلنشاء  ة  ف�ت أثناء 

األقساط. زيادة حجم محفظة 

 ، ن الط�ب من األنشطة الواعدة �ن السوق، وعليه طلب كب�ي وأكد أن التأم�ي
ا إل أن الدولة قطعت شوطا �ن  ، ومش�ي ن كات التأم�ي وتزاوله العديد من �ش
المحافظات،  بعض  �ن  الشاملة  الحكوم  الصح  ن  التأم�ي منظومة  تطبيق 
واالتحاد  ن  للتأم�ي الم�ى  االتحاد  قبل  من  الط�ب  ن  بالتأم�ي اهتمام  وهناك 
وأضاف   . ن التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي األفروآسيوى  واالتحاد  ن  للتأم�ي العر�ب 
وتدرس  السفر،  تأمينات  �ن  و�ن  اإللك�ت اإلصدار  رخصة  لديها  كة  ال�ش أن 
المتنوعة  الحوادث  تأمينات  �ن  و�ن  اإللك�ت اإلصدار  رخصة  عل  الحصول 
يل�ب  ومتطور  قوى   »IT« تكنولو�ب  نظام  ولديها  المقبلة،  ة  الف�ت خالل 
إطالق  وتدرس   ، و�ن االلك�ت الموقع  تطوير  بجانب  الحالية،  احتياجاتها 
عمالئها خالل  لخدمة  الجوال  الهاتف  بها عل  أبلكيشن« خاص  »موبايل 

الحال العام 
المصدر: المـــال

ن تحقق 315 مليون جنيه أقساط خالل 6 اشهر.. وتسدد 171 مليونا تعويضات وثاق للتأم�ي

إدارة  مجلس  أن  م�،   – التكافلي  ن  للتأم�ي وثاق  كة  ب�ش واإلدارية  المالية  للشئون  المنتدب  العضو  نائب  لبيب،  عبدالعزيز  قال  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
. ي

الما�ن نهاية ديسم�ب  ي 
كة �ن لل�ش المالي  المركز  األخ�ي  اجتماعه  اعتمد خالل  كة  ال�ش

الجاري  المالي  العام  من  األول  النصف  خالل  أقساط  محفظة  جنيه  مليون   315 حققت  كة  ال�ش أن  الغد«  لـ»أموال  خاصة  ت�يحات  ي 
�ن لبيب  وأوضح 

. ي
المالي الما�ن العام  المناظرة من  ة  الف�ت %20 عن  2021/2020، بمعدل نمو 

 120 2021/2020، مقابل  171 مليون جنيه خالل النصف األول من العام المالي الجاري  كة سددت إجمالي تعويضات لعمالئها بقيمة  وأضاف أن ال�ش
.42% نمو  2020/2019، بمعدل  المالي  العام  المناظرة من  ة  الف�ت مليون جنيه تعويضات مسددة خالل 

مليون جنيه خالل   290 إل  ن  المساهم�ي إرتفعت حقوق  كما   ، ي
الما�ن بنهاية ديسم�ب  مليون جنيه   535 بلغت  كة  بال�ش الوثائق  أن حقوق حملة  إل  وأشار 

الجاري. المالي  العام  النصف األول من  34 مليون جنيه خالل  كة فائض نشاط بقيمة  ة، كما حققت ال�ش الف�ت المصدر: أموال الغـــدتلك 


