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

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

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

Exclusive Sponsor

الراعــي الحصـــري

اضية الثامنة: ن األف�ت ي للتأم�ي ندوة اإلتحاد العام العر�ب

مستجدات األسواق العربية عشية 
تجديدات 2022

General Secretariat Activities

إلعادة  المركزية  كة  ال�ش رعاية  تحت 
ي  العر�ب العام  اإلتحاد  ينظم   ، ن التأم�ي
يوم  الثامنة  اضية  األف�ت ندوته  ن  للتأم�ي
الجاري  أكتوبر   28 الموافق  الخميس 
قرب  العربية  األسواق  لبحث مستجدات 
لعام  ن  التأم�ي إعادة  إتفاقيات  تجديد 
عىل  ي 

المنا�ن التغ�ي  تأث�ي  وكذلك   ،2022
العالمية. األسعار 

ي  وأوضح اإلتحاد أن هناك تصاعد تدري�ب
 ، العالمي الصعيد  العام عىل  هذا  لألسعار 
مما  الطبيعية  الكوارث  مع   

ً
تزامنا وذلك 

األسعار  إرتفاع  من  مزيد  إىل  سيؤدي 
عىل  أنه   

ً
ا مش�ي المقبلة،  المرحلة  خالل 

وت  ب�ي انفجار  بعد  فإن  ي  العر�ب الصعيد 
فمن   ، ن شاه�ي المدارية  والعاصفة   2020
ض إرتفاع أسعار اإلعادة لتؤثر عىل  المف�ت

ة. المبا�ش ن  التأم�ي كات  �ش
ن  التأم�ي سوق  لموقف  اضية  اإلف�ت الندوة  هذه  مناقشة  المقرر  ومن 
إتخاذ  إمكانية  ومدى  حالة،  عىل  أمورها  استمرار  ومدى   ، ي العر�ب

لألسعار. تصحي�ي  مسار 
الفاسي  يوسف  اضية  اإلف�ت الندوة  هذا  ي 

�ن ن  المتحدث�ي قائمة  وتشمل 

GAIF 8th webinar:
Arab Markets update on the 
2022 renewals
With official sponsor by Société 
Centrale de Réassurance (SCR), 
GAIF is organizing 8th webinar 
on Thursday, October 28, to 
discuss developments in the 
Arab markets near the renewal 
of reinsurance agreements for the 
year 2022, as well as the impact of 
climate change on global prices. 
GAIF explained that there is a 
gradual escalation of prices this 
year on the global level, there is a 
clear improvement in rates, which 
coincided with natural disasters 
(Ida) and will inevitably lead 
to further increase. In the Arab 
level, after 2020 Beirut blast and 
the Tropical Storm Shaheen, it 
is assumed that the return prices 
will rise to affect the direct companies. 
Also GAIF webinar will discuss the position of the 
Arab insurance market, the extent to which its affairs 
continue to exist, and the extent of the possibility of 

https://iciec.isdb.org/
https://share.hsforms.com/1eVfD3W3kTQKgnitwxBhKbg4sash?utm_source=GAIF_Email
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وهادي  المغربية،  المركزية  اإلعادة  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  الفهري 
ق  وال�ش بأفريقيا  سكور  كة  ل�ش اإلكتتاب  قسم  رئيس  حشيشة 
ن  التأم�ي إعادة  كة  لـ�ش التنفيذي  الرئيس  الدويسان  وداود  األوسط، 
ق األوسط  الكويتية، وفاسيليس كاتسيبيس المدير العام لمنطقة ال�ش
وكذلك   ،AM BEST كة  ب�ش أسيا  ووسط  وجنوب  أفريقيا  وشمال 
باإلضافة  ؛  ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العام  ن  األم�ي أبوزيد  شكيب 
كة  إىل محمد مهران نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ل�ش

مرص. ن  للتأم�ي أليانز 
هنا الضغط  الرجاء  للتسجيل، 

taking a corrective course of prices. 
Speakers includes Youssef Fassi Fihri, CEO of Société 
Centrale de Réassurance (SCR), Hedi Hachicha, Chief 
underwriting Officer - Head of Africa & Middle East 
- P&C Reinsurance (SCOR), Dawoud  Al Duwaisan, 
CEO of Kuwait Re, and Vasilis Katsipis, general 
manager - MENA - South & Central Asia (AM BEST 
Rating Services) Market Development, as well as 
Chakib AbouZaid, Secretary General GAIF; In addition 
to Mohamed Mahran, Vice Chairman and Managing 
Director of Allianz Insurance Egypt. 
To register, please click here

Markets’ Report

ن تتجاوز آثار األزمة الصحية: ن وإعادة التأم�ي مؤسسات التأم�ي

ن التونسي خالل عام 2020 ات قطاع التأم�ي مؤ�ش
وس كورونا «كوفيد19- «عىل  أثرت التـداعيات السلبية لجائحة ف�ي
حيث  من  خاصة  وذلك   2020 سنة   

مو�نّ ي 
�ن ن  التأم�ي قطاع  نشاط 

خالل  المسّجل  بمستواها  مقارنة  معامالته   رقم  نمّو  ة  وت�ي تراجع 
الثالثية  خالل  المسّجل  الملحوظ  ص 

ّ
التقل إثر  ة،  األخ�ي السنوات 

ي  ال�ت ازية  االح�ت اإلجراءات  إنعكاسات  نتيجة  السنة  هذه  من  الثانية 
ي كان من أبرزها إقرار  وس وال�ت ي هذا الف�ي

تم إتخاذها مع بداية تف�ش
.)2020 04 ماي  22 مارس إىل غاية  الحجر الص�ي الشامل (من 

فقد  الصعب،  ي  الوط�ن اإلقتصادي  الظرف  تواصل  ورغم  ذلك،  ومع 
ن من تجاوز آثار هذه األزمة  ن وإعادة التأم�ي نجحت مؤسسات التأم�ي
حّققته  الذي  الهام  ي  اإليجا�ب النمّو  بفضل  ار  األ�ن بأخف  الصحية 
من  األوىل  الثالثية  خالل  المكتتبة  الصافية  األقساط  مستوى  عىل 
ن عىل  هذه السنة والذي تجاوز نسبة %13 ))+32(% لصنف التأم�ي
ن عىل غ�ي الحياة(،  الحياة وتكوين األموال و)+9,5(% لصنف التأم�ي
السنة. من  ي 

الثا�ن النصف  نسبية خالل  إنتعاشة  تسجيلها  إىل  إضافة 
 سنة 

ي مو�نّ
ات نشاط القـطاع �ن وفعال، فقد كان تطو ّ ر أهـم ّ مـؤ�ش

: التاىلي النحـو  إيجابيا عموما وذلك عىل   2020
ن  التأم�ي لمؤسسات  الجمىلي  المعامالت  رقم  نمو  نسق  تراجع   •
 2019 ي مو�ن سنة 

2,7 %�ن 5,6 % مقابل  المبا�ش حيث لم يتجاوز 
4,2414 م.د،  8,2571 م.د مقابل  ،ليبلغ 

ن  التأم�ي مؤسسات  قبل  من  المدفوعة  التعويضات  حجم  إنخفض   •
1,5 % مقابل ارتفاعها الملحوظ بنسبة %1,12 خالل السنة  بنسبة 
مقابل  م.د   1349 لتعادل   )2018 %سنة   20 من  )وبأك�ث  الفارطة 

1420,9 م.د سنة 2019،
المكونة من قبل مؤسسات  الخام  الفنية  المدخرات  إرتفع إجماىلي   •
بعقود  ن  والمنتفع�ي لهم  المؤمن  تجاه  بالتـزاماتها  للوفاء  ن   التأم�ي
5532,1 م.د سنة  6016,1 م.د مقابل  7,8 %لتناهز  ن بنسبة  التأم�ي

.2019
مقابل   8,7% بلغ  حيث  الفنية  األعباء  نمو  نسق  إرتفاع  تواصل   •
738,9 م.د  2018( وبلغ مجموعها  2019 و)%6 سنة  %7,2 سنة 

الماضية. السنة  ي 
680 م.د �ن مقابل 

ن  التأم�ي لمؤسسات  الصافية  للتوظيفات  الجملية  القيمة  تطورت   •
لتعادل   10,4% بنسبة   )»UIB »تأمينات  مؤسسة  اعتبار  )دون 

6842,5 م.د مقابل 6198,8 م.د سنة 2019 .
بلغت  حيث  القطاع  لمؤسسات  الجمليـة  الفنية  النتيجة  تحسن   •
هذه  بعنـوان  الصافية  النتيجـة  لذلك  تبعا  وناهزت  م.د،   250,2
»تأمينات  ي  مؤسس�ت نتائج  إعتبار  دون  )وذلك  م.د   208,7 السنة 
ة  األخ�ي السنوات  خالل  اتها  مؤ�ش أصبحت  ي  ال�ت UIB«و»كتاما« 

النهائية(. معطياتها  عن  ا  تختلف كث�ي
هنا الضغط  الرجاء  التقرير،  لألطالع عىل 

المصدر: هيئة التأمين في تونس

https://share.hsforms.com/1eVfD3W3kTQKgnitwxBhKbg4sash?utm_source=GAIF_Email
https://share.hsforms.com/1eVfD3W3kTQKgnitwxBhKbg4sash?utm_source=GAIF_Email
https://www.cga.gov.tn/fileadmin/contenus/pdf/RAPPORT_CGA_AR_2020.pdf
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BADRI - Omani Listed Insurance Companies Performance 
Analysis For H1 2021
In the first half of 2021, the listed companies in the 
Omani Insurance Industry saw written premiums of 
OMR 222 Million, a 2% growth in the top line from 
H1-2020. This was expected as the economy started 
recovering from the impact of COVID-19.
The average loss ratio for the listed companies 
analyzed in the report stood at 67% (previously, 58%) 
and average combined ratio was at 96% (previously, 
84%). Following the pandemic there is an increased 
focus towards digitization of distribution channels and 
claims processes. Going forward, this should enhance 
efficiency and improve expense ratios.
The profits recorded for the period 2021-H1 (RO 17 

Million) observed a decline of 32% when compared 
with the corresponding period of 2020 (RO 25 Million); 
this is primarily due to the profits in 2020-H1 being 
exceptionally high which was a result of the lockdown 
leading to lower frequency of accidents. The profits of 
NLIF are nearly half of what they were in 2020-H1. 
The overall decline in profits drops to -9% (from -32%) 
if NLIF is excluded.
The detailed analysis is covered in the attached 
Performance Analysis report of the listed insurance 
companies in Oman.
To download full report, please click here

 Source: BADRI

World Insurance & COVID-19

Insured cat losses more than double average year-to-date level: 
Jefferies
Analysts at Jefferies have reported that insured natural catastrophe losses year-to-date are running 103% higher 
than the long-term average, and are already greater than the full-year claims burden for 2018, 2019 and 2020.
This means losses are more than double what they 
would usually be at this stage in the year during 2008 
to 2020, and more than 90% higher than the average 
of the previous 10 years.
Even excluding Hurricane Ida, Jefferies notes that 
catastrophe costs are 32% above the long-term 
average, making it a near certainty that budgets will 
be exceeded.
Moreover, unlike prior year, natural catastrophe losses 
are spread across a broader range of perils and regions.
Analysts warn that these above-average losses are 
putting pressure on the adequacy of corporate natural 
catastrophe budgets, and they expect reinsurance deductibles to be exceeded in Q3 results due to the 

impact of large single events such as Ida and the With

33

https://badriconsultancy.com/wp-content/uploads/2021/10/BADRI-Performance-Analysis-of-Oman-Listed-Insurance-Comapnies-for-2021-H1.pdf.pdf
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impact of large single events such as Ida and the 
European floods.
With a higher proportion of net losses falling on 
reinsurers, it’s expected that these losses will drive 
further rate rises in property excess of loss contracts.
However, September has provided some relief for 
the industry, as re/insured losses were at their lowest 
monthly level so far this year, partly due to below 
average hurricane losses.
While Hurricane Nicholas was a major driver of 
natural insured losses last month, at an estimated $900 
million, tropical cyclone losses were actually lower 
than they would usually be in September.
Looking ahead through October, the Atlantic 
windstorm season continues, so Jefferies believes 
that tropical storm losses in North America should be 

expected.
Currently, the industry is watching Storm Pamela, 
which is bearing down on the Pacific coast of Mexico, 
and which could cause additional flooding claims in 
Texas.

 Source: Reinsurance News
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Insurance: Transforming risk and compliance 
By Erwann Michel-Kerjan, Fritz Nauck, Dimitris 
Paterakis, and Lorenzo Serino
In the decade between the global financial crisis and 
the COVID-19 pandemic, many insurance companies 
focused their risk and compliance activities on 
protecting themselves from downside risks and 
meeting ever-evolving regulatory requirements. 
Today, a significant transformation is gaining steam 
as insurers must reinvent themselves in the multiyear 
reality of COVID-19, increased levels of uncertainty, 
pressures for efficiency, and the need to be resilient 
and relevant by tapping new sources of growth. The 
risk and compliance functions are expected not only to 
go on protecting insurance companies from downside 
risks but also to shift toward providing them with 
strategic advice to support growth (for instance, new 
business) and change (such as company-wide cost and 
tech transformations).
At the same time, the risk and compliance functions 
need to perform second-line risk reviews and to help the 
business, as the ultimate risk owner, connect the dots 
on key issues. Deep dives on business performance, 
such as unusual claim patterns or better-than-expected 
customer-retention levels, can help inform business 
decisions. And forward-looking metrics for financial 
and nonfinancial risks, combined with regular stress 
testing, are important to ensure that the business 
is operationally resilient and functioning in a safe, 
sound manner across an extended risk and compliance 
landscape.
The scope of these demands is posing a creative 
challenge for chief risk officers and chief compliance 

officers (CROs and CCOs). In response, some insurance 
companies are beginning to restructure these functions 
extensively so they can fulfill their new responsibilities 
in a more effective way. For some insurers, the change 
is about beefing up their game and expanding the risk 
and compliance functions to meet the new expectations. 
For others—companies that had significantly expanded 
the functions after the financial crisis to meet specific 
regulatory requirements—it is about right-sizing and 
developing a true value proposition, beyond regulatory 
issues. By supporting a number of insurers that were 
making this journey, we have identified several key 
elements that companies should consider when they 
restructure to create the risk function of the future.
To read full article, please click here

 Source: Mckinsey

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk-and-resilience/our-insights/insurance-transforming-risk-and-compliance
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Two-Thirds of Organizations Have Been the Target of at Least 
One Ransomware Attack According to a Fortinet Ransomware 
Survey
85% Are More Concerned of a Ransomware Attack Than Other Cyber Threats
“According to Fortinet 2021 Global State of 
Ransomware report, ransomware grew 1070% year 
over year. Unsurprisingly, organizations cited the 
evolving threat landscape as one of the top challenges 
in preventing ransomware attacks. As evidenced by 
our ransomware survey, there is a huge opportunity 
for the adoption of technology solutions like 
segmentation, SD-WAN, ZTNA, as well as SEG and 
EDR, to help protect against the threat of ransomware 
and the methods of access most commonly reported by 
respondents. The high amount of attacks demonstrates 
the urgency for organizations to ensure their security 
addresses the latest ransomware attack techniques 
across networks, endpoints, and clouds. The good 
news is that organizations are recognizing the value of 
a platform approach to ransomware defense.”
Organizations More Concerned About Losing Data
The top concern of organizations regarding a 
ransomware attack was the risk of losing data, 
with the loss of productivity and the interruption of 
operations following closely behind. In addition, 84% 
of organizations reported having an incident response 
plan, and cybersecurity insurance was a part of 57% of 
those plans. In regards to paying ransom if attacked, 
the procedure for 49% was to pay the ransom outright, 
and for another 25%, it depends on how expensive the 
ransom is. Of the one-quarter who paid ransom, most, 

but not all, got their data back.
Ransomware Concerns Consistent Globally
While concerns about ransomware were reasonably 
consistent across the board, there were some 
differences regionally. Respondents in EMEA (95%), 
Latin America (98%), and APJ (Asia-Pacific/Japan) 
(98%) were only slightly more concerned about 
ransomware attacks than their peers in North America 
(92%). All regions perceive the loss of data as the top 
risk associated with a ransomware attack, along with 
the worry that they will be unable to keep up with 
an increasingly sophisticated threat landscape. APJ, 
uniquely, lists the lack of user awareness and training 
as their top concern. Respondents in APJ and Latin 
America were more likely to have been victims of a 
ransomware attack in the past (78%) compared to 59% 
in North America and 58% in EMEA. Phishing lures 
were a common attack vector everywhere, while remote 
desktop protocol (RDP) exploits and open vulnerable 
ports were top attack vectors in APJ and LatAm.
The Need for Integration and Intelligence
Almost all respondents view actionable threat 
intelligence with integrated security solutions or a 
platform as critical to preventing ransomware attacks 
and see value in artificial intelligence (AI)-driven 
behavioral detection capabilities.

 Source: Globe news wire & Fortinet

Regional Insurance

ين من موجز سياسات بعنوان  ي ُيصدر العدد الثالث والع�ش صندوق النقد العر�ب
” ن ي الدول العربية: قطاع التأم�ي

ي �ن
“واقع وآفاق القطاع المالي غ�ي المرص�ن

“واقع  بعنوان  ين من سلسلة موجز سياسات  والع�ش الثالث  العدد  ي  العر�ب النقد  البحثية، أصدر صندوق  أنشطته  تطوير  إطار حرصه عىل  ي 
�ن

قطاع  عىل  الرقابة  ألوضاع  الراهن  الوضع  عىل  الضوء  الموجز  ي 
ُيل�ت  .” ن التأم�ي قطاع  العربية:  الدول  ي 

�ن ي 
المرص�ن غ�ي  المالي  القطاع  وآفاق 

بما  الدولية،  بالمعاي�ي  امها  ن ال�ت وضمان  القطاع،  ي 
�ن العاملة  المؤسسات  بتطوير  الصلة  ذات  افية  اإل�ش السلطات  ودور  ومسؤوليات  ن  التأم�ي

الُمتبناة من قبل  . كما يرصد الموجز اآلثار األولية لجائحة كوفيد-19 عىل أنشطة القطاع، والتداب�ي  الماىلي النمو االقتصادي واالستقرار  يدعم 

https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/reports/report-ransomware-survery.pdf
https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/reports/report-ransomware-survery.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2021/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2021/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20.pdf
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اآلثار. تلك  لمواجهة  المعنية  افية  اإل�ش السلطات 
 
ً
ن قد بلغ عالميا التأم�ي حيث أشار الموجز إىل أن حجم أصول قطاع 

المائة  ي 
17.6 �ن 2019 تمثل نحو  ي عام 

35.4 تريليون دوالر �ن نحو 
بلغت  نمو  بنسبة  ي 

المرص�ن غ�ي  الماىلي  القطاع  أصول  إجماىلي  من 
ما   ،2018 عام  ي 

�ن المسجلة  بالمستويات  مقارنة  المائة  ي 
�ن  9 نحو 

بيانات مجلس  وفق   2002 عام   منذ  للقطاع  نمو  نسبة  أعىل  يمثل 
النامية  الدول  ي 

�ن ن  التأم�ي عمليات  نمو  يعكس  بما   ، الماىلي االستقرار 
ضد  التحوط  أنشطة  اتساع  وكذلك  الناشئة،  السوق  واقتصادات 

العالم.  مستوى  عىل  االستثمار  لصناديق  المخاطر 
ي 

�ن  2020 عام  ي 
�ن ملموسة  تحوالت  العالمي  ن  التأم�ي قطاع  شهد 

القيمة اإلجمالية لألقساط  أعقاب جائحة كوفيد-19 حيث ارتفعت 
ي 

�ن  1.9 إىل   1.7 ن  ب�ي تراوحت  بنسب  العالم  مستوى  عىل  التأمينية 
المائة. 

 خالل السنوات 
ً
ن نموا عىل مستوى الدول العربية، شهد قطاع التأم�ي

المنطقة  اقتصادات  تشهدها  ي  ال�ت التطورات  مع  امن  ن بال�ت ة  األخ�ي
إجماىلي  بلغ  حيث   ، ن التأم�ي لخدمات  الحاجة  تعزز  ي  ال�ت العربية 
مليار   39.5 ُيقارب  ما   2020 عام  نهاية  ي 

�ن القائمة  ن  التأم�ي أقساط 
يعة  التقليدية، والمتوافقة مع ال�ش ن  التأم�ي كي لجميع أنواع  دوالر أم�ي

 .2019 ي نهاية عام 
38.9 مليار دوالر أمريكي �ن مقابل 

ن  ات متباينة عىل نشاط قطاع التأم�ي أدت جائحة كوفيد-19 إىل تأث�ي
األقساط  تراجع  الجائحة  عن  نتج  جهة  فمن  العربية.  الدول  ي 

�ن
لنمو   

ً
أساسيا  

ً
محركا تشكل  ي  ال�ت القطاعات  انكماش  نتيجة  التأمينية 

والنقل،  والسياحة  والتجارة  الصناعة  العربية عىل غرار  االقتصادات 
التعويضات  ارتفاع  بسبب  ن  التأم�ي كات  �ش أعمال  نتائج  تأثرت  كما 
زادت  المقابل،  ي 

�ن لكن  والصحة.  الحياة  عىل  ن  التأم�ي ي 
�ن المدفوعة 

بعض  عىل  الطلب  مستويات  من  عنها  الناجمة  ات  والتأث�ي الجائحة 

ن  وتأم�ي  ، ي الط�ب ن  والتأم�ي الحياة،  عىل  ن  التأم�ي السيما  ن  التأم�ي خدمات 
ي زادت  ال�ت المخاطر  التجارية، وأنشطة األعمال ضد بعض  العمليات 

الجائحة. انتشار  أعقاب  ي 
�ن أهميتها 

عن  المسؤولة  الرقابية  السلطات  اهتمام  السياسات  موجز  أوضح 
من  عدد  ي  بتب�ن  ،2020 عام  خالل  العربية  الدول  ي 

�ن ن  التأم�ي قطاع 
لدى  األعمال  استمرارية  خطط  تفعيل  تستهدف  ي  ال�ت المبادرات 
كات  كات مما حافظ عىل مستوى الخدمات المقدمة من قبل �ش ال�ش
 ، ن التأم�ي كات  ل�ش متينة  مالية  مراكز  عىل  للمحافظة  كوسيلة   . ن التأم�ي
عملت بعض الدول العربية عىل إصدار تعليمات بشأن آلية احتساب 
المطالبات  باالعتبار  ، لألخذ  ن التأم�ي كات  الفنية لدى �ش المخصصات 

الجائحة. بسبب  مستقباًل  تحملها  سيتم  ي  ال�ت
فيما أورد موجز السياسات عدد من التوصيات عىل صعيد السياسات 
من  وتمكينه   ، ي العر�ب ن  التأم�ي قطاع  تطوير  مواصلة  تستهدف  ي  ال�ت
التأمينية  التغطية  نطاق  التساع  القائمة  الفرص  من  االستفادة 
بما  ي  العر�ب ن  التأم�ي قطاع  عمق  زيادة  وبالتاىلي  كات،  وال�ش لألفراد 
ي  العربية، منها: أهمية تب�ن الدول  ي 

النمو والتنمية االقتصادية �ن يدعم 
الفرص  من  واالستفادة   ، ن التأم�ي قطاع  لتطوير  وطنية  اتيجيات  اس�ت
توسيع  إىل  إضافة   ، ن التأم�ي قطاع  لتطوير  الرقمي  التحول  يتيحها  ي  ال�ت
ن متناهي  ، وتشجيع خدمات التام�ي ن الص�ي نطاق مظلة أنظمة التأم�ي
التكافىلي  ن  التأم�ي سوق  تطوير  أهمية  إىل  الموجز  أشار  كما  الصغر. 
عالوة   ، ن التأم�ي لقطاع  الدولية  بالمعاي�ي  ام  ن واالل�ت العربية،  الدول  ي 

�ن
من  واالستفادة   ، ي التأمي�ن الوعي  رفع  نحو  الرامية  الجهود  تعزيز  عىل 
، وتشجيع  ي العر�ب ن  التأم�ي لتطوير قطاع  اإلقليمي  التعاون  تعزيز  فرص 
وتغطية  مستدامة،  تأمينية  خدمات  تقديم  عىل  ن  التأم�ي كات  �ش

االجتماعية. المسؤولية  وتعزيز  المناخية،  المخاطر 

المصدر: صندوق النقد العربي
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”: أبناء ُعمان سطروا  ن السلطان هيثم يأمر بإنشاء صندوق طوارئ بعد “شاه�ي
ملحمة وطنية

، أنه أمر بإنشاء صندوق  ن أعلن سلطان ُعمان هيثم بن طارق، االثن�ي
ي للحاالت الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفته الحالة المدارية  وط�ن
ي تعرضت لها السلطنة وعدة دول مجاورة مؤخرا، وما  ” ال�ت ن “شاه�ي

أو كوارث طبيعية.  من حاالت 
ً

قد يحدث مستقبل
اللجنة  “عىل  إن   ، ي

تلفزيو�ن خطاب  ي 
�ن ُعمان،  سلطان  وقال 

ن  المواطن�ي منازل  لها  تعرضت  ي  ال�ت ار  األ�ن بتقييم  المكلفة  الوزارية، 
الجهات  وعىل  ممكن،  وقت  أ�ع  ي 

�ن المساعدة  توف�ي  وممتلكاتهم، 
معها،  والتعاون  اللجنة،  أعمال  تسهيل  العالقة،  ذات  الحكومية 
، لمتابعة أعمالها وإنجازاتها”. افنا المبا�ش وسوف تح�ن اللجنة بإ�ش

، وتوف�ي متطلبات  وأكد أن “عودة الحياة العامة إىل وضعها الطبيعي
ي هذه المرحلة، 

رين، هي أولوية أوىل لدينا �ن الحياة األساسية للمترصن
رة، ما تستحقه من  المترصن الب�ن األساسية  كما سنوىلي إعادة شبكات 

الزمة”. عناية 
ملحمة وطنية سطرها  لنا، عن  الماضية كشفت  “األيام  أن  وأضاف 
بالقول:  وتابع  وتماسكهم”.  هم،  وص�ب بثباتهم،  األوفياء  ُعمان  أبناء 

ي 
“سيظل ذلك شاهدا عىل قوة هذا الوطن، وقدرته عىل الصمود، �ن

أبناء  بذله  لما  امتدادا  ذلك  ولقد كان  ات،  والمتغ�ي الظروف  مواجهة 
العصور”. ُعمان، من تضحيات عىل مر 

الشقيقة والصديقة،  الدول  الشكر إىل “قادة  كما وجه سلطان ُعمان 
معنا”. تضامنهم  عن  لإلعراب  معنا  تواصلوا  ممن 

وتعمل  ومادية،  ية  ب�ش خسائر  خلف   ” ن “شاه�ي اإلعصار  أن  يذكر 
ي 

�ن سابقا  عليه  ما كانت  إىل  األوضاع  إعادة  عىل  العمانية  السلطات 
رين. للمترصن والمساعدة  العون  تقديم  من خالل  رة  المترصن المناطق 
المصدر: CNN بالعربية
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ن  ضمن سياق الجهود الوطنية القائمة للتعامل مع آثار الحالة المدارية شاه�ي
المدارية  الحالة  مع  للتعامل  المبذولة  الجهود  استمرار  إطار  ي 

�ن
 )19/2021( تعميم  المال  لسوق  العامة  الهيئة  أصدرت   ، ن شاه�ي
لتسهيل  محددة  إجراءات  اتخاذ  نحو  ن  التأم�ي كات  �ش بتوجيه  ي 

يق�ن
ن شاه�ي إعصار  من  رين  المترصن مطالبات  تسوية  وت�يــــع 
النقاط، منها: العديد من  االجراءات  وقد تضمنت هذه 

ار 14 يوما من تاريــــج المعاينة وتقييم األ�ن - مدة التعويض النقدي 
لتقييم  رة  المترصن الواليات  ي 

�ن ي 
إضا�ن بكادر  ن  التأم�ي كة  �ش تعزيز   -

المطالب وتسوية  ار  األ�ن

المطالبة لفتح  السلطانية  طة عمان  تقرير من �ش توف�ي  ط  - ال يش�ت
ي عمليات اإلصالح تكون خالل 7 أيام عمل من تاريــــخ 

- أوامر البدء �ن
ينة لمعا ا

عند  المؤمنة  والمنازل  للمركبات  التحمل  مبلغ  دفع  ط  يش�ت ال   -
التعويض( قيمة  من  )يتم خصمه الحقا  الطلب  تقديم 

ي 
لتل�ت الحديثة  التقنية  وسائل  وتسخ�ي  الواليات  ي 

�ن مكاتب  فتح   -
المطالبات

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

Cyclone Shaheen caused huge uninsured losses: OCCI
In this two-part deep dive into Cyclone Shaheen’s deadly aftermath, the Observer speaks to a veteran of Oman’s 
insurance industry for his insights on policy measures and initiatives that must be considered by authorities to 
mitigate the devastating effects of natural disasters on the Omani economy
The destruction unleashed by Cyclone Shaheen as 
its slammed through North and South Al Batinah 
governorates of eastern Oman last week has been 
described as “catastrophic” with echoes of Gonu – the 
monstrous storm that hit the Sultanate in 2007, says 
a key official of Oman Chamber of Commerce and 
Industry (OCCI).
Murtadha M J Ibrahim al Jamalani (pictured), Chairman 
of OCCI’s Finance & Insurance Committee, has been a 
leading voice in shaping the insurance landscape in the 
Sultanate – from the private sector’s standpoint.
“Cyclone Shaheen inflicted huge damage as it swept 
through these governorates on October 3-4, claiming 
several lives, but also destroying infrastructure and 
disrupting economic activity on a major scale. Besides 
inundating private residential buildings and vehicles, 
floodwaters unleashed by the storm also destroyed 
farms, livestock and fishing boats, while also causing 
immense economic harm to shops, supermarkets, 
commercial and residential real estate and construction 
activity across these regions.”
Business losses
In remarks to the Observer, the official warned that 
Shaheen, as with a succession of cyclones and storms 
that have hit Oman with increasing frequency in 
recent years, is threatening to inflict severe pain on 
the financials of insurance companies operating in the 
Sultanate.
“We envision a significant impact for the operating 
results and balance sheets of insurance firms because 
of the scale of the exposures, encompassing their 
Motor, Property and Engineering classes of the 

business insurance portfolios. 
Furthermore, business 
interruption is also key risk 
and can represent a significant 
contribution to the overall claims 
cost,” he said.
While an accurate estimate of the 
losses inflicted by the cyclone 
across the Batinah coast is yet 
to be fully assessed, Al Jamalani 
believes that the bulk of these losses are essentially 
uninsured, meaning that the burden of recovery, repair, 
rehabilitation and compensation essentially falls on the 
government and the survivors themselves.
He explained: “The insurers’ exposure to storm, tempest 
and floods events, at least on their property books, is 
limited by the low level of insurance penetration for 
personal property and home contents insurance in 
particular. Property Insurance underwriting restrictions 
do not permit the commercial insurance companies 
to offer insurance protection to certain properties 
constructed from inferior materials and situated in 
certain areas i.e. the mouth of wadis, built on hillsides 
or mountainsides, located close to the sea and in the 
low-lying areas, and so on. As a result, my guess is that 
total insured losses resulting from Cyclone Shaheen 
and the ensuing floods may be low, but the uninsured 
losses could be huge, not including the economic 
disruption and other inconveniences imposed on local 
communities.”
In any event, given the relatively modest size of the 
insurance economy in the Sultanate, the insurance 
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industry does not have the wherewithal to absorb 
exposures to losses linked to natural disasters and 
catastrophes, the official warns.
Total gross direct written premiums of insurance 
companies across all classes of insurance amounted 
to RO 465.895 million in 2020, which was down 4.3 
per cent from the previous year’s total of RO 486.582 
million, according to CMA figures. Gross written 
premium in the Motor Insurance class declined 12.7 
per cent to RO 113.364 million in 2020, down from 
RO 129.802 million in 2019. In the Property Insurance 
class, gross written premium rose 23.4 per cent to RO 
71.376 million, up from RO 57.845 in year. Gross 
written premium for the Engineering Insurance class 
(Construction All Risks) dipped 3.1 per cent to RO 
22.312 in 2020, down from RO 23.024 million in 2019.
Premium retention
The net insurance premium retention ratio of the 
insurance companies, which is a key indicator of the 
overall financial health of the sector, fell 4 percentage 
points to 56.2 per cent for all classes of the insurance 
business in 2020, down from a ratio of 60.54 per cent 
in 2019, said Al Jamalani.

“For the Motor Insurance Class, the premium retention 
ratio was 90.09 per cent in 2020, down from 91.44 
per cent in 2019, a drop of 1.4 percentage points. The 
corresponding ratio for the Property Insurance class 
was 10.32 per cent, which was down 2.6 percentage 
points from the previous year’s figure of 12.95 per cent. 
For the Engineering Insurance class of the business, the 
premium retention ratio was 14.90 per cent in 2020, 
which was lower by 3.5 per cent from the previous 
year’s figure of 18.16 per cent in 2019.”
Compared with the overall size of Omani economy, 
the insurance sector’s share of the GDP continues to be 
paltry – a reflection of low insurance penetration in the 
Sultanate, Al Jamalani lamented.
Lack of awareness continues to be the bane of the sector 
although four decades have elapsed since the Insurance 
Companies Law was introduced in 1979, he noted.
“Insurance awareness is the responsibility of both 
insurance companies and the regulator,” the official 
stressed. “Awareness by the companies comes through 
advertising and public relations exercises. Awareness 
by the regulator can be built introductory programmes 
and the implementation of rules and regulations 
governing this industry.”  Source: Oman Observer

Arab Insurance AlgeriaAlgeria

ح تخفيضات تزيد عن 50 بالمائة كات لن تق�ت ن السيارات: ال�ش تأم�ي
قريبا  يمكنها  ال  البالد  ع�ب  ن  التام�ي كات  ان �ش العاصمة  بالجزائر  الثالثاء  يوم  نا� سايس،   ، ن للتام�ي الوطنية  كة  لل�ش العام  المدير  الرئيس  أكد   

50 %، وذلك من اجل تخفيف ضغط االسعار الذي يعرفه هذا الفرع. اح تخفيضات ألسعار فرع السيارات تزيد عن  اق�ت

ي الجديد 
و�ن وأوضح السيد سايس عىل هامش اطالق الموقع االلك�ت

كات  ة كانت قد وقعت مع �ش ، ان هذه االخ�ي ن كة الوطنية للتام�ي لل�ش
كات  �ش يمنع  المالية  وزارة  اف  ا�ش تحت  “بروتوكول  عىل  اخرى 
ن السيارات تزيد عن 50 %”. اح تخفيضات عىل تام�ي ن من اق�ت التام�ي

ضغط كب�ي  من  ي 
يعا�ن السيارات  ن  “تام�ي ان  المسؤول  ذات  وأضاف 

فيما يخص تخفيض االسعار، حيث حطمت المنافسة جميع االرقام 
ن يتنافسون عىل حصص  التام�ي كات  القياسية، مما جعل اصحاب �ش
“عدم  خطر  اىل  الصدد  هذا  ي 

�ن ا  مش�ي االسعار”،  خالل  من  السوق 
اماتهم”.   ن بال�ت هؤالء  وفاء 

يتم  لم  اذا  بانه  ادركوا  قد  القطاع  ي 
�ن ن  الفاعل�ي “جميع  ان  أكد  كما 

ستواجه  ن  التام�ي كات  �ش فان  االسعار،  إغراق  لممارسات  حد  وضع 
“اتفاقا  البتة  يشكل  ال  الموقع  وتوكول  ال�ب ان  اىل  ا  مش�ي المشاكل”، 

االسعار”. حول 
النتائج  اىل  ن  للتام�ي الوطنية  كة  لل�ش العام  المدير  الرئيس  وتطرق 

“سنة  ان  مؤكدا  كته،  ل�ش المالية 
سيما  ايجابية  بنتائج  تب�ش   2021

االقتصادي”. االنتعاش  مع 
رقم  ان  الصدد  هذا  ي 

�ن وأوضح 
نموا   سجل  قد  كة  ال�ش اعمال 
ي السداسي االول من 

ب6.45 % �ن
الجارية. السنة 

المقبل  ديسم�ب   31 ي 
�ن “االفاق  أما 

كة  ال�ش فيها  بما  القطاع  لمجموع   %  7 و   5 ن  ب�ي اوح  ي�ت نموا  فتتوقع 
سايس. السيد  يضيف   ،” ن للتام�ي الوطنية 

تراجعا ب2  السيارات سجل  ن  تام�ي بان  التأكيد  ي االخ�ي اىل 
وخلص �ن

المركبات  المفروضة عىل  يبة  الرصن 2020 بسبب  ي سنة 
دينار �ن مليار 

سنة  ي 
�ن سحبها  تم  و   2020 المالية  قانون  تضمنها  ي  ال�ت الملوثة، 

المصدر: وكالة األنباء الجزائرية2021.
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Arab Insurance SudanSudan

السودان يحتفل باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث
مخاطر  من  للحد  العالمي  باليوم  العالم  مع  السودان  اليوم  احتفل 
النظامية  البلدان  أجل  من  الدوىلي  )التعاون  شعار  تحت  الكوارث 
القومي  المجلس  بتنظيم من  الكوارث وخسائرها(.  للحد من مخاطر 
والتكنولوجيا  للعلوم  االستشاري  االقليم  والمركز  ي 

المد�ن للدفاع 
الكوارث. مخاطر  من  والحد  البيئة  لبحوث 

االتحادي  الحكم  بوزارة  اليوم  نظم  الذي  االحتفال  وخاطب 
للدفاع  القومي  بالمجلس  العام  ن  األم�ي عمر  احمد  اللواء  بالخرطوم 
االحتفال  امن  ن ب�ت حيث  العالم  مع  تضامنا  اليوم  االحتفال  ان  ي 

المد�ن
من  بالحد  الدفاع  اهتمام  مؤكدا  عام  كل  من  اكتوبر   13 اليوم 
من  ي 

المد�ن الدفاع  نفذها  ي  ال�ت آت  المجهود  مستعرضا كل  المخاطر 
والسيول الفيضانات  كوارث 

التعاون  ي الفعاليات الدولية بفضل 
ي يشارك �ن

وقال ان الدفاع المد�ن
من أجل الحد من الك إرث الفتا أن إدارته نالت عدة دورات متطورة 
ي بهذا اليوم 

ي مجال المخاطر. مهنا الشعب السودا�ن
ورفع القدرات �ن

البيئة. ه من اهم االيام حفاظا عىل  الذي اعت�ب
االستشاري  االقلبمي  المجلس  عام  ن  ام�ي عادل عوض  الدكتور  وقال 
شعار  إن  المخاطر.  من  والحد  البيئة  لبحوث  والتكنولوجيا  للعلوم 
وشمل  المخاطر  من  الحد  أجل  من  الدوىلي  التعاون  هو  العام  هذا 
دولية  منظمات  من  وخارجية  داخلية  مخاطبات  من  االحتفال 
ي كما تم استعراض 

مختصة بجانب مشاركة إدارة قوات الدفاع المد�ن
عام  المتحدة درجت كل  األمم  ان  مبينا  ي 

المد�ن الدفاع  دور  فلم عن 
اهتمام  مؤكدا  الكوارث  مخاطر  من  للحد  العالمي  باليوم  باالحتفال 

تتفق كل  و  تصل  ان  أمله  عن  معربا  الفعالية  بهذة  الدوىلي  المجتمع 
االنبعاث الدول عىل 

االنبعاث. بهذا  الخاص  القادم  الدوىلي  المؤتمر  ي 
�ن والمشاركة 

بالمجلس  الرسم  الناطق  طة عبدالجليل عبدالرحيم  واشار عميد �ش
يكون هذا  ان  هام عىل  اليوم هو  االحتفال  ان  ي 

المد�ن للدفاع  القومي 
للدفاع  القومي  المجلس  إدارة  ان  مؤكد  الكوارث  من  خاىلي  العام 
من  الجزرية  المعالجات  مشاريــــع  انفاذ  عىل  دائما  يعمل  ظل  ي 

المد�ن
للحد  الجهات  من  عدد  مع  التضامن  بجانب  المبكر  االنزار  ضمنها 

والخريفية والبيئة  الصحية  المخاطر  من 
المصدر: سودان نيوز

Arab Insurance PalestinePalestine

ي 
ن الفلسطينية عىل مائدة اجتماع االتحاد الفلسطي�ن كات التأم�ي إشكاليات �ش

ن مع الصحة العامة كات التأم�ي ل�ش
محمد  السيد  ن  ب�ي اجتماع   2021/10/10 الموافق  األحد  يوم  عقد 
 ، ن التأم�ي كات  ل�ش ي  الفلسطي�ن االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  الريماوي؛ 
األ�ة  وطب  العامة  الصحة  مساعد  وكيل  الشخرة؛  والدكتور كمال 
ي 

�ن الريماوي  محمد  السيد  رافق  العليا.  الطبية  اللجنة  ورئيس 
أسعد؛  نهاد  السيد  هما  االتحاد،  إدارة  مجلس  عن  ن  ممثل�ي االجتماع 
؛ رئيس  ن نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد، واألستاذ اسماعيل حس�ي

االتحاد. ي 
�ن القانونية  اللجنة 

إشكاليات  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  استعرض  االجتماع،  خالل 
رين من الحوادث،  ي ما يتعلق بآليات فحص المترصن

ن �ن كات التأم�ي �ش
كات  وال�ش رين  المترصن حة إلنصاف  المق�ت الحلول  بعض  تم طرح  كما 
العجز  لنسب  دقيق  لتقدير  التوصل  لضمان  وذلك  سواء،  حد  عىل 

العادلة. التعطيل  ومدد 
االتحاد  ادارة  مجلس  برئيس  الشخرة  كمال  الدكتور  رحب  بدوره؛ 
وذلك  للتعاون،  الصحة  وزارة  استعداد  وأبدى  له،  المرافق  والوفد 
ضمن  منها  تطبيقه  يمكن  ما  وتطبيق  حات  المق�ت دراسة  خالل  من 
األطراف  كافة  حماية  أهمية  عىل  أكد  كما  المتاحة،  اإلمكانيات 

ن واألنظمة. القوان�ي يتماسش مع  ما  ي 
�ن إنصافهم  وأهمية 

ي ختام االجتماع، تم اإلتفاق عىل فتح قناة تواصل دائمة مع وزارة 
�ن

المتعلقة  المشاكل  لكافة  الالزمة  الحلول  توف�ي  للحرص عىل  الصحة، 
بشكل  ي  الط�ب الفحص  أنظمة  لتطوير  باإلضافة   ، ن التأم�ي بأنظمة 
العادل  التطبيق  دون  تحول  قد  عقبات  أية  من  للتخلص  مستمر 

ن التأم�ي ألنظمة  والمنصف 

المصدر: صفحة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين على الفيس بوك
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Arab Insurance EgyptEgypt

ن بالخارج  ن المرصي�ي ن عىل العامل�ي  بالتأم�ي
ً
 تنفيذيا

ً
رئيس الرقابة المالية ٌيصدر قرارا

ضد الحوادث بداية من أول يناير 2022
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة 
افتتاح  ي 

�ن مشاركته  خالل  المالية  الرقابة 
النقدية  التحويالت  فعاليات مؤتمر “دور 
التنمية  وتحقيق  االستثمار  زيادة  ي 

�ن
وزارة  رعاية  تحت  والمنعقد  المستدامة” 
عن  بالخارج  ن  المرصي�ي وشئون  الهجرة 
الوقائع  ي 

�ن للن�ش  تنفيذيا   
ُ
قرارا إصداره 

توىل  األوىل  مادته  �ن  تضمن  المرصية 
السفر  ن  لتأم�ي المرصية  “المجمعة 
العام  من  مايو  ي 

�ن الٌمنشئة  للخارج” 
ي 

ن �ن ن العامل�ي ن الحوادث الشخصية عىل المرصي�ي الجارى بإدارة تأم�ي
لهم. الصادرة  العمل  لتصاريــــح  طبقا  الخارج 

للمجمعة  ن  التأم�ي من  النوع  هذا  إسناد  قرار  أن  الهيئة  رئيس  وقال 
المالية  الرقابة  ن  التفاهم الموقعة ب�ي ي إطار تفعيل بنود مذكرة 

ي �ن
يأ�ت

ن  ي الخارج واالتحاد المرصى للتأم�ي
ن �ن ووزارة الهجرة وشئون المرصي�ي

، والعمل عىل  ي
الما�ن الشهر  ي 

راندفو” �ن م  الشيخ ” �ش م  بمؤتمر �ش
بالخارج  ن  العامل�ي ن  المرصي�ي لحماية  المرصية  الدولة  جهود  دعم 
ن  والمقيم�ي ن  العامل�ي كافة  عىل  تطبق  أن  عىل  لطلباتهم،  واستجابة 
تطوير  وكذلك  للوطن  االنتماء  أوا�  تقوية  ي 

�ن يسهم  بما  بالخارج، 
التأمينية. الثقافة  بمستوى  واالرتقاء  ي  التأمي�ن الوعي  ورفع كفاءة 

وأضاف د. عمران أنه طبقا لمذكرة التفاهم فإن المجمعة نيابة عن 
ن  التأم�ي ي وثيقة 

-2022�ن أعضائها ستقوم باالكتتاب -بداية من يناير 
التأمينية  التغطيات  متضمنة  إختياريا،  الشخصية  الحوادث  ضد 
إصدار  يتم  أن  عىل  بالخارج،  ن  العامل�ي ن  المرصي�ي إليها  يحتاج  ي  ال�ت

ونيا. إلك�ت وتحصيلها  ن  التأم�ي وثائق 
ن  ن العامل�ي وشدد عىل اتخاذ التداب�ي الالزمة لضمان حصول المرصي�ي
الخطر  حدوث  حالة  ي 

�ن لهم  المستحقة  التعويضات  عىل  بالخارج 
منه. المؤمن 

الحوادث  من  ن  التأم�ي وثيقة  نموذج  بن�ش  تنفرد  الغد”  “أموال 
بالخارج ن  العامل�ي ن  للمرصي�ي الشخصية 

إدارة  مجلس  رئيس  نائب   ، عبدالمع�ي رضا  المستشار  كشف 

نموذج  عن  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة 
الشخصية  الحوادث  من  ن  التأم�ي وثيقة 
من  المعتمدة  بالخارج  ن  العامل�ي ن  للمرصي�ي
لمرصية  المجمعة  من  إدارتها  ويتم  الهيئة 

للخارج. السفر  ن  لتأم�ي
خاصة  ترصيحات  ي 

�ن عبدالمع�ي  وأوضح 
لـ»أموال الغد«، أنه بموجب هذه الوثيقة 
عليه  للمؤمن  تؤدي  بأن  المجمعة  تتعهد 
مرص  جمهورية  خارج  وفاته  حالة  ي 

�ن
ن  مب�ي هو  لما   

ً
طبقا ن  التأم�ي مبلغ  العربية 

ي وظاهر  ي عارض عنيف خار�ب
ي الوثيقة، وذلك نتيجة حادث فجا�ئ

�ن
المؤمن  للشخص  يقع  بالوثيقة  مغ�  أخر  سبب  أي  عن  ومستقل 

الوفاة. عليه وحده  تب  وي�ت عليه 
تؤدي  حيث  بحادث،  الوفاة  تغطية  تتضمن  الوثيقة  أن  إىل  وأشار 
المؤمن  وفاة  حالة  ي 

�ن الوثيقة  بجدول  ن  المب�ي ن  التأم�ي مبلغ  المجمعة 
الوارد  المستفيدين  إىل  الحادث  وقوع  تاريــــخ  من  سنة  خالل  عليه 
تحديد  عدم  حالة  ي 

�ن ًعا  �ش ن  المستحق�ي إىل  أو  بالجدول  بيانهم 
من  أي  من  متعمد  بفعل  عليه  المؤمن  تو�ن  إذا  أنه  عىل  مستفيدين 
المبلغ  ي 

�ن نصيبه  يؤول  إليهم  المشار  ن  المستحق�ي أو  المستفيدين 
. ن عي�ي الورثة ال�ش ي 

الذي يظل واجب األداء �ن المستحق 
بلد  إىل  الجثمان  نقل  تكاليف  عىل   

ً
أيضا تشمل  الوثيقة  أن  ونوه 

النفقات  المجمعة  تتحمل  المؤمن عليه، حيث  ي حالة وفاة 
اإلقامة �ن

المؤمن  ي حالة وفاة 
ي مرص �ن

الدفن �ن الجثمان بغرض  الفعلية إلعادة 
للخارج. السفر  أثناء  عليه 

العالم  أنحاء  جميع  تشمل  للوثيقة  الجغرافية  الحدود  أن  وأوضح 
ن  التأم�ي لمبلغ  األق�  الحد  أن   

ً
منوها العربية،  ماعدا جمهورية مرص 

100 ألف جنيه، وتدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان أًيا 
التكاليف  المجمعة  تدفع  الوفاة بحادث  ي حالة 

الوفاة، و�ن كان سبب 
ن  عي�ي ال�ش الورثة  عىل  ي 

المتب�ت المبلغ  ويوزع  الجثمان،  لنقل  الفعلية 
65 عام. المؤمن عليه  الوراثة، مع الحد األق� لعمر  طبًقا إلعالم 
المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية وأموال الغد
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ن المغربية تصدر أقساط بقيمة 36.4 مليار درهم خالل 8  كات التأم�ي �ش
françaisأشهر

ن  التأم�ي كات  �ش كتبتها  ي  ال�ت ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي أقساط  بلغت 
األوىل  الثمانية  األشهر  ي 

�ن درهم  مليار   36.4 نحو  ن  التأم�ي وإعادة 
 ،2020 أغسطس  بنهاية  مقارنة   13% قدرها  بزيادة  العام،  من هذا 

. االجتماعي واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  حسب 
“الحياة”  فرع  نما  ن  ح�ي ي 

�ن  ،6.9% بنسبة  الحياة”  “غ�ي  فرع  ونما 
ي فرع 

تها الهيئة. و�ن ي ن�ش ة ال�ت بنسبة %21.3، وفقا لإلحصاءات األخ�ي
وحدات  و”دعم  و”الوفاة”  “االدخار”  قطاعات  سجلت  “الحياة”، 
عىل  و44.7%  و11.9%   21% بنسبة  زيادات  للحسابات”  التوف�ي 

. التواىلي

 ،  80.8% بنسبة  انخفاضا  القبول  قطاع  شهد   ، أخرى  ناحية  من 
المصدر. نفس  ويضيف 

 534.7 ي أقساط النقل بنسبة %9.9 إىل 
كما تش�ي الهيئة إىل زيادة �ن

درهم. مليون 
من  أك�ث  الشخصية  اإلصابات  أقساط  بلغت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
ي نهاية أغسطس/ آب، بزيادة نسبتها %7.5، بينما 

3.3 مليار درهم �ن
1.53 مليار درهم )8.7%-(. ن عىل “الحريق”  التأم�ي بلغت أقساط 

هنا الضغط  الرجاء  التقرير،  للحصول عىل 
المصدر: هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://amwalalghad.com/wp-content/uploads/2021/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.pdf&hl=ar
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://amwalalghad.com/wp-content/uploads/2021/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.pdf&hl=ar
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://amwalalghad.com/wp-content/uploads/2021/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.pdf&hl=ar
https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/20211005_gabarit-fr.pdf
https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/20211005_gabarit-ar.pdf
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Quel rôle pour l’actuariat dans la solidarité nationale
Des membres de l’Association marocaine des actuaires ont présenté, à l’occasion du premier colloque de l’actuariat 
francophone, l’expérience marocaine matière de soutien aux stratégies de solidarité nationale par la discipline de 
l’actuariat. 

Abderrahim Chaffai, directeur 
du Fonds de solidarité contre 
les événements catastrophiques 
et Mohamed Amrani, président 
de l’Association marocaine 
des actuaires, ont représenté le 
Maroc lors de cet événement 
où ils ont établi, un à un, 
un diagnostic du système 
de retraite marocain et 

l’expérience du fonds dirigé par Chaffai.  
Abderrahim Chaffai, directeur du Fonds de solidarité 
contre les événements catastrophiques, a rappelé 
lors de cet événement que le Maroc est exposé à des 
risques géologiques et climatiques avec un niveau 
moyen. Ceci se traduit pour le Royaume par une perte 
annuelle moyenne due aux catastrophes naturelles de 
plus de 8 Mds de DH, soit 0,8% du PIB du Maroc: 
Les inondations causent des pertes estimées à plus de 4 
Mds de DH chaque année. Les séismes touchent deux 
régions spécifiques du pays: le nord, qui connaît une 
forte croissance économique, et la région d’Agadir, 
l’un des principaux centres touristiques du Maroc. Les 
séismes ont un impact moyen de 900 MDH par an. Les 
sécheresses affectent pour leur part le secteur agricole, 
avec une perte annuelle de rendement des cultures 
estimée à environ 3 Mds de DH - explicitement exclue 
du programme d’assurance contre les catastrophes.  
Avant la mise en place du FSEC, les conséquences 
des catastrophes étaient à la charge du budget du 
gouvernement avec un augmentation des dépenses 
publiques et aucun cadre légal d’indemnisation. 
Désormais, la done a évolué. De par la loi, la première 
mission du fonds est l’indemnisation des personnes 
non assurées. Ainsi, le FSEC prend en charge les 
dommages en deux types: les dommages corporels 
et les dommages causés aux habitations principales 
affectées par les catastrophes, avec un plafond. 
Le fonds donne également la garantie de l’Etat pour 
que le système de couverture lié aux catastrophes 
fonctionne.
Mohamed Amrani, président de l’Association 
marocaine des actuaires a dressé pour sa part un état 
des lieux complet du système de retraite au Maroc ainsi 
que le rôle qu’a mené l’actuariat dans son amélioration. 
Au niveau international, de nombreuses réformes 
des retraites ont été actionnées visant à réviser les 

modalités des solidarités 
générationnelles compte tenu 
des évolutions démographiques 
et économiques, explique Le 
président de l’Association. 
Pour toutes ces réformes, 
les actuaires se sont toujours 
impliqués.
Au Maroc, Mohamed Amrani 
relève toutefois “un décalage 
temporel de plus de 40 ans entre l’instauration d’un 
système des retraites et l’organisation professionnelle 
des actuaires, puisque la profession a été mise en 
place dans les années 2000”. Maintenant, rappelle-t-
il, les actuaires marocains ont beaucoup œuvré pour le 
développement du secteur des retraites et ils ont été, 
naturellement, les premiers à alerter sur l’arrivée à 
maturité des régimes de retraites.
Le Maroc a enregistré des avancées en matière de 
sécurité sociale, témoigne Mohamed Amrani. En 
revanche, le système actuel a montré ses limites: ce 
dernier est compartimenté et souffre d’un déficit de 
coordination avec une fragilité de sa soutenabilité.  
Autre limite : la baisse des rendements financiers 
liés à la baisse des taux et aux turbulences boursières 
qui ont impacté les régimes de retraites au Maroc et 
leurs performances financières. “Il y a un vrai sujet 
sur les marchés des capitaux et sa connexion avec le 
système des retraites”, lance-t-il lors de ce colloque 
international. 
La généralisation de la sécurité sociale : des pistes 
d’accélération
Selon Mohamed Amrani, il y a un besoin d’inscrire la 
réforme des retraites dans le cadre d’une vision globale 
et d’une stratégie macroéconomique.
Il ressort aussi qu’il y a des besoins de complémentarités 
institutionnelles pour assurer l’efficacité du système 
de retraites en tant que levier de développement 
économique, à travers sa bonne articulation économique 
et actuarielle avec le système financier.
Enfin, plusieurs défis actuariels à relever pour la 
mise en œuvre de la réforme à travers la structuration 
actuarielle d’un nouveau système des retraites au 
Maroc. “Ce qui implique une montée en puissance de 
l’expertise actuarielle, ce que l’AMA prévoit de faire 
prochainement à travers des nouveaux partenariats 
académiques et professionnels”, annonce-t-il.

 Source: Bourse News
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Maghrebia Vie rachète à Women’s World Banking Capital Partners sa 
participation dans Enda Tamweel
Tunisia:Tunisia: Women’s World Banking Capital Partners 
(WWBCP) a conclu avec succès la cession de sa 
participation dans Enda Tamweel (5%) à Maghrebia 
Vie, filiale de UFI Group, l’un des plus importants 
groupes privés tunisiens.
Enda Tamweel a fait partie, durant des décennies, du 
réseau mondial de Women’s World Banking, institution 
spécialisée dans les services financiers inclusifs, avant 
que WWBCP, le premier fonds d’investissement de 
Women’s World Banking axé sur le développement 
des femmes, ne devienne actionnaire d’Enda Tamweel 
en 2018, contribuant ainsi davantage à son parcours 
exceptionnel de croissance et à l’inclusion financière 
des femmes et des populations marginalisées.
Cette acquisition par Maghrebia Vie témoigne de 
l’intérêt porté à Enda Tamweel, d’une part, et au 
secteur de la microfinance, d’autre part, et ce, tant par 
les opérateurs nationaux qu’internationaux, et vient 
renforcer le partenariat stratégique de longue date entre 
Enda Tamweel et Maghrebia.
Christina Juhasz, responsable des investissements 
à WWBCP, a déclaré : “ Nous sommes fiers 
d’avoir accompagné Enda au cours de ces années 
transformatrices, durant lesquelles l’institution a 
fortement contribué à l’inclusion financière en Tunisie, 
en particulier à celle des femmes et des jeunes, et tout 
en maintenant des performances financières saines. 

Nous sommes particulièrement heureux de passer 
le relais à Maghrebia Vie, qui fait partie de l’un des 
groupes les plus importants en Tunisie, et qui, nous en 
sommes convaincus, aidera Enda à fournir davantage 
de produits et de services à ses clients. Nous tenons 
à remercier toutes les parties pour leur contribution 
et leur engagement, et espérons que ce n’est que le 
début d’une collaboration continue entre toutes nos 
organisations au service de l’inclusion financière des 
femmes en Tunisie “.
Habib Ben Hassine, directeur général de Maghrebia 
a déclaré : “ En tant que partenaire historique d’Enda 
Tamweel, nous sommes honorés de faire progresser 
notre partenariat avec cette transaction et nous espérons 
que ceci n’est que la continuité d’une relation fructueuse 
et de long-terme entre nos deux institutions“.
Essma Ben Hamida, co-fondatrice d’Enda et membre 
représentatif d’Enda inter-arabe a ajouté : “ Nous 
sommes heureux d’accueillir Maghrebia, que nous 
connaissons bien, comme l’un des actionnaires d’Enda 
Tamweel. Ce sera notre premier actionnaire privé 
tunisien et nous espérons que cette évolution renforcera 
et développera notre partenariat dans le secteur de la 
micro-assurance “.
WWB a été conseillé sur cette transaction par MCF en 
tant que conseiller financier et par le Cabinet Hedda 
Ellouze Belajouza en tant que conseiller juridique.

 Source: Ilboursa

ن التكافىلي بالجريدة الرسمية المغربية صدور أحكام تطبيق قانون التأم�ي
أحكام  بعض  بتطبيق   )2021 سبتم�ب   7(  1443 محرم  من   29 ي 

صادر�ن  2402.21 رقم  اإلدراة  إصالح  و  واالقتصاد  المالية  وزير  قرار  ُن�ش 
أكتوبر   11 بتاريــــخ   7029 عدد  ي 

�ن المغربية  الرسمية  بالجريدة  التكافىلي  ن  التأم�ي يخص  فيما  التأمينات  بمدونة  المتعلق   17.99 رقم  القانون 
الجاري.

لُيحدد: القرار  وجاء هذا 
العقود؛ ي هذه 

�ن إدراجها  يمنع  أو  ي يجب  ال�ت البنود  التكافىلي وكذا  ن  التأم�ي بعقود  المتعلقة  التطبيقية  المقتضيات   -
هذه  وكذا سقف   ، التكافىلي ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي لمقاوالت  أدائها  وكيفيات   ، التكافىلي ن  التأم�ي تسي�ي حسابات صندوق  أجرة  تحديد  معاي�ي   -

األجرة ؛
. التكافىلي ن  التأم�ي عمليات  ي 

�ن ن  ك�ي المش�ت عىل  التكافىلي  ن  التأم�ي لحسابات صندوق  والمالية  التقنية  الفوائض  توزيــــع  كيفيات   -
هنا الضغط  الرجاء  الجريدة،  للحصول عىل 
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http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2021/BO_7029_Ar.pdf


النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2021/10/182021/10/18 IssueIssue  121121  العددالعدد 1313

محمد رمسيس عروب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب:
 العام الجارى

ً
»الوفاء المغربية« تستهدف 1.2 مليار دوالر أقساطا

والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  عروب،  رمسيس  محمد  قال  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
�ن  للتوسع  طموح  خطة  وضعت  المجموعة  إن  المغربية  الوفاء  ن  تأم�ي كة  ل�ش المنتدب 
 6 ا إىل أنها تعمل حاليا �ن  أفريقيا لتعزيز تواجدها �ن 65% من دول القارة السمراء، مش�ي

العاج ومرص. ون والسنغال وساحل  المغرب وتونس والكام�ي أسواق، وه 
وأضاف – �ن حواره مع »المال« – أن مجموعته تستهدف 1.2 مليار دوالر من اإليرادات 
نشاط  القتحام  تسع  وأنها   ، الما�ن العام  خالل  مليار   1.1 مقابل  الحاىل،  العام  خالل 
والمتوسطة  المرتفعة  المختلفة  الدخل  ائح  �ش تستهدف  كما  مرص،  �ن  المرص�ن  ن  التأم�ي

. ي الط�ب ن  والتأم�ي الحياة  تأمينات  منتجات  ع�ب  والمنخفضة، 
الضغط هنا الرجاء  الحوار كامال،  المصدر: الماللقراءة 

ن ترتفع بإجمالي محفظة استثماراتها إل 17.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس أليانز للتأم�ي
إدارة  مجلس  رئيس  حجازي،  أيمن  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
استثمارات  إجماىلي محفظة  إرتفاع  ن  – مرص، عن  للتأم�ي أليانز  كة  �ش
 17.5 إىل  والممتلكات  الحياة  تأمينات  ي  ك�ت �ش ي 

�ن ممثلة  المجموعة 
.2021 أغسطس  بنهاية  جنيه  مليار 

إجماىلي  أن  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ترصيحات  ي 
�ن حجازي  وأضاف 

مليار   16 نحو  سجلت  الحياة  لتأمينات  أليانز  كة  �ش استثمارات 
ن مرص. للتأم�ي أليانز  استثمارات  جنيه  مليار   1.5 مقابل  جنيه؛ 

المختلفة  القنوات  ن  ب�ي ن  كت�ي ال�ش استثمارات  محفظة  تنوع  وأوضح 
بجانب  والسندات،  الخزانة  أذون  ي 

�ن ممثلة  العام  الدين  أدوات  من 
المالية،  األوراق  وبعض  بالبنوك،  االستثمارية  والشهادات  األوعية 

االستثمار. وصناديق 
استثمار  صندوق  ي 

�ن جنيه  مليون   150 بـ المساهمة  م  ن تع�ت أليانز 
عقاري

ي 
�ن جنيه  مليون   150 بـ المساهمة  المجموعة  عزم  حجازي  ونوه 

وذلك  جنيه،  مليون   500 برأسمال  عقاري  استثمار  صندوق  ن  تدش�ي
 أنه سيتم 

ً
5 مؤسسات مرصفية وتأمينية أخرى، موضحا بالتعاون مع 

الحياة  لتأمينات  وأليانز  ن  للتأم�ي أليانز  ي  ك�ت ن �ش ب�ي الحصة  توزيــــع هذه 
. مستقباًل

إطالق صندوق  ي 
�ن مالية ومرصفية  6 مؤسسات  إىل مساهمة  ويشار 

سيستثمر  والذي  جنيه،  مليون   500 قدره  برأسمال  عقاري  استثمار 
لمصادر  صحفية  لترصيحات   

ً
وفقا واإلدارية،  التجارية  الوحدات  ي 

�ن
. مطلعة

ن  للتأم�ي أليانز  ن  ب�ي العقاري  االستمار  مساهمي صندوق  هيكل  ويتوزع 
مرص  كة  و�ش مرص  وبنك  جنيه،  مليون   150 قدرها  بحصة  مرص   –
القاهرة  لكل منهما، وبنك  100 مليون جنيه  الحياة بحصة  لتأمينات 
 40 ن  اوح ما ب�ي 75 مليون جنيه، والمرصف المتحد بحصة ت�ت بحصة 
كة  ب�ش ن  بالعامل�ي الخاص  المعاشات  وصندوق  جنيه،  مليون  و50 

جنيه. مليون   25 بحصة  العرب  المقاولون 
المصدر: أموال الغد

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
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