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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

األمانة العامة

بي
ن الط

امللتقى االقليمي السادس للتأمي

للتسجيل،للتسجيل، أضغط هنا
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«The Impact of Beirut Port Blast on the Insurance Industry»  
          Septem

ber 30.2020 

للتسجيل، للتسجيل، أضغط هنا

 : ن ي للتأم�ي االتحاد العام العر�ب
ن بالمنطقة.. واصدار دليل  41 مليار دوالر قيمة أقساط التأم�ي

كات قريبا لل�ش
ألحدث  وفقا  إنه  ن  للتأم�ي ي  العر�ب لالتحاد  العام  ن  األم�ي أبوزيد  شكيب  قال 
تضاعف خالل  العربية  المنطقة  ي 

�ن ن  التأم�ي أقساط  فإن حجم  االحصاءات 
41 مليار دوالر. ليبلغ  10 مرات  الماضية  30 عاما  الـ

ي 
با�ق عىل  موزعة  و80%  الحياة  عىل  ن  تأم�ي اقساط  منها   20% أن  وأوضح 

دولة  نسبته من  تختلف  والذي  ي  الط�ب ن  التأم�ي تتضمن  ي  ،وال�ق ن  التأم�ي أنواع 
ألخرى.

ي  العر�ب الوطن  ي 
�ن ن  التأم�ي احصاءات  تواجه  اشكالية  هناك  أن  أبوزيد  ونوه 

ي اضطرابات مثل سوريا والعراق واليمن؛ وهناك 
ي تعا�ن ي الدول ال�ق

خاصة �ن
الدوالر كالسودان  امام  العملة  رصف  سعر  ي 

�ن ات  تغي�ي فيها  حدوث  دول 

وتونس ومرص.

المؤتمر  خالل  وأشار 
للملت�ق  ي  التحض�ي
الصحي  ن  للتأم�ي السادس 
 11 ة  ي الف�ق

الذى سيقام �ن
المقبل تحت  اكتوبر  و12 
ن  التأم�ي “صناعة  عنوان 
مواجهة  ن  ب�ي ي  الط�ب
تطبيق  وبدء  األوبئة 

Registration from here

GAIF webinar

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/health_form.pdf
https://share.hsforms.com/1ZLfzctnZT4WgubBtCxH5AQ4sash?fbclid=IwAR1OXE8B_J58qvWXJ9n6hk2Tzsy9NoUxl0ps
https://share.hsforms.com/1ZLfzctnZT4WgubBtCxH5AQ4sash?fbclid=IwAR1OXE8B_J58qvWXJ9n6hk2Tzsy9NoUxl0ps
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ارتفاع  من  بالرغم  أنه  إىل  كنموذج”  مرص  الشامل:  الصحي  ن  التأم�ي
المحىلي  الناتج  ي 

�ن ن  التأم�ي مساهمة  نسبة  أنه  إال  األقساط  إجماىلي 
الزالت ضئيلة. العربية  للدول  االجماىلي 

الناتج المحىلي االجماىلي  ي 
ن �ن ولفت أبوزيد اىل أن مساهمة نشاط التأم�ي

%4 أو  %2 إال أنه ليس من الصعب الوصول لنسبة  ي المتوسط 
تبلغ �ن

يا؛ ولكن هذا يحتاج إىل زيادة الوعي والتوعية  ن %5 عىل غرار تركيا ومال�ي
.6% يبلغ  العالمي  المتوسط  بأن  منوها   ، ن التأم�ي بأهمية 

ن  التأم�ي طبقت  السعودية  العربية  كالمملكة  الدول  بعض  أن  وأضاف 
اىل  دوالر  مليون   800 من  ن  التأم�ي اقساط  من  زاد  مما  اجباريا  ي  الط�ب
. ن ن بأهمية التأم�ي  نتيجة الرتفاع وعي المواطن�ي

ً
10 مليارات دوالر حاليا

العربية  المنطقة  ي 
�ن كات  ال�ش لمساعدة  يسىع  االتحاد  أن  أبوزيد  وذكر 

ن  كات التأم�ي ، الفتا اىل أنه سيتم إصدار دليل ل�ش ن واالرتقاء بمنظومة التأم�ي
المقبلة. ة  الف�ق خالل  العربية 

ي المنطقة من حيث عدد السكان 
وأشار اىل أن مرص تعد أك�ب دولة عربية �ن

القوية  السياسية  اإلرادة  بوجود  الصحي  ن  التام�ي منظومة  تطبيق  ونجاح 
محافظة  ي 

�ن التطبيق  بتجربة  مشيدا  الدول،  ي 
با�ق عىل  ايجابيا  سينعكس 

بورسعيد.

الجائحة  أن  زيد  أبو  أوضح   ، ن التأم�ي قطاع  جائحة كورونا عىل  تأث�ي  وحول 
ي أغلب الدول ولفت إىل أن بعض الدول 

ن �ن كات قطاع التأم�ي اثرت عىل �ش
معدل  تحقيق  استطاعت  الجائحة  من  بالرغم  المتحدة  العربية  كاالمارات 

.2020 %4 بنهاية النصف األول من  نمو بلغ 

الطبيعية  الكوارث  ن  تأم�ي الطلب عىل  زيادة  ة شهدت  االخ�ي ة  الف�ق أن  ونوه 

الطبيعية  الكوارث  ن  تأم�ي الطلب عىل  زيادة  ة شهدت  االخ�ي ة  الف�ق أن  ونوه 
الطبية  المنظومة  أن  أظهرت  جائحة كورونا  أن  اىل  الفتا   ، ي الط�ب ن  والتأم�ي

الغنية. الدول  ي 
ة ح�ق �ن البالد عانت مشكالت كب�ي ي كل 

التقليدية �ن

سوق  أن   ، ن للتأم�ي المرصي  االتحاد  رئيس  ي  الزه�ي عالء  أكد  جانبه  ومن 
بشكل  األزمة  مع  التعامل  ي كيفية 

�ن سباق  وأنه  قوة  أظهر  المرصي  ن  التأم�ي
النوع  انواع،  ثالثة  إىل  أزمة كورونا  خالل  أقسم  بأنه  منوها  جدا،  ي  ايجا�ب
مالية  لديه محفظة  ي 

الثا�ن والنوع   100% بنسبة  بتغطية رصيحة  قام  األول 
وثائق  من   79% نحو  يمثلون  ن  والنوع�ي  ، فقط  عمالئه  بتغطية  قام  ة  كب�ي
ة ،فقد  الثالث الذى ال يمتلك محفظة كب�ي ي بالسوق أما النوع  ن الط�ب التأم�ي
تحمل  عىل  المالية  للرقابة  العامة  والهيئة  الصحة  وزارة  مع  االتفاق  تم 

وس كورونا. بف�ي االصابة  ي تحدد  ال�ق المسحة  او  االختبار  تكلفة 

المصدر: أموال الغد

لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة

العربية  والمكاتب  السيارات  تأمينات  لجنة  اجتماع 
الموحدة

 2020/09/23 الموافق  الماضي  االربعاء  يوم  ُعقد 
لجنة  إجتماع   ، المرئية  االتصال  وسائل  عبر 
الموحدة. العربية  والمكاتب  السيارات   تأمينات 
خلص  التي  التوصيات  مناقشة  تم  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
تأمينات  لجنة  قبل  من  المشكلة  الُمصغرة  اللجنة  اجتماع  إليها 
وسداد  لتسوية  آلية  لوضع  الموحدة  العربية  والمكاتب  السيارات 
ُعقد  والذي  الموحدة  العربية  المكاتب  بين  المعلقة  التعويضات 

2020/09/15 بتاريخ 

ي ن التونسي واللي�ب ن المكتب�ي ك ب�ي االجتماع المش�ت
والمكاتب  السيارات  تأمينات  لجنة  اجتماع  لتوصيات   

ً
تنفيذا

بتاريــــخ   Zoom تطبيق  ع�ب  عقد  الذي  الموحده  العربية 
الموحدين  ن  المكتب�ي ن  ب�ي ك  المش�ق االجتماع  ُعقد   ،2020/09/15
 2020/09/22 الموافق  ي 

الما�ن الثالثاء  يوم  ي  واللي�ب التونسي 
ن المكتب�ي ن  ب�ي المعلقه  التعويضات  سداد  آلية  لمناقشة  وذلك 

أنه قد حرصن االجتماع كل من الساده/ ومن الجدير بالذكر، 

اللجنة  -  محمد مظهر حماده - مقرر 

التونسي الموحد  المكتب  - أحمد هدروق - مدير عام  ن    للتأم�ي ي  العر�ب العام  العام لالتحاد  ن  أبو زيد - األم�ي  - شكيب 
ي اللي�ب الموحد  المكتب  - جمال سالم - مدير عام          
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Aon Global Market Insights Q2, 2020 

World Insurance & COVID-19

Aon’s latest report on the global reinsurance market shows that the value of reinsurance remains strong despite 
the many economic uncertainties brought about by various events throughout the year, mainly COVID-19 and the 
recent hurricane season.
Challenging Renewals
• Capacity was generally available for Q2 renewals, 
albeit with a range of outcomes for insurers driven by 
timing, structure, and peak zone capacity constraints.
• Demand remained relatively stable as many 
governmental-related coverages were withdrawn from 
the market, offset by some insurers electing to secure 
additional capital to reduce volatility heading into a 
hurricane season predicted to be above-average
COVID-19 Capital Impacts
• Q1 total global reinsurance capital stood at USD590 
billion, a YoY decrease of USD35 billion, or 6%.
• There was a 6% drop in traditional reinsurance and 
a 4% drop in alternative capital, ending the quarter at 
USD499 billion and USD91 billion, respectively
Catastrophe Losses
• Property catastrophe losses through the first half of 
2020 maintained near median levels of activity with 
approximately USD26 billion in losses.
• Above normal forecasts for the Atlantic Hurricane 
season are predicted by National Oceanic and 
Atmospheric Administration, Colorado State 

22

University, and Tropical Storm Risk, which would be 
further complicated by issues related to COVID-19 in 
both avoidance by people, and any clean up and repair.
Renewal Discussions
• Property: The most prevalent discussion for all major 
renewals was the inclusion of communicable disease 
language on property catastrophe contracts. Ultimately 
LMA 5503 LIMITED COMMUNICABLE DISEASE 
EXCLUSION gained traction in many renewals, 
guarding against other versions that looked to further 
contract coverage for other perils. 
• Casualty: Social Inflation was a prevalent topic 
of discussion in major renewals. COVID-19 court 
closures are expected to reduce settlement amounts 
in the near-to-mid-term as lawyers and plaintiffs 
seek cash flow. While exposures have been reduced 
for many segments due to COVID-19, others have 
newly emerged and the overall loss picture remains 
uncertain. Insurers continue to study the trends, and 
many have adjusted pricing models to account for 
observed industry frequency and severity.
To download full report, please Click Here 

Source: Aon

Marine market sees modest recovery but future uncertain: IUMI 
The International Union of Marine Insurance (IUMI) has noted a modest recovery in the marine re/insurance 
market during the 2019 underwriting year, but warns that the future of the market remains uncertain due to the 
COVID-19 pandemic.
IUMI estimates that marine underwriting premiums 
totalled $28.7 billion in 2019, representing a 0.9% 
reduction from 2018.
Geographically, Europe accounted for 46.3% of total 
premiums, followed by Asia Pacific at 31.8%, Latin 
America at 10.3%, and North America at 5.3%.
Over 2019, Europe’s global share reduced slightly 
from 46.4%, while Asia’s share increased modestly 
from 30.7%
For global marine premium by line of business, cargo 
continued to represent the largest share with 57.5% in 
2019, hull 24.1%, offshore energy 11.7% and marine 
liability 6.8%.
However, Philip Graham, Chair of IUMI’s Facts & 
Figures Committee, warned that this data does not 
account for the effects that the COVID-19 pandemic 
will have on the marine market this year.

“Clearly there is a lag between IUMI’s reported 2019 
numbers and the effect that COVID is having on the 
marine insurance markets,” he said
“The loss ratio figures as of 2019 suggest the start of 
a modest recovery in the hull and cargo segments and 
a continued fragile balance in the energy segment, but 
it is still early days and it remains to be seen how far 
COVID-19 will impact these trends going forward.”
One consequence of COVID is that people are 
travelling less and buying less, which has translated 
into fewer claims as certain vessels classes have seen 
less use.
“While this is good for underwriters in the short-
term, we should be wary of a return to normality as 
utilisation begins to increase,” Graham cautioned.
IUMI notes that different market sectors have reacted 
differently to COVID-19, with significant impacts for 

https://www.aon.com/getmedia/70c0046f-3098-4161-b5c4-fe7258987846/Aon-Global-Market-Insights-Report-Q2-2020.aspx
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“With the arrival of COVID-19 and the related 
changes coming in with full force from the Q2 2020, 
the degree of uncertainty surrounding the future of 
marine underwriting has increased considerably 
again,” Seltmann continued.
“However, as marine insurance is all about handling 
risk, the industry is confident to deal with these 
additional challenges in a professional way.”

MENA Reinsurers Strive to Adapt to Testing Conditions 
Retakaful (Islamic reinsurance) operators have yet 
to achieve sustained traction in the MENA region, 
despite ample opportunities.
In AM Best’s opinion, several factors are constraining 
the success of retakaful in the region. These include 
the underachievement and small size of the region’s 
direct takaful markets, and most notably competitive 
pressure from the conventional reinsurance market. 
Additionally, Shari’a boards of takaful operators are 
not taking a strict approach to retakaful enforcement, 
allowing contributions to seep into the conventional 
market, arguing the necessity of policyholder 
protection. Without tighter regulation and Shari’a 
control of ceded contributions, the retakaful market will 
continue to be overlooked in favour of conventional 
reinsurers, inhibiting sizeable growth potential.
Nevertheless, AM Best expects interest in retakaful 
to persist, particularly if the primary takaful 
market continues to improve its performance while 
successfully expanding its footprint, capitalising on 
a growing target market. AM Best notes renewed 
interest from conventional reinsurers to establish 
Shari’a compliant operations in the region, notably 
in North Africa, in response to development in the 
primary market. While the shape of retakaful capacity 
offerings remains to be seen, positive dynamics in 
the primary takaful market suggests the long-term 
potential of the region’s retakaful segment is good.
To download AM Best report, please Click Here

Source: Reinsurance News

Regional Insurance

Regional reinsurers operating in the Middle East 
and North Africa (MENA) are no strangers to 
challenging operating conditions. In recent years, the 
region’s reinsurance market has been characterised 
by competitive pricing pressures, overcapacity and 
increased incidence of large losses. In 2020, the fallout 
from COVID-19 and a volatile oil price environment 
have added to the challenges faced by local reinsurers.
The composition of the region’s reinsurance market is 
beginning to stabilise following turbulence in recent 
years. The renewal periods in 2019 and 2020 were 
the first to follow the high profile difficulties faced by 
Trust International Insurance and Reinsurance Co., 
and the exit of Arab Insurance Group from the market 
– formerly two of the region’s largest players. Prior to 
this, the region saw the run-off of a number of local 
reinsurers, including Asia Capital Retakaful MEA 
(Bahrain), Emirates Retakaful, and Takaful Re.
Following this shift in regional capacity offerings, 
cedants reshuffled their reinsurance panels, which 
allowed existing participants to cement their positions 
and provided others with new opportunities to gain 
access to market premiums. 
Unsurprisingly, given the regional footprint and 
diversification drive of many MENA reinsurers and 
international reinsurers’ appetite to maintain a presence 
in the region, reinsurance capacity is plentiful and 
competition remains high. 
In general, MENA regional reinsurers have 
demonstrated resilience in a difficult operating 
environment. Aside from strong competition, the 
region’s reinsurers face performance challenges 
arising from a lack of both scale and diversification 
when compared with their international competitors. 
Additionally, they often participate as followers on 
reinsurance programmes, particularly those outside 
of their home market, which restricts their ability to 
dictate terms.

Source: AM Best

cruise and offshore, as well as the containership sector.
But other markets, such as crude oil tankers, have 
fared much better, particularly from the demand for 
floating storage.
Vice-Chair of IUMI’s Facts & Figures Committee, 
Astrid Seltmann, also commented: “Cargo and hull 
results started to recover somewhat in 2019 but from 
a very low – and for the hull market, unsustainably 
low – level.”

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/document(4).pdf
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Arab Insurance AlegriaAlegria

Youcef Benmicia, président de l’Union algérienne des sociétés 
d’assurance et de réassurance : «Réfléchir à la possibilité d’un 
dispositif couvrant des crises exceptionnelles»
L’Union algérienne des sociétés d’assurances et de réassurances a créé un groupe de réflexion qui examine 
actuellement la possibilité de mettre en place un dispositif qui couvrirait des crises exceptionnelles de type 
COVID-19, a indiqué son président, Youcef Benmicia.
El Moudjahid : En l’absence d’une assurance 
pandémie, où en est actuellement la réflexion pour 
pallier ce manque ?
Pour les assureurs, la propagation mondiale d’une 
nouvelle maladie signifie qu’ils sont face à une 
catastrophe exceptionnelle, que l’assurance, telle 
qu’elle est pratiquée de par le monde, ne peut 
prendre en charge car ne répondant pas aux critères 
d’assurabilité des risques.
C’est la problématique qui se pose actuellement 
dans la plupart des marchés de l’assurance, surtout 
lorsqu’il y a absence de dommages matériels. Les 
mesures prises par les gouvernements pour lutter 
contre la propagation de la pandémie ont eu pour 
conséquence un arrêt ou une diminution de la plupart 
des activités, ce qui a engendré pour les entreprises 
et les commerces, non pas des dommages matériels, 
mais des pertes d’exploitation. Or, pour que les pertes 
économiques soient prises en charge par les assureurs, 
il faut qu’elles soient consécutives à des dommages 
matériels.
La même problématique s’est posée aussi pour les 
acteurs du marché algérien des assurances. Par quel 

mécanisme pourrons-nous 
contribuer à réduire les pertes 
économiques ? C’est ce qui nous 
a amenés, au sein de l’UAR, à 
créer un groupe de réflexion 
qui examine actuellement la 
possibilité de mettre en place un 
dispositif qui couvrirait des crises exceptionnelles 
de type Covid-19. L’ampleur de cette catastrophe qui 
a surpris le monde entier a montré que l’assurance 
à elle seule ne peut faire face aux conséquences de 
cette crise. C’est pour cela que, lors de l’installation 
de ce groupe, des orientations et pistes de réflexion 
ont été abordées, notamment le type de couverture, 
les contrats d’assurance auxquels elle serait 
adossée, les assurés concernés, les mécanismes de 
réassurance et d’intervention de l’Etat, tout en tirant 
les enseignements du système mis en place en Algérie 
pour la couverture des CAT-NAT.
Les résultats des travaux de ce groupe seront exploités 
par les organes de l’UAR puis une proposition sera 
transmise aux pouvoirs publics.
Lire l’intégralité de l’Interview sur le site de El 
moudjahid Source: El moudjahid

وع اصالح التأمينات الفالحية قيد التحض�ي  م�ش
ن  ، و هو يدرج اجبار الفالح�ي وع اصالح التأمينات الفالحية جاري التحض�ي يف بن حبيلسي ان م�ش ي للتعاضد  الفالحي �ش أكد المدير العام للصندوق الوط�ن

اتيجية.  االس�ق للفروع  بالنسبة  الدولة  و مساعدة  ن  تام�ي ي 
�ن التسجيل  عىل 

وع   و اوضح السيد بن حبيلس عىل امواج االذاعة الجزائرية، ان هذا الم�ش
مديرية  عىل  احه  اق�ق سيتم  و  الفالحة”  وزير  عليه  وافق  و  تقريبا  “جاهز 

المالية. بوزارة  التأمينات 

والصحية  المناخية  االخطار  جميع  جعل  اىل  اساسا  االصالح  هذا  يرمي  و 
، حسب  ن الفالح�ي ن مع وضع اجراءات قبلية من اجل مرافقة  للتام�ي قابلة  

كة. العام لذات  ال�ش المدير 

استباق  خالل  من  االخطار  وقاية  تسي�ي  مسبقا،  بإدراج،  االمر  يتعلق  و 
ام  اح�ق مجال  ي 

�ن ن  الفالح�ي لدى  مساهمة  تقديم  خالل  من  و  الكوارث 
الفالحية. الكوارث   الوقاية ضد  ي واجراءات  التق�ن المسار 

طريق  خارطة  ي 
�ن المدرجة  االجراءات  “هذه  ان  حبيلس  بن  السيد  اكد  و 

وزارة الفالحة، ستعطي بعدا اقتصاديا لهذا القطاع، من خالل حلول دائمة 
للجانب االداري”. وستمكن من منح  االولوية لالقتصاد و 

و  النشاطات  مواصلة  ي 
�ن حاسما  عنرصا  مرة  ألول  بالتاىلي  ن  التام�ي يصبح  و 

اجل  من  العمومية   الخزينة  اىل  اللجوء  بدل   ، ن الفالح�ي مداخيل  ن  تام�ي ي 
�ن

او صحية. بعد كل كارثة طبيعية  تعويضهم 

ن  تام�ي عقد  ي 
�ن التسجيل  جعل  االصالح  وع  م�ش ح  يق�ق هذا  اجل  من  و 

للسلطات  مساعدة  كل  ان  مبدا  من  انطالقا   ، ن للفالح�ي بالنسبة  اجباري 
العمومية يجب ان تكون  مؤمنة اجباريا: “الدولة تتدخل من اجل تطوير 
اكد  ن هذه االستثمارات” حسبما  تام�ي ء هو  ي

اقل �ش الفالحية و  النشاطات 
المسؤول. ذات 

منتوجات  اقتناء  عند  مساعدة  من  االستفادة  يمكنهم  ن  المؤمن�ي ان  كما 
اتيجية. االس�ق الزراعات  اجل  من  الفالحي  ن  التام�ي

المتكبدة و االموال  الخسائر  السيد بن حبيلس قائال “اذا نظرنا اىل  واعت�ب 
ن   الفالح�ي لمساعدة  قليل  جزء  اخد  علينا  كان  انه  نجد  فإننا  المستثمرة، 
منطق  اطار  ي 

�ن يندرج  نجاعة  اك�ث  ن  تام�ي نظام  وضع  و  المجال(  هذا  ي 
)�ن

ذات  البلدان  ي 
�ن انه  اىل  ا  مش�ي للقيمة”،  مولد  و  ديمومة  اك�ث   اقتصادي 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/159534
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الحبوب(. لزراعات  )بالنسبة  المتحدة  الواليات  و  اسبانيا  ة عىل غرار  بك�ث يتم دعمها  ن  التام�ي منتوجات  فان  الفالحي  الطابع 

ن  المقصي�ي االرياف السيما هؤالء  ة  و سكان  الصغ�ي المستثمرات  الجديد سيمكن من حماية  التصور  الفالحية من خالل هذا  التأمينات  تعميم  ان  و اضاف 
االجتماعية”. الحماية  من 

20 بالمائة حسب  ي السوق نسبة 
ي تتجاوز حصتها �ن كات االخرى للقطاع ال�ق ي هذا المجال لل�ش

كما سيسمح اصالح التأمينات الفالحية باندماج اك�ث فاك�ث �ن
. الفالحي للتعاضد  ي  الوط�ن للصندوق  العام  المصدر: االذاعة الجزائريةالمدير 

Arab Insurance KuwaitKuwait

 
ً
ونيا ن وتسوية المطالبات يتم إصدارها وتجديدها وتسويتها بصورة فورية إلك�ت « أكد أن العديد من وثائق التأم�ي ن رئيس »اتحاد التأم�ي

ن تمتلك إمكانيات جيدة لمواكبة التحديات الطارئة كات التأم�ي الحسن لـ »األنباء«: �ش
أزمة  جراء  مسبوق  غ�ي  تحديا  يواجه  الكويت  ي 

�ن ن  التأم�ي قطاع  أن  يبدو 
ي من مشاكل بدأت قبل ظهور هذه 

انه ما زال يعا�ن جائحة كورونا، خاصة 
اف والرقابة عىل القطاع.  يعات القديمة وضعف اإل�ش األزمة، بسبب الت�ش

خالد  ن  للتأم�ي ي  الكوي�ق االتحاد  رئيس  قال  »األنباء«  مع  لقائه  وخالل 
وقدرات  مالية  مالءة  وذات  جيدة  ن  تأم�ي كات  �ش يضم  القطاع  إن  الحسن 
الحلول  ولديها  الطارئة،  والتحديات  األزمات  لمواجهة  عالية  وإدارية  فنية 
بكل  عمالئها  مطالبات  وتسوية  خدماتها  تقديم  ي 

�ن لالستمرار  المبتكرة 
ونية وتهيئة مراكز خدمة  ي الحلول اإللك�ق

سهولة وي�، نظرا الستثماراتها �ن
تواجهها. أزمات طارئة قد  أية  للتعامل مع 

بصورة  وتجديدها  إصدارها  يتم  ن  التأم�ي وثائق  من  العديد  أن  اىل  ولفت 
ونيا أو ع�ب الهواتف الذكية. وأكد الحسن ان االتحاد يقوم بدور  فورية إلك�ق
ن بالقطاع عن طريق تنظيم العديد من  ي تطوير قدرات العامل�ي

كب�ي ومهم �ن
ن  التأم�ي كات  �ش يدعم  كما  والمالية،  واإلدارية  الفنية  التخصصية  الدورات 

المخاطر. وإدارة  والتدقيق  الحوكمة  برامج  تطوير  ي 
�ن ويساهم 

تعمل  التخصصية  اللجان  من  مجموعة  االتحاد  لدى  ان  إىل  الحسن  ونوه 
كات، ويضم  ال�ش ن  ب�ي المعلقة  المواضيع  وتسوية  ي  التأمي�ن الوعي  زيادة  عىل 
ويقوم  المختصة  الرسمية  الجهات  أمام  يمثلها  ن  تأم�ي كة  �ش  20 من  أك�ث 
وفيما  القطاع.  لتطوير  المستقبلية  والخطط  امج  ال�ب بوضع  إدارته  مجلس 

اللقاء: تفاصيل  يىلي 

ن خالل جائحة كورونا من تحديات، كيف  كات التأم�ي ي ظل ما تواجهه �ش
�ن

الكويتية خالل هذه األزمة؟ ن  التأم�ي كات  أداء �ش تقيم 

القطاعات  مختلف  عىل  بظاللها  ألقت  الجائحة  هذه  أن  شك  ال  ٭ 
أعمالها  لتوقف  نتيجة  كب�ي  بشكل  تأثرت  ي  وال�ق الدولة  ي 

�ن االقتصادية 
من  العديد  وإغالق  األشخاص  انتقال  عىل  المفروض  الحظر  بسبب 
الظروف  هذه  من  الرغم  وعىل  والدولية.  المحلية  االقتصادية  األنشطة 
بعضها  استطاع  الكويت  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  �ش أن  نالحظ  فإننا  االستثنائية 
وتسوية  الخدمات  تقديم  ي 

�ن والنجاح  األزمة  هذه  مع  ال�يــــع  التكيف 
اإلدارية  واإلمكانيات  والفنية  المالية  للقدرات  نظرا   ، ن للمؤمن�ي التعويضات 
الطارئة، باإلضافة إىل  كات لمواجهة األزمات والتحديات  العالية لهذه ال�ش
خدمة  عىل  ساعدها  الذي  األمر  لديها،  المتطورة  ونية  اإللك�ق الخدمات 
مراكز  ضمن  واستفساراتهم  طلباتهم  عىل  والرد  انقطاع  دون  عمالئها 

بعد.  عن  والتسويق  الخدمة 

إصدارها  يتم  المطالبات  وتسوية  ن  التأم�ي وثائق  من  العديد  أن  كما 
الذكية. الهواتف  ع�ب  أو  ونيا  الك�ق فورية  بصورة  وتسويتها  وتجديدها 

كات القيام بدورهم بشكل جيد  ي استطاع موظفو ال�ش
وخالل الحظر الجز�ئ

الصحية  وط  ال�ش وتطبيق  ن  والموظف�ي العمالء  سالمة  عىل  الحرص  مع 
ي  إيجا�ب أثر  لها  اإلجراءات كان  وهذه  المختصة.  السلطات  من  الموضوعة 
اإليرادات  من  كب�ي  جزء  عىل  والمحافظة  كات  ال�ش نشاط  استمرار  ي 

�ن
. لتشغيلية ا

الجديد ن  التأم�ي قانون 

ي  ن ال�ق ن الجديد وتشكيل مجلس إدارة وحدة التأم�ي بعد صدور قانون التأم�ي
المقبلة؟ للمرحلة  توقعاتكم  ما   ، ن التأم�ي كات  أعمال �ش وتراقب  ف  ست�ش

جاء  الجديد  ن  التأم�ي قانون  صدر  ٭ 
وحدة  وتأسيس  انتظار،  طول  بعد 
قطاع  عىل  اف  واإل�ش للرقابة  مستقلة 
بتنظيم  للتفاؤل  يدعونا  ن  التأم�ي
كات،  ال�ش أداء  وتطوير  القطاع  أعمال 
الصحيح  االتجاه  ي 

�ن خطوة  يمثل  كما 
 . ي الوط�ن االقتصاد  تدعم  سوف 

وحدة  مع  بالتنسيق  االتحاد  ويعمل 
ن  لتحس�ي ن  التأم�ي قطاع  عىل  اف  اإل�ش
المراكز  وتقوية  القطاع  أداء  وتنظيم 
با�ش  ولقد   ، ن التأم�ي كات  ل�ش المالية 

الذين   ، ن التأم�ي وحدة  ومسؤوىلي  رئيس  مع  التواصل  ن  التأم�ي كات  �ش اتحاد 
أوضاع  حول  واضح  تصور  ولديهم  للقطاع  والدعم  االستعداد  أبدوا كل 
جيد  تصور  لديهم  كما  ورقابية،  تنظيمية  قرارات  من  يحتاجه  وما  القطاع 
الوعي  من  وتزيد  ن  التأم�ي كات  �ش نشاط  تدعم  مستقبلية  مشاريــــع  حول 
كات  ال�ش ي 

�ن والحوكمة  الشفافية  معاي�ي  تطبيق  مع  المجتمع،  ي 
�ن ي  التأمي�ن

الحديثة. التكنولوجيا  باستخدام  التسويق  أساليب  وتطوير 

ن  لتحس�ي ن  التأم�ي قطاع  عىل  اف  اإل�ش وحدة  مع  بالتنسيق  االتحاد  ويعمل 
أن  ونأمل   . ن التأم�ي كات  ل�ش المالية  المراكز  وتقوية  القطاع  أداء  وتنظيم 
لتبدأ  الجديد  ن  التأم�ي لقانون  التنفيذية  الالئحة  إعداد  من  الوحدة  تنتهي 
كات  �ش المقبلة  السنوات  خالل  ستدفع  القطاع  هذا  ي 

�ن جديدة  مرحلة 
والتنظيم. التطور  من  لمزيد  ن  التأم�ي

السيارات  ن  تأم�ي مشكلة 

ن  كات التأم�ي ن السيارات اإلجباري مازال يمثل مشكلة وهاجسا لدى �ش تأم�ي
هذه  حل  ي 

�ن االتحاد  دور  ما   ، ن التأم�ي من  النوع  هذا  خسائر  لزيادة  نظرا 
لمشكلة؟ ا

هذه  حول  المختصة  الجهات  مخاطبة  ي 
�ن كب�ي  بدور  االتحاد  قام  ٭ 

ن وقدم العديد من الدراسات  كات التأم�ي ي منها جميع �ش
ي تعا�ن المشكلة ال�ق

ي  ال�ق والصعوبات  المخاطر  بيان  إىل  باإلضافة  الجهات،  لهذه  حات  والمق�ق
أسعار  إن  حيث  مطالباتهم،  وتسوية  كات  ال�ش عمالء  خدمة  عىل  تؤثر 
وعدد  مستمر  بارتفاع  اإلصالح  وتكاليف  بشكل كب�ي  تضاعفت  السيارات 
الجسمانية  ار  الوفاة واألرصن ي حاالت 

القضاء �ن زيادة، وأحكام  ي 
الحوادث �ن

لم  اإلجباري  ن  التأم�ي قسط  عىل  عاما   30 من  أك�ث  ي 
م�ن ورغم  بارتفاع، 

هذه  لحل  جدي  بشكل  دراسته  أو  لتعديله  المختصة  الجهات  تتحرك 
لمشكلة. ا

مجلس  دول  ي 
�ن اإلجباري  ن  التأم�ي ألسعار  مقارنة  دراسة  االتحاد  وقدم 

سعرا  األسواق  أقل  هو  ي  الكوي�ق ن  التأم�ي سوق  أن  أظهرت  ي  وال�ق التعاون 
، وقد تؤدي  ن التأم�ي كات  ي هذا إجحاف بحق �ش

تأمينية، و�ن واألك�ث تغطية 
 . الغ�ي اماتها تجاه  ن ال�ق كات عن سداد  الكث�ي من ال�ش إىل تع�ث 

الرسمية  الجهات  اللقاءات مع مسؤوىلي  العديد من  االتحاد خالل  وطالب 
كة  المختصة بوضع الحلول وإيجاد آلية تسع�ي جديدة، تخدم المؤمن و�ش

الجهات. تجاوب هذه  ونأمل  ننتظر  زلنا  الثالث، وما  والطرف  ن  التأم�ي
المصدر: األنباء
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« يطلب تحديد دوائر خاصة لنظر قضاياه  ن »اتحاد التأم�ي
ا،  أخ�ي ة  المتع�ث ن  التأم�ي كات  �ش ضد  المرفوعة  القضايا  عدد  زيادة  أثر  عىل 
مدير  الحسن،  خالد   ، ن للتأم�ي ي  الكوي�ق االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  خاطب 
خاصة  دوائر  تحديد  ي 

�ن النظر  إمكان  بشأن  الكلية  المحكمة  كّتاب  إدارة 
. ن التأم�ي قضايا  تنظر 

»طلب  منه،  نسخة  عىل  »الجريدة«  حصلت  كتاب  ي 
�ن االتحاد،  وقال 

ة  األخ�ي اآلونة  ي 
�ن ت  ك�ث كيث   ، ن التأم�ي بقضايا  خاصة  دوائر  تخصيص 

استتبع  وما  السداد،  عن  ة  المتع�ث ن  التأم�ي كات  �ش بعض  ضد  المطالبات 
حقوق  وضياع  اء،  الخ�ب وإدارة  الكلية  المحكمة  لدوائر  إرهاق  من  ذلك 
كات، بسبب عدم قدرتها عىل رفع المطالبات المتعددة. المتقاعدين وال�ش

تم  الخصوص  بهذا  ناجحة  لّما كانت هناك تجربة سابقة  االتحاد:  وأضاف 
ي 

ن ب�عة الفصل �ن تبنيها من قبل إدارة كتاب المحكمة الكلية، وكانت تتم�ي
الفنية، وما يستتبع  األمور  تقرير  بالجلسات ل�عة  الدعاوى، وتوف�ي خب�ي 
المحكمة  دوائر  عن  العبء  وتخفيف  ن  المتقاض�ي حقوق  حفظ  ممن  ذلك 
، بما يحقق  ن ي تحديد دوائر خاصة بقضايا التأم�ي

الكلية، ولذا يرحب النظر �ن
المطالبات.  ي 

�ن الفصل  و�عة  ن  المتقاض�ي مصلحة 

يواجه  الكويت  ي 
�ن ن  التأم�ي قطاع  إن  »الجريدة«  لـ  مطلعة  مصادر  وقالت 

ي 
يعا�ن زال  ما  أنه  خاصة  كورونا،  جائحة  أزمة  جراء  مسبوق  غ�ي  تحديا 

القديمة وضعف  يعات  الت�ش األزمة، بسبب  بدأت قبل ظهور هذه  مشاكل 
الماضية. السنوات  القطاع خالل  والرقابة عىل  اف  اإل�ش

قطاع  ي 
�ن كات  ال�ش ن  ب�ي المطالبات  داد  اس�ق أزمة  أن  المصادر  وأوضحت 

وذلك  وس كورونا،  ف�ي انتشار  تداعيات  ظل  ي 
�ن الواجهة  إىل  عادت  ن  تأم�ي

بعض  تماطل  حيث  »الكاش«،  إىل  الحاجة  وارتفاع  السيولة،  تراجع  مع 
أخرى،  كات  �ش لمصلحة  عليها  تبة  الم�ق المستحقات  سداد  ي 

�ن كات  ال�ش
حاجة  مستغلة  خصومات  عىل  للحصول  والمناورة  بالتفاوض  وتقوم 

السيولة. إىل  الطرف اآلخر 

من  عليها  ما  ساد  ي 
�ن ا  تع�ث تواجه  ن  التأم�ي كات  �ش بعض  أن  اىل  ولفتت 

عمليات  إتمام  نحو  اتجاه  وجود  ورة  رصن اىل  يدفع  الذي  األمر  امات،  ن ال�ق
لتعديل  جادة  كخطوة  ة، 

المتع�ثّ كات  ال�ش ن  ب�ي واندماجات  استحواذات 
به عن األزمات. القطاع واالبتعاد  كات وتقوية  ال�ش مسار 

المصدر: الجريدة

المصدر:مؤسسة النقد العربي السعودي

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

مؤسسة النقد تدعو العموم إىل إبداء المرئيات حول مسودة “اإلطار التنظيمي 
ن الشامل عىل المركبات”  للتأم�ي

مرئيات  استقبال  بدء  “ساما”،  السعودي  ي  العر�ب النقد  مؤسسة  أعلنت 
 - والمشاركة  الشفافية  لمبدأ   

ً
تعزيزا  - ن  والمهتم�ي العموم  حات  ومق�ق

المركبات  عىل  الشامل  ن  للتأم�ي التنظيمي  اإلطار  مسودة  استحداث  بشأن 
كات  المؤمن لهم و�ش ن  التعاقدية ب�ي العالقة  “اإلطار”؛ والهادفة إىل تنظيم 

. ن التأم�ي

ي ضمن سعيها الدائم لصناعة 
وبّينت مؤسسة النقد، أن اإلطار التنظيمي يأ�ق

منه،  والمستفيدين  ن  التأم�ي قطاع  تخدم  ومستدامة،  متقدمة  تأمينية  بيئة 
ي  ال�ق المتطلبات  من  األد�ن  الحد  توحيد  إىل  اإلطار  استحداث  يرمي  كما 

التعاقدية.  العالقة  لتنظيم  الشامل؛  ن  التأم�ي وثيقة  ي 
�ن توافرها  ن  يتع�ي

عىل  الشامل  ن  للتأم�ي التنظيمي  اإلطار  وع  م�ش أن  “ساما”،  وأضافت 
من  وجملة  األساسية،  التأمينية  التغطية  من  األد�ن  الحد  يضمن  المركبات 
ي 

الجز�ئ الهالك  ي 
�ن االستهالك  مبلغ  انتفاء  أهمها:  واالستثناءات،  األحكام 

مبلغ  تطبيق  وآلية  العقد،  ي 
طر�ن باتفاق  التأمينية  القيمة  وتحديد   ، والكىلي

ي المساعدة  التحمل، إضافة إىل الحد األق� للتعويضات، وإلحاق تغطي�ق
التغطيات  من  للمركبة  والنقل  والحفظ  البديلة  والمركبة  الطريق  عىل 
إضافية  تغطيات  بعرض  ن  التأم�ي كة  �ش إلزام  جانب  إىل  الواجبة،  التأمينية 
والمصاريف  الجسدية  واإلصابة  الوفاة  )تغطية  وهي  ن  التأم�ي طالب  عىل 
ي تقع خارج الحدود اإلقليمية  الطبية للمؤمن له أو السائق، والحوادث ال�ق
كات  و�ش لهم  المؤمن  اتفاق  التنظيمي  اإلطار  وع  م�ش ن  ُيج�ي كما  للمملكة(. 
ن عىل زيادة التغطيات بما يحقق رغبة المؤمن لهم ويكفل حقوقهم،  التأم�ي

ائية. ال�ش وقيمتها  مسماها  يعكس  ما  الشامل  ن  التأم�ي وثيقة  ي عىل 
وُيض�ن

إبداء  إىل  ن  والمختص�ي العموم  السعودي  ي  العر�ب النقد  مؤسسة  وتدعو 
ن  للتأم�ي التنظيمي  اإلطار  مسودة  وع  م�ش حيال  ومالحظاتهم  مرئياتهم 
 أنَّ جميع المرئيات 

ً
، علما

ً
الشامل عىل المركبات “اإلطار” خالل )30( يوما

النهائية  الصيغة  اعتماد  والمالحظات ستكون محل عناية ودراسة؛ لغرض 
المسودة من خالل )الرابط(. الستحداث اإلطار. ويمكن االّطالع عىل 
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ن ي عىل قطاع التأم�ي
دراسة تقييمية لتحديات التغ�ي المنا�ن

لتعزيز  عمل  وخطة  الدولة  ي 
�ن ن  التأم�ي قطاع  ي عىل 

المناحن التغ�ي  يفرضها  ي  ال�ق للتحديات  تقييمية  دراسة  إعدادها  عن  والبيئة  ي 
المناحن التغ�ي  وزارة  كشفت 

لتعزيز  اتيجيتها  اس�ق إطار  ي 
�ن والخاص  الحكومي  ن  القطاع�ي ي 

�ن العالقة  ذات  والجهات  ن  التأم�ي هيئة  مع  بالتعاون  تداعياته  مع  التكيف  عىل  القطاع  قدرات 
. ي

المناحن التغ�ي  تداعيات  التكيف مع  المحلية عىل  القطاعات  المناخ ورفع قدرات كافة  أجل  للعمل من  الدولة  جهود 

هيئة  مع  بالتعاون  الوزارة  نظمتها  اضية  اف�ق عمل  ورشة  خالل  ذلك  جاء 
الفرص  لمناقشة   »GGGI« األخرصن  للنمو  العالمي  والمعهد  ن  التأم�ي
تحت   

ً
محليا ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن المناخ  ات  تغ�ي بتأث�ي  المتعلقة  والتحديات 
التغ�ي  تحديات  ظل  ي 

�ن ن  التأم�ي قطاع  ومخاطر  فرص  »دراسة  عنوان 
.» ي

المناحن

اتحادية مظلة 

ي والبيئة لقطاع 
ي وزارة التغ�ي المناحن

وقال فهد الحمادي الوكيل المساعد �ن

اتيجيتها  اس�ق ضمن  الوزارة  إن  بالوكالة:  ي 
المناحن والتغ�ي  اء  الخرصن التنمية 

للحد  المطلوبة  للجهود  اتحادية  مظلة  وإيجاد  المناخ  أجل  من  للعمل 
أطلقت  تداعياته،  مع  التكيف  قدرات  ورفع  ي 

المناحن التغ�ي  مسببات  من 
الحكومي  ن  القطاع�ي جهات  من  العديد  مع  وبالتعاون  ي 

الما�ن العام  خالل 
ات هذا التغ�ي   يضم العديد من الدراسات التقييمية لتأث�ي

ً
والخاص برنامجا

الطاقة،  »قطاع  ومنها  ومستقباًل   
ً
حاليا الدولة  ي 

�ن الحيوية  القطاعات  ي 
�ن

والبيئة«. والصحة،  التحتية،  والبنية 

ي إطار برنامج الدراسات التقييمية مستهدفة 
ي �ن

وأوضح أن ورشة العمل تأ�ق

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx
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بحجم  به  ن  والعامل�ي القطاع  هذا  مسؤوىلي  وعي  رفع  األول  المقام  ي 
�ن

ومتطلبات  القطاع،  أعمال  عىل  ي 
المناحن التغ�ي  سيفرضها  ي  ال�ق التحديات 

ن  التأم�ي قطاع  دور  وتعزيز  معها  والتكيف  التحديات  هذه  تأث�ي  من  الحد 
للنمو. ي إىل فرص 

المناحن التغ�ي  لتحويل تحديات  القطاعات  ي 
با�ق ي دعم 

�ن

50 جهة

بقطاع  مرتبطة  أو  عاملة  جهة   50 من  ألك�ث  ممثلون  الورشة  ي 
�ن شارك 

ي 
�ن ن  التأم�ي لقطاع  المستقبىلي  الدور  عىل  النقاش  وركز   ،

ً
محليا ن  التأم�ي

القطاعات  كافة  ي 
�ن ي 

المناحن التغ�ي  وتداعيات  مخاطر  ات  تأث�ي خفض 
منها. واالستفادة  النمو  فرص  وتعظيم 

ومستقباًل   
ً
حاليا ي 

المناحن التغ�ي  يفرضها  ي  ال�ق بالتحديات  الوعي  ولتعزيز 
ي 

وكيفية التكيف معها وتحويلها إىل فرص نمو، عرضت وزارة التغ�ي المناحن
التقييمية  الدراسات  استعرضت  كما  للتكيف،  ي  الوط�ن نامج  ال�ب والبيئة 
بعض  ي 

�ن ي 
المناحن التغ�ي  تأث�ي  حول  ي 

الما�ن العام  خالل  إجراؤها  تم  ي  ال�ق
الدولة. ي 

�ن الحيوية  القطاعات 

ات تأث�ي

ي 
المناحن للتغ�ي  السلبية  ات  التأث�ي أهم  ن  التأم�ي هيئة  استعرضت  من جهتها، 

المستوى  عىل  مستقباًل  المتوقعة  ات  والتأث�ي  ،
ً
عالميا ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن
لضمان  التداعيات  مع  التكيف  العمل عىل  تكثيف جهود  وأهمية   ، المحىلي

القطاعات. ي 
با�ق نمو  ي 

�ن يساهم  بما  نموه  القطاع وتعزيز  استدامة 

ي 
�ن ن  التأم�ي قطاع  يلعبه  الذي  الدور  األخرصن  للنمو  العالمي  المعهد  وأكد 

وباألخص  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  عىل  العمل  جهود  تعزيز 
األهداف المتداخلة مع العمل من أجل المناخ، وضمان مستويات الصحة 

االقتصادي. النمو  وتعزيز  الالئق،  والعمل  الجيدة، 

ن  ن والعامل�ي كات التأم�ي وناقشت الوزارة والهيئة خالل الورشة مع ممثىلي �ش
التقييمية  الدراسة  وخطوات  مراحل   ، المحىلي المستوى  عىل  القطاع  ي 

�ن
بشكل  ن  التأم�ي وقطاع  عام  بشكل  القطاعات  ي 

�ن ي 
المناحن التغ�ي  ات  لتأث�ي

مع  التكيف  عىل  القطاع  قدرة  بتعزيز  الخاصة  العمل  وخطة  خاص، 
استدامته. تحقيق  بهدف  ي 

المناحن التغ�ي  تداعيات 

ن بهدف استخدام  وخالل الورشة وزعت الوزارة استبانة عىل كافة المشارك�ي
ي قطاع 

ن �ن ي الحاىلي للعامل�ي
نتائجه كمدخالت رئيسة لتحليل الوضع المعر�ن

للمرحلة  ورؤيتهم  ومتطلباتهم  القطاع،  ي 
�ن ه  وتأث�ي ي 

المناحن بالتغ�ي  ن  التأم�ي
تحقيق  وضمان  التداعيات  مع  التكيف  يخص  ما  ي 

�ن احاتهم  واق�ق المقبلة 
عام. بشكل  النمو  تحقيق  ي 

�ن مساهمته  وتعزيز  القطاع  استدامة 
المصدر: البيان

Arab Insurance IraqIraq

ي 2018-2011
ن العرا�ت مصباح كمال: إحصائيات سوق التأم�ي

ي 
العرا�ق ن  التأم�ي سوق  إلحصائيات  بتحليل  كمال  مصباح  األستاذ/  قام 

ن  التأم�ي سوق  إحصائيات  لتطوير  أولية  مالحظات  وقدم   2018-2011
منها: ي 

العرا�ق

إنفاق  لرصد   insurance density التأمينية  الكثافة  هو  ات  المؤ�ش
 insurance ي  التأمي�ن التغلغل  مؤ�ش  التأمينية،  الحماية  اء  �ش عىل  الفرد 
المحىلي  الناتج  إىل  ن  التأم�ي أقساط  نسبة دخل  يقيس  penetration وهو 
ن  التأم�ي مكانة  ن  يب�ي بذلك  وهو   ،gross domestic product اإلجماىلي 
ي  الوط�ن االقتصاد  بتطور  ن مقارنة  التأم�ي ي وتطور نشاط  الوط�ن االقتصاد  ي 

�ن
ككل، وهناك أيًضا مؤ�ش معدل الخسارة loss ratio وهو يستخدم لقياس 

المكتتبة. األقساط  بحجم   
ً
مقارنة التعويضات  حجم 

ويرى األستاذ/ مصباح أنه عىل الجمعية أن تستفيد من إصدارها “إحصائية 
مسح  بمثابة  تكون  مقدمة  لكتابة  بالعراق”  العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش نشاط 
إلصدار  السابقة  السنة  خالل  ي 

العرا�ق ن  التأم�ي سوق  ي 
�ن للتطورات  عام 

توزيــــع  قنوات   ، ن بالتأم�ي العالقة  ذات  يعات  الت�ش ي 
�ن )تطورات  اإلحصائية 

تأمينية  منتجات  إدخال   ، ي التأمي�ن المنتج 
ة  الكب�ي التعويض  مطالبات  جديدة، 
يمكن  المستمر.   ي  المه�ن والتعليم  المسددة، 
عالقة  ذات  أموًرا  كذلك  المقدمة  تضم  أن 
ي 

ي )الزيادة �ن
ي كالواقع السكا�ن بالنشاط التأمي�ن

التضخم،  ومعدل  والوفيات(،  السكان  عدد 
تكلفة  ومؤ�ش  والتصدير،  اد  االست�ي وحجم 
وحجم  للدولة،  العامة  والموازنة  المعيشة، 

للسوق  عام  وتوصيف   ، ي
المناحن والتغ�ي  االستثمار،  التخصيصات ألغراض 

ها. وغ�ي ن  التأم�ي إلعادة  العالمية 

اإلحصاء  مجال  ي 
�ن ن  العامل�ي وخاصة  ن  المختص�ي عىل  تم�ن  كما 

البيانات  عرض  طريقة  حول  األفكار  تقديم  ي 
�ن المساهمة 

بعضها. ذكر  عىل  أتينا  ي  ال�ق البيانات  هذه  تحليل  وأدوات   التأمينية 
هنا الضغط  الرجاء  المقال كاماًل،  المصدر: التأمين للعربلقراءة 

Arab Insurance EgyptEgypt

تطبيق  القائمة عىل  للجهات  حات  مق�ق ن عدة  للتأم�ي المرصى  االتحاد  قدم 
الرعاية  كات  ن و�ش التأم�ي كات  بهدف بحث دور �ش  ، الصح  ن  التأم�ي قانون 
ى  الزه�ي عالء  وكشف   ، الحكوم  الصح  ن  التأم�ي منظومة  �ن  الصحية 
كة  ل�ش المنتدب  والعضو  ن  للتأم�ي المرصى  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس 
وجود  عىل  تنص  مواد  يتضمن  الصح  ن  التأم�ي قانون  أن  ن  للتأم�ي  »gig«
ن الصح الحكوم  التأم�ي ن الط�ب الخاص �ن منظومة  التأم�ي مشاركة لقطاع 
حات للبدء �ن بحث  ، والفتا إىل أن االتحاد �ن انتظار الرد عىل هذه المق�ق

عمليا. وتطبيقها  تنفيذها  آليات 

الحكوم الصح  ن  التأم�ي كات �ن منظومة  ال�ش القانون نص عىل مشاركة 

وس  ف�ي وباء  أزمة  بحث  ن  للتأم�ي المرصى  االتحاد  أن  ى  الزه�ي وأضاف 
كات من حيث  كورونا المستجد »كوفيد-19« من أول يوم ،وتباينت ال�ش
تنص  ن  تأم�ي وثائق  لديها  كات  ال�ش فبعض  بالوباء  الخاصة  التغطية  حجم 
كات األخرى ال تغط األوبئة ولكن  رصاحة عىل تغطية األوبئة، وبعض ال�ش
ن الط�ب ، أما النوع  ن �ن محفظة التأم�ي غطت وباء كورونا لعمالءها الحالي�ي
محفظة  لديها  ليس  ال�ق  كات  ال�ش تلك  فه  ن  التأم�ي كات  �ش من  الثالث 
ة �ن السوق ولكنها قامت بتغطية فحوصات اختبار كورونا  ن ط�ب كب�ي تأم�ي

إصابته من عمالءها. يثبت  لمن  العالج  تكلفة  وسداد 

حات لمشاركة القطاع الخاص �ن منظومة  ن يقدم مق�ت االتحاد المرصي للتأم�ي
ن الصىح الحكوىم  التأم�ي

المصدر: المال

https://drive.google.com/file/d/1cg7Eec3RE5RaObNgS5SA_ymDO7h8RBx8/view
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Arab Insurance MoroccoMorocco

Le Maroc conforte sa 2è place sur le marché africain de 
l’assurance
Sur la période 2017-2019, le marché marocain de l’assurance a augmenté de 7,7% en moyenne, soit 3 fois plus 
vite que celui du continent à +2,3%. Avec 4,6 milliards USD de primes émises en 2019, le royaume conserve sa 
deuxième place sur la liste des principaux marchés africains de l’assurance.
Le trio de tête reste inchangé. L’Afrique du Sud 
demeure première avec 47,1 milliards de dollars et 
le Kenya boucle le Top 3, en réalisant 2,2 milliards 
de chiffre d’affaires sur un marché africain de 68,1 
milliards.
Le Maroc conserve sa place de deuxième plus grand 
marché de l’assurance en Afrique. Avec 4,6 milliards 
de dollars de primes émises en 2019, le Royaume 
améliore sa part à 6,8% sur un marché africain de 
68,1 milliards, selon les chiffres officiels publiés par 
le secteur. Le trio de tête reste inchangé. L’Afrique 
du Sud demeure le marché des assurances le plus 
important du continent, avec 47,1 milliards de dollars 
de primes émises l’année dernière (+1,4%), soit une 
part de marché de 69,1%. Le Kenya boucle le Top3, 
en réalisant 2,2 milliards de chiffre d’affaires (+5,6%), 
lui valant 3,3% de ce marché. L’Égypte, où le géant 
marocain Wafa Assurance vient d’être agréé dans les 
branches Vie et Santé, occupe le quatrième rang avec 
1,9 milliard de dollars de primes en 2019, soit une 
part de marché de 2,8%. Dans le Top 5, figure aussi le 
Nigeria (1,6 milliard).
Sur la période 2017-2019, le marché marocain de 
l’assurance a augmenté de 7,7% en moyenne, soit 3 
fois plus vite que celui africain (+2,3%). Le Nigeria 
et la Namibie réalisent les taux de croissance les 
plus importants, soit 18,7 et 16,6% respectivement, 
devant l’Égypte (+8,3%). Par branche, le Maroc 
préserve également son deuxième rang sur le marché 
de l’assurance Vie, avec 2,08 milliards de dollars 
de primes émises en 2019 (soit une PDM de 4,5%), 
derrière l’Afrique du Sud qui affiche 37,7 milliards 

(81,6% de PDM) et devant la Namibie qui enregistre 
1,03 milliard (2,2% de PDM).
Le marché global de l’assurance Vie en Afrique s’est 
apprécié de 3,1% en 2019 à 46,2 milliards de dollars. 
Il a été fortement impacté par l’évolution relativement 
faible du marché sud-africain qui affiche une 
croissance moyenne annuelle de 1,8% sur la période 
2017-2019. L’Égypte et le Nigeria ont vu leurs primes 
de la branche Vie croître à des taux moyens de 12,5 
et 26,3% respectivement. Au Maroc, le taux est de 
9,1% en nominal.  Pour ce qui est de la branche Non-
Vie, le Royaume occupe également la deuxième place 
avec un chiffre d’affaires de 2,55 milliards de dollars 
(11,6% de PDM). Il se positionne derrière l’Afrique du 
Sud qui a enregistré 9,36 milliards (42,7% de PDM) 
et devant le Kenya avec ses 1,2 milliard de primes 
(5,8% de PDM).  Les primes émises dans la branche 
Non-Vie du marché africain sont restées relativement 
stables (+0,7% par an) ces trois dernières années, 
atteignant 21,9 milliards de dollars en 2019. Cette 
évolution s’explique principalement par la stagnation 
du marché sud-africain (+0,1%) face à une croissance 
annuelle moyenne de 6,7% de celui marocain. Le 
Nigeria a réalisé la meilleure performance en termes 
de croissance des primes émises Non-Vie sur les trois 
dernières années (+12,6%).
Côté pénétration du marché, (primes totales rapportées 
au PIB), le Maroc se maintient dans le Top 3 avec un 
taux de 3,9%, derrière l’Afrique du Sud (13,4%) et la 
Namibie (10,4%). Ainsi, il devance le Kenya (2,3%), 
la Tunisie (2,2%), l’Algérie (0,7%) l’Égypte (0,6%) 
ou encore le Nigeria (0,3%). Source: Africa Diligence

Companies News

Reinsurer receives Shariah certificate, boosting credentials in retakaful sector 
Saudi Arabia:Saudi Arabia: Saudi Re, the sole reinsurance company 
in Saudi Arabia, has received a Shariah certificate for 
its offerings from the Shariyah Review Bureau (SRB).
With a solid financial base of total assets SAR2.9bn 
($773m) and an A3 rating by Moody’s, Saudi Re 
is eyeing opportunities in its target markets in the 
kingdom, the Middle East, Asia, Africa and Lloyd’s.

Mr Fahad Al-Hesni, managing director and CEO of 
Saudi Re, said in a statement, “We are progressing 
well in our international diversification strategy, and 
the Shariah certificate provides additional reassurance 
to an important segment of our clients. Demonstrating 
our Shariah compliance will complement our value 
proposition to our clients especially in the takaful and 
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cooperative reinsurance market.”
He added that Saudi Re has identified Environmental, 
Social and Governance (ESG) objectives from 
investors’ perspective, among which Shariah 
compliance is emphasised as a key factor in reflecting 
responsible conduct.
Mr Yasser S Dahlawi, founder and CEO of SRB, said, 
“Cooperative insurance and reinsurance companies that 
deal with significant, complex risk-based transactions 
are actively embracing our Shariah advisory services. 
By helping Saudi Re attain Shariah certification by Source: Middle East Insurance Review

« تحقق أرباًحا تتجاوز 80 مليون جنيه بنهاية العام الماىل الما�ن ن التعاو�ن »التأم�ي
إدارة  مجلس  رئيس  العزيز،  عبد  حسام  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
80 مليون  أك�ث من  كته  ، عن تحقيق �ش التعاو�ن ن  للتأم�ي المرصية  الجمعية 

الما�ن الماىل  العام  بنهاية  أرباًحا  جنيه 

المرصية  الجمعية  �ن  األعمال  لنتائج  المبدئية  ات  المؤ�ش أن  إىل  وأشار 
جنيه  مليون   220 بقيمة  تأمينية  أقساط  إجماىل  حققت  التعاو�ن  ن  للتأم�ي

السابق. للعام  مليون   193.6 مقابل   ، الما�ن يونيو  بنهاية 

45 مليوًنا،  33.5 مليون جنيه، مقابل  وسددت الجمعية تعويضات بقيمة 
%26 خالل تلك  11.5 مليون جنيه، بنسبة انخفاض قدرها  اجع قدره  ب�ق

ة. الف�ق

46.4 مليون جنيه عائًدا عىل إجماىل الدخل  وأضاف أن الجمعية حققت 
قدره  بارتفاع  المقارنة،  ة  ف�ق خالل  مليون   41.1 مقابل  االستثمار،  من 
 ، %13، الفًتا إىل أن رأس المال المدفوع ارتفع، خالل العام الماىل الما�ن
جنيه،  مليون   3.8 بزيادة  مليون،   45.5 مقابل  جنيه،  مليون   49.3 إىل 

.8% نسبته  بارتفاع 

ومن المعروف أن رأسمال جمعية التعاو�ن يسمح- وفًقا لنظامها األسا�- 
 - التعاو�ن ن  التأم�ي وثيقة  بموجب  ن  المساهم�ي من  يكون  بأن  له  مؤّمن  لكل 

يمنح سهًما. وثيقة  ى  كل من يش�ق

استثمارات مليون  و600  مستهدفة  أقساًطا  جنيه  مليون   400

 400 تأمينية بقيمة  المقبل، أقساًطا  العام  الجمعية تستهدف،  وأوضح أن 
600 مليون  ، واستثمارات تصل إىل  الحاىلي الماىل  العام  مليون جنيه،نهاية 

جنيه.

خالل  جديدة  تعاقدات  إلبرام  تستعد  الجمعية  أن  إىل  العزيز  عبد  ولفت 
تاريخية مع جهاز  تربطها عالقات  بنوك وجمعيات  المقبلة مع عدة  ة  الف�ق
�ن  المساهم  الصغر  ومتناهية  ة  والصغ�ي المتوسطة  وعات  الم�ش تنمية 
اتيحب لها، حيث إن جميع تمويالت برنامج  جمعية التعاو�ن والظه�ي االس�ق
التغطيات  أنواع  بجميع  تغطيتها  تتم  الجهاز  من  لة  المموَّ المبا�ش  اإلقراض 

الجمعية. من  الالزمة  التأمينية 
المصدر: المال

Fusion Atlanta-Sanad : la nouvelle entité est dévoilée

Morocco: Morocco: Le Top management du nouvel ensemble fusionné a tenu une visioconférence, ce vendredi 25 septembre, Le Top management du nouvel ensemble fusionné a tenu une visioconférence, ce vendredi 25 septembre, 
suite à la finalisation de l’opération de fusion d’Atlanta avec Sanad ce matin, afin de dévoiler le nom de la nouvelle suite à la finalisation de l’opération de fusion d’Atlanta avec Sanad ce matin, afin de dévoiler le nom de la nouvelle 
entité et donner plus de détails sur le processus de cette opération.entité et donner plus de détails sur le processus de cette opération.

reviewing its processes, we’re supporting them to 
gather meaningful insights by staying focused on their 
business-critical functions while we cater to all their 
Shariah compliance needs.”
The SRB’s scope of the engagement includes reviewing 
reinsurance, claims, financial and investment 
transactions of Saudi Re and ensuring compliance 
with Shariah standards as set by the Accounting 
and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions (AAOIFI).

La fusion des deux compagnies 
d’assurance du groupe Holmarcom, 
Atlanta et Sanad, a reçu l’approbation 
des Assemblées des actionnaires 
d’Atlanta et de Sanad ce vendredi 
25 septembre. L’opération est ainsi 
complétement finalisée.
La nouvelle entité résultante de 
cette fusion est désormais dénommée 
AtlantaSanad Assurance. « Ce nom a été retenu 
pour que les deux compagnies puissent se retrouver 
et se maintenir en rapprochement. Cela permet de 
préserver le vécu et les acquis des deux compagnies 
et surtout à nos collaborateurs, nos partenaires et nos 
assurés de continuer à se projeter dans cette entité », 
a expliqué Fatima Zahra Bensalah, Vice-présidente 
d’AtlantaSanad Assurance lors de la visioconférence 

organisée ce vendredi par la nouvelle 
compagnie.
Le choix du timing de l’opération, 
qui coïncide avec un contexte de 
crise liée à la pandémie du Covid-19, 
a été soulevé. Mohamed Hassan 
Bensalah, PDG de AtlantaSanad 
Assurance, a déclaré : « nous avons 
estimé que c’était le bon moment 

d’avoir une grande compagnie qui répond à tous les 
critères pour nos clients ». Selon lui, ce contexte « peut 
constituer une opportunité pour le développement ».
Fatima Zahra Bensalah, elle, estime que « nous ne 
savons pas quand est-ce que cette crise va se terminer. 
Malgré ce contexte, il faut continuer à se développer. 
Cette opération de fusion envoie donc un signal positif 
au marché ».
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Le processus de l’opération de fusion a pris 4 mois. 
Pour le Top management de la compagnie, « c’est un 
temps record ». L’opération a pu être réalisée grâce 
à la « vision claire et bien définie qui été arrêtée par 
le groupe Holmarcom », d’après Jalal Benchekroun, 
Directeur général de la compagnie.
Et de continuer : « On a commencé l’année 2020 sur un 
bon cadrage de l’opération. Le projet était bien préparé. 
Le lancement des chantiers à partir de la fin du mois 
mai 2020 s’est déroulé rapidement. On a organisé le 
projet autour de 4 périmètres, portant sur 36 chantiers. 
Ceux-ci ont été portés par 160 contributeurs Atlanta-
Sanad, qui ont accumulé plus de 1.100 réunions de 
travail et qui ont produit plus de 500 livrables ».
La nouvelle compagnie compte 650 employés. Pour 
la gestion des structures communes et des doublons, 
la compagnie a fait en sorte d’éviter le licenciement 
dans le cadre de cette opération. Pour cela, elle a 

fait appel à un cabinet de conseil externe qui s’est 
chargé de l’organisation des entretiens pour mieux 
accompagner les employés dans ce processus et aussi 
pour guider dans les réorientations. Par contre, le plan 
du recrutement qui était initialement établi au niveau 
des deux compagnies, a été ralenti, voire même arrêté. 
A l’issue de cette opération, la part de marché de 
la nouvelle entité est de 11%. «On est à quasiment 
15% sur la Non-Vie, ce qui fait de nous la deuxième 
compagnie d’assurance en Non-Vie. Nous avons un 
plan de développement stratégique sur les 5 prochaines 
années. Cette fusion est faite pour unir les forces des 
deux compagnies et aller gratter d’autres parts de 
marché », indique Jalal Benchekroun.
A rappeler que cete opération a été réalisée via 
augmentation de capital de Atlanta (absorbante) 
réservée aux actionnaires de Sanad (absorbée).

Source: Le Boursier

Wafa Assurance : « la crise ne remet pas en cause nos projets de développement » 
(Ramses Arroub)
Morocco: Morocco: Wafa Assurance a dégagé un déficit au titre du premier semestre à cause, en grande partie, de la hausse Wafa Assurance a dégagé un déficit au titre du premier semestre à cause, en grande partie, de la hausse 
des impayés et la chute des cours à la Bourse de Casablanca. Mais le Top management reste confiant en ses des impayés et la chute des cours à la Bourse de Casablanca. Mais le Top management reste confiant en ses 
perspectives d’évolution, la poursuite de ses projets de développement et les opportunités qui peuvent se créer perspectives d’évolution, la poursuite de ses projets de développement et les opportunités qui peuvent se créer 
dans le contexte actuel. dans le contexte actuel. 
Le top management de Wafa Assurance a tenu une 
visioconférence, ce mercredi 23 septembre, afin de 
présenter les résultats semestriels 2020, expliquer leur 
évolution, et dresser le cadre général de la stratégie 
poursuivie par la société dans ce contexte de crise.
L’activité de Wafa Assurance a été impactée par la 
montée des impayés et la contre-performance des 
marchés financiers. A l’image de tous les acteurs 
composant le tissu économique marocain, « notre 
activité est touchée par le ralentissement économique 
du pays », a commenté Ramses Arroub, PDG de Wafa 
Assurance, lors de la visioconférence.
A rappeler que la compagnie d’assurance un dégagé un 
déficit net de 191 millions de DH au premier semestre 
2020.
D’après les explications du PDG de Wafa Assurance, 
face à la dégradation du portefeuille actions, suite 
à la chute des cours à la bourse de Casablanca, la 

compagnie a provisionné au 
premier dirham de pertes, par 
prudence. Cela a beaucoup pesé 
sur son résultat financier, ce qui 
explique le déficit dégagé au 
premier semestre.
Malgré le fait que l’ACAPS a 
apporté des assouplissements au secteur en matière, 
entre autres, de provisionnement pour dépréciation 
des valeurs en placement, en laissant la possibilité de 
provisionner les actifs qui ont une moins-value latente 
de 30% à la place de 25% ; la compagnie a opté pour 
le maintien des méthodes d’avant en provisionnant 
comme à son accoutumée.
« Historiquement, on a toujours provisionné au 
premier dirham », a déclaré Ramses Arroub.
Lire l’intégralité de l’Interview sur le site de Le 
Boursier Source: Le Boursier

http://leboursier.ma/Actus/8420/2020/09/23/Wafa-Assurance-la-crise-ne-remet-pas-en-cause-nos-projets-de-developpement-Ramses-Arroub.html
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In The Spot Light

ي
-حوارات-الجزء الثا�ن ي ن العر�ب ذاكرة التأم�ي
يكي  وت كتاب جديد للمجتهدين تيس�ي ال�ق ي ب�ي

صدر عن منتدى المعارف �ن
. ي

الثا�ن الجزء  - حوارات”  ي العر�ب ن  التأم�ي بعنوان “ذاكرة  ومصباح كمال 

مي  يكي وكمال مع مجموعة من مخرصن يقدم هذا الكتاب حوارات أجراها ال�ق
وهم:  ، ن التأم�ي صناعة 

ليبيا  - فلفل  إبراهيم  األستاذ/   -

- األستاذ/ أحمد محمد الصباغ - األردن

- األستاذ/ توفيق إدريس - تونس

- األستاذ/ جورج زينة - لبنان

- األستاذ/ حسن حافظ - مرص

ي - االمارات
- األستاذ/ فريد لط�ن

صناعة  ذاكرة  عىل  للحفاظ  محاولة  أنه  عىل  الكتاب  إىل  ينظر  أن  يمكن 

مرحلة  ن  ب�ي ج�  ببناء  العربية  ن  التأم�ي
الحية.  المعارصة  والتجربة  التأسيس 
ي من الكتاب، ومن 

هذا هو الجزء الثا�ن
ي 

�ن الثالث  الجزء  يصدر  أن  المؤمل 
القادمة. السنة 

ذاكرة  كتاب  عىل  الحصول  يمكن 
عىل  ة  مبا�ش النا�ش  من  ي  العر�ب ن  التأم�ي

: التاىلي العنوان 

المعارف منتدى 

وت ي – المنارة – رأس ب�ي
بناية “طبارة” – شارع نجيب العردا�ق

وت 11032030 – لبنان ص. ب. 113-7494 حمرا – ب�ي

info@almaarefforum.com.lb ي 
و�ن إلك�ق بريد 

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


