
2020/12/14 Issue 80 العدد 11

Issue 80 العدد
2020/12/14

النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية
GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

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

العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنيالعامة لإلتحاد العام العريب للتأمني

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

.مسؤولية املصادر

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

بي
ن الط

امللتقى االقليمي السادس للتأمي

األمانة العامة

4th GAIF Webinar
 The Role of Brokers in Developing Insurance

Markets

ن ي للتأم�ي ونية لإلتحاد العام العر�ب ة اإللك�ت ي كلمة مصورة للن�ش
�ن

ن عىل أكسا الخليج يحسن من إيراداتها وتنويــــع محفظة المخاطر أستحواذ مجموعة الخليج للتأم�ي
تحدث   ، ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  ونية  اإللك�ت ة  للن�ش مصورة  كلمة  ي 

�ن
اإلتحاد  بمجلس  ي  الكوي�ت ن  التأم�ي سوق  ممثل   – الحسن  سعود  خالد  األستاذ/ 
وضع  عن  ن  للتأم�ي الخليج  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام 
ي  الكوي�ت االتحاد  ومجهودات  كوفيد-19،  أزمة  ظل  ي 

�ن ي  الكوي�ت ن  التأم�ي سوق 
عىل  بالعمل  الوحدة  وقيام  األزمة  هذه  من  للعبور  ن  التأم�ي وحدة  مع  ن  للتأم�ي
للنور  خروجها  المنتظر  من  ي  وال�ت الجديد  للقانون  التنفيذية  بالالئحة  الخروج 

العام ي نهاية هذا 
�ن

ن العالمية من تشدد وخصوصا  كما أل�ت الضوء عىل ما يشهده سوق إعادة التأم�ي
الصحي  ن  والتأم�ي العمل  انقطاع  ن  تأم�ي

الخليج  أكسا  عىل  ن  للتأم�ي الخليج  مجموعة  استحواذ  صفقة  عن  تحدث  كما 
مما يحسن من  إفريقيا  األوسط وشمال  ق  ال�ش منطقة  ي 

�ن إقليمي  لتكون العب 
2021 إىل  إيرداتها وتنويــــع محفظة المخاطر إضافة إىل وصول إيراداتها بنهاية 

2.4 بليون دوالر
هنا  الضغط  الرجاء  الفيديو،  لمشاهدة 

2020 15 ديسم�ب  ي إنتظاركم يوم 
�ن

البيضاء وباريس( الدار  بتوقيت  12:00 ظهرا 
وت( القاهرة وب�ي )بتوقيت  1:00 ظهرا 

المكرمة( مكة  )بتوقيت  2:00 ظهرا 
االمارات( )بتوقيت  3:00 ظهرا 

للتسجيل، للتسجيل، أضغط هنا
Waiting for you, December 15, 2020

 12:00 PM (Casablanca & Paris)
1:00 PM (Cairo & Beirut)

2:00 PM (Makkah) 
3:00 PM (UAE)

Registration from Registration from Here

https://youtu.be/qyO09T91lLc
https://share.hsforms.com/1HcH2_5lKQZ65gefm56cLkA4sash?utm_campaign=GAIF%20Wenbinar%203%3A%20The%20Role%20of%20Brokerages%20in%20developing%20markets&utm_source=facebook&utm_medium=paidsocial
https://share.hsforms.com/1HcH2_5lKQZ65gefm56cLkA4sash?utm_campaign=GAIF%20Wenbinar%203%3A%20The%20Role%20of%20Brokerages%20in%20developing%20markets&utm_source=facebook&utm_medium=paidsocial
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World Insurance & COVID-19

Market Segment Outlook: Global Reinsurance 
AM Best is maintaining its outlook for the global 
reinsurance segment at Stable, due to the following 
positive factors:
• Positive pricing momentum, combined with tighter 
terms and conditions
• Improving market discipline driven by the historically 
low interest rate environment and limited alternative 
investment opportunities
• A growing need for reinsurance protection, as 
primary writers look for capital management solutions 
and more stability in results owing to COVID-19-
related uncertainty
• A reassessment of the role of third-party capital 
providers following the impact of loss creep, trapped 
capital, and the perception of higher risk resulting 
from discrepancies between actual and modelled 
claims experience
• A life side characterized by well-capitalized 
companies, which are concentrated in a few large 
global players 

• Mortality experience, which remains at manageable 
levels (although rising because of COVID), owing to a 
(re)insured population with lower risk characteristics 
compared to the general populationNegative factors 
include the following:
• Greater uncertainty with regard to claims reserve 
development associated with previous years’ property 
catastrophe events; social inflation; and, more recently, 
business interruption and casualty lines, related to 
COVID-19
• The excess capital of the last few years, which has 
translated into a lack of underwriting discipline and 
contributed to companies struggling to meet their cost 
of capital
AM Best believes that the current market hardening 
will need to continue for at least a couple of years to 
have a meaningful impact on the segment.
To download full report, please Click Here

 Source: AM Best 

Global (re)insurance: capitalisation strong but low interest rates 
continue to weigh 
Willis Re’s Strategic and Financial Analytics teams continue to monitor the financial impact on investment markets 
and global reinsurer capital positions.

اجتماع لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة
 2020/12/08 الموافق  الماضي  الثالثاء  يوم  ُعقد 
لجنة  إجتماع   ، المرئية  االتصال  وسائل  عبر 
الموحدة. العربية  والمكاتب  السيارات   تأمينات 
تم مناقشة آخر مستجدات مشروع  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
تم  كما  الموحدة،  العربية  للبطاقة  اإللكتروني  اإلصدار 

الموحدة العربية  المكاتب  بين  المعلقة  األمور  بين  مناقشة 

We are pleased to share with you Willis Re’s latest 
assessment of global (re)insurers’ financial health. 
This short report has been prepared by Willis Re’s 
Strategic and Financial Analytics teams.
Key takeaways
• We estimate that asset-side support to global 

reinsurers’ shareholders’ equity is now +3% YTD.
• Solvency capital, however, is constrained by falling 
interest rates.
• Capital raising has continued in Q4. We estimate 
that COVID-19 related capital raising by global 
(re)insurers totals $19b and a further $3b is being 
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http://www.gaif-1.org/userfiles/file/pdf_links/document(1).pdf
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contemplated and/or is in progress.
• Pending legal rulings are one factor in the continued 
uncertainty around ultimate COVID-19 related losses. 
Booked losses in the first nine months of 2020 totalled 
$20b, which remains considerably below the c.$68b 
mid-point of top-down industry loss estimates.
• While falling interest rates provide an immediate 
constraint on solvency, their impact on 
earnings will be longer term. Overall, 
we see the decline in already low interest 
rates as a key long-term challenge for (re)
insurers.

• Third quarter written premium bounced back from 
second quarter declines, as COVID-19 lock-downs 
re-opened, but we can expect another dip if second 
wave induces renewed lock-downs. Positive rate 
momentum continues to provide a strong offset to low 
and volatile exposure growth.
To downlead full report, please Click Here

 Source: Willis Re 

AXA and the restaurant owner: The Court in favour of the 
insurer
On 3 December 2020, the Aix-en-Provence Court of Appeal ruled in favour of AXA in its dispute with a restaurant 
owner. In an initial judgment handed down on 23 July 2020, the Marseille Commercial Court had ordered the 
insurer to give the restaurant owner a compensation of 66 385 EUR (80 456 USD) for Covid-19-related business 
interruption.
On the same day, the Court of Appeal said there was no ambiguity in the policy, which explicitly excludes coverage 
for business interruption in the event of cessation of activities. The court also considered that the President of the 
Court lacked competent to assess the claims made by the restaurateur against his insurer.
After winning the case, the French group confirmed that its insurance policy clearly excluded compensation for 
business interruption in the event of a government-imposed decision to shut down institutions.

 Source: Atlas Magazine 

Arab Insurance AlgeriaAlgeria

Premier semestre et deuxième trimestre Année 2020
DONNÉES GLOBALES
A. Production globale au 30/06/2020 
Le marché des assurances, toutes activités confondues, 
enregistre, au 30/06/2020, un montant de plus 71 
milliards de DA contre 81,2 milliards de DA, à la 
même
période de 2019, soit une régression de 12,5%.
Quant aux acceptations internationales, elles marquent 
une hausse de 1,4% comparativement au 1er semestre 
2019. 
B. Sinistres au 30/06/2020
Au terme du premier semestre 2020, les sinistres 
déclarés du secteur des assurances enregistrent un 

 STRUCTURE DES INDEMNISATIONS ET DES SINISTRES
À PAYER AU 30/06/2020

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/pdf_links/global-re-insurance-capitalisation-strong-but-low-interest-rates-continue-to-weigh.pdf
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montant de 28,1 milliards de DA contre 39,2 milliards 
de DA au 30/06/2019, soit une régression de 28,1%.
Les assurances de dommages dominent le marché des 
assurances, avec une part de 93,9 % contre 6,1% pour 
les assurances de personnes.
Le total des indemnisations s’établit, au 30/06/2020, 

 STRUCTURE DE LA PRODUCTION DES ASSURANCES
DE DOMMAGES AU 30/06/2020

à 23,9 milliards de DA, marquant une importante 
régression de 41,4% comparativement au premier 
semestre 2019.
En revanche, les stocks enregistrent une hausse de 19% 
par rapport au 30 juin 2019 et totalisent un montant de 
93,1 milliards de DA.
ASSURANCES DE DOMMAGES
A. Production des assurances de dommages au 
30/06/2020 
La production des assurances de dommages, toutes 
branches confondues, a baissé de 9,3 milliards de DA 
soit un taux de 13,3%, passant de 70,1 milliards de 
dinars au terme du 1er semestre 2019 à 60,8 milliards 
de dinars au 30/06/2020.
Ce repli est engendré par la baisse constatée au 
niveau de toutes les branches, suite à la pandémie 
du COVID-19 qui a touché l’économie dans tous ses 
secteurs.
Pour télécharger le rapport complet, veuillez cliquer 
ici  Source: CNA 

Arab Insurance TunisiaTunisia

LF 2021: Le plafond de déduction des primes de l’assurance-vie 
relevé à 100 mille dinars

revenu global compte non tenu desdites exonérations.
Le relèvement du plafond de déduction vise à inciter 
les personnes physiques à la déclaration de leurs 
revenus et à dynamiser le rôle de la fiscalité à stimuler 
le rythme de financement de l’investissement à travers 
la mobilisation de l’épargne de moyen et long termes 
tout en garantissant une fiscalité neutre envers les 
différents véhicules de mobilisation de l’épargne 
(Primes d’assurance ou CEA) et ce, aussi bien du 
plafond de déduction que du minimum d’impôt dû par 
les personnes physiques bénéficiaires d’exonération 
fiscales.

L’Assemblée des Représentants du peuple (ARP) a 
approuvé l’article 4 du projet de loi de finances pour 
l’exercice qui stipule dans son deuxième point de 
relever le plafond de déduction des primes payées par 
les souscripteurs dans le cadre des contrats assurance 
vie et des contrats de capitalisation de 10 mille dinars 
par an actuellement à 100 mille dinars, nonobstant du 
minimum d’impôts de 45%.
En effet, l’article 12 bis de la loi 89-114 du 30 
décembre 1989 portant promulgation du code de 
l’IRPP et de l’IS dispose que les personnes physiques 
bénéficiaires d’exonération fiscale sont soumises à 
un impôt minimum égal à 45% de l’impôts dû sur le  Source: Illboursa 

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

ن اإلماراتية تجري اختبارات نهائية للمرحلة الرابعة من “المنصة  هيئة التأم�ي
افية الرقمية اإل�ش

تفاصيل  فيه  لتقدم  الدولة،  ي 
�ن العاملة  ن  التأم�ي كات  لجميع �ش التقارير  إعداد  بشأن متطلبات   2020 لسنة   47 التعميم رقم  ن  التأم�ي وّجهت هيئة 

.2021 عام  للهيئة خالل  تقديمها  المطلوب  الدورية  التقارير  متطلبات 

أشارت  منه،  نسخة  عىل  »الرؤية«  حصلت  ي  ال�ت التعميم  تفاصيل  ي 
و�ن

إلطالق   
ً
تمهيدا النهائية،  االختبارات  بعمل   

ً
حاليا تقوم  أنها  إىل  الهيئة 

من  سيتم  ي  وال�ت الرقمية،  افية  اإل�ش المنصة  وع  م�ش من  الرابعة  المرحلة 
مستقباًل. كات  لل�ش والفنية  المالية،  التقارير  تقديم كافة  استكمال  خاللها 

كات  وع المنصة تضمنت تقديم ال�ش وتابعت: »أن المرحلة األوىل من م�ش
للبيانات والتقارير المالية من خالل المنصة، فيما ستتم مشاركة التفاصيل 
كات  ال�ش عىل  ذلك،  يتم  أن  وإىل  الحق،  تعميم  ي 

�ن الشأن  بهذا  اإلضافية 
.»

ً
حاليا بها  المعمول  باآللية  بالعمل  االستمرار  كافة، 

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/pdf_links/NC_2020_T2.pdf
http://www.gaif-1.org/userfiles/file/pdf_links/NC_2020_T2.pdf
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بعض  تضمنت   ،2020-2021 لتقارير  إضافية  متطلبات  التعميم  وشمل 
معلومات  تقديم  االكتواري  الخب�ي  عىل  أوجبت  ي  ال�ت الجديدة  ات  التغي�ي
ن  التأم�ي ألسعار  األد�ن  بالحد  ومقارنتها  كة  ال�ش تفرضها  ي  ال�ت األسعار  حول 

السيارات. عىل 

خصومات  أي  أن  من  للتأكد  التحليل  هذا  إجراء  أن  الهيئة  وأوضحت 
مربحة،  كة  ال�ش أن  عىل  تدل  التجربة  وأن  الواقع،  ي 

�ن مناسبة  تقديمها  يتم 
كات للحد  ي اتخاذ إجراءات واضحة لضمان امتثال ال�ش

وبخالف ذلك ينب�ن
الهيئة. المحدد من  األد�ن 

التقارير،  لتسليم  بها  ام  ن االل�ت الواجب  التواريــــخ  التعميم  ي 
�ن الهيئة  وحددت 

تسع�ي  وبيانات   »17 أس  أر  أف  »أي  للمعيار  والمتابعة  اإلنجاز  فتقريرا 
وتقرير  يناير،   15 قبل  تسليمهما  يجب   2020 الرابع  للربــع  المركبات 
والبيانات  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسيل  مكافحة  حول  االمتثال  ضابط 
السنة  لنهاية  التسع�ي  وتقارير  اير،  ف�ب  15 قبل   2020 عام  لنتائج  األولية 
أس  أر  أف  »أي  بالمعيار  المتعلق  الماىلي  األثر  وتحليل  مارس،  بداية  قبل 

منتصف  إىل  للمعيار  والمتابعة  اإلنجاز  وتقرير  ذاته،  الشهر  لنهاية   »17
أبريل.

تسع�ي  بيانات  لتقديم   
ً
نهائيا  

ً
موعدا أبريل  منتصف  الهيئة  وحددت 

 
ً
نهائيا  

ً
موعدا أبريل  نهاية  حددت  فيما   ،2021 األول  للربــع  المركبات 

التقارير  عىل  الداخلية  الرقابة  فعالية  وتقارير  العام،  نهاية  تقارير  من  لكل 
اف والرقابة ورسوم التأهيل والتدريب عن عام  المالية، وسداد رسوم اإل�ش

.2020

 15 قبل  األول  الربــع  تقارير  تقديم  كات  ال�ش عىل  يجب  التعميم،  ووفق 
يونيو،  نهاية  قبل  الحياة  عىل  ن  التأم�ي كة  ل�ش الماىلي  الوضع  وتقرير  مايو، 
ي 

الثا�ن الربــع  وتقارير  يوليو،   15 قبل  ي 
الثا�ن للربــع  المركبات  تسع�ي  وبيانات 

وتقارير  أغسطس،   15 قبل  االمتثال  ضابط  وتقارير  أغسطس،   15 قبل 
تسع�ي  تقرير  تسليم  يجب  فيما   ، سبتم�ب بداية  قبل  السنة  منتصف  تسع�ي 
 15 قبل  الثالث  الربــع  وتقارير  أكتوبر   15 قبل  الثالث  للربــع  المركبات 

. المصدر: الرؤيةنوفم�ب

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

ن السعودية بـ 2021  كات التأم�ي “ساما” للعربية: نتوقع اندماجات إضافية ل�ش
السعودي،  المركزي  البنك  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  عىل �ش الرقابة  عام  مدير  توقع 
ي 

�ن  
ً
إضافيا عددا  “سيشهد   2021 المقبل  العام  أن  التويجري،  عبدهللا 

المملكة”. ي 
�ن ن  التأم�ي بقطاع  االندماجات 

“القطاع وصل إىل مرحلة من  إن  “العربية”  ي مقابلة مع 
التويجري �ن وقال 

ا إىل وجود  ة”، مش�ي النضج تمكنه من معرفة الحاجة إىل رؤوس أموال كب�ي
“عناية  كات  ل�ش السعودية  السوق  ي 

�ن اندماج  مباحثات  عن  إفصاحات 
تكافل” من جانب آخر. ي والجزيرة 

وأمانة” من جانب و”سوليدر�ت

ة  ن وج�ي ة  بف�ت الدمج  عملية  واألهلية،  الخليج  اتحاد  ي  ك�ت إتمام �ش إىل  وأشار 
قياسا إىل أن عمليات االندماج عادة ما تكون ليست سهلة، وتتطلب عمال 
المالية  الصعد  مختلف  عىل  كات  ال�ش ي 

�ن اإلدارة  مجلس  ومن  اإلدارة  من 
ها. وغ�ي والقانونية 

 ، الماىلي التحول  وبرنامج   2030 المملكة  رؤية  مستهدفات  إىل  أشار  كما 
منطلق  ومن  ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن االندماجات  عملية  تسهيل  يدعمان  اللذين 
أن البنك المركزي يعمل ضمن مؤسسات الدولة عىل تحقيق الرؤية وخلق 
بالنسبة  األمثل  الطلب والحل  قادرة عىل موازاة  ة تكون  مالية كب�ي كيانات 

الخيارات هو “عمليات االندماج”. ن أحد أهم  القطاع، ومن ب�ي لهذا 

“أحد  بأنه  السعودية،  ي 
�ن ن  التأم�ي كات  ل�ش بالنسبة  االندماج  خيار  ووصف 

إىل  أديا  وكالهما   ، ن اندماج�ي تحقق   2020 العام  ي 
و�ن الممتازة  الخيارات 

كيان ماىلي جيد”.

كات  ال�ش من  كب�ي  عدد  وجود  ظل  ي 
“�ن ي 

تأ�ت االندماجات  هذه  إن  وقال 
من  إقبال كب�ي  وحصل  حديثا،  قطاعا  المملكة  ي 

�ن يعد  الذي   ، ن التأم�ي ي 
�ن

ي هذا القطاع، ما جعل االندماج 
ي البداية عىل تأسيس كيانات �ن

كات �ن ال�ش
.” الحاىلي الوقت  ي 

خيارا �ن

ي 
�ن ية  الب�ش الكفاءات  ندرة  مشكلة  مواجهة  مثل  االندماج،  ات  ن م�ي وعدد 

للمنتجات  االبتكار  ن  وتحف�ي الكلفة  خفض  جانب  إىل   ، ن التأم�ي تخصصات 
السوقية. الحصة  وزيادة  للخدمات  الجودة  ورفع 

منها  ا  إن عددا كب�ي التويجري  قال  األجنبية،  ن  التأم�ي كات  وبسؤاله حول �ش
كات  كة بتقييم خياراتها وبعض ال�ش ي السعودية، “وتقوم كل �ش

له تواجد �ن
بينما  السوقية،  بالحصة  للتوسع  األفضل  السبيل  يكون  االندماج  أن  ترى 

البعض اآلخر قد يكون لديه خيارات أخرى”.

وأضاف أن اللوائح المنشورة عىل موقع البنك المركزي السعودي، توضح 
الفروع  فتح  عمليات  أو  الدمج  لعمليات  اطات  واالش�ت العامة  المتطلبات 

. ن التأم�ي ي قطاع 
�ن ها  األجنبية، وغ�ي

هنا الضغط  الرجاء  اللقاء،  لمشاهدة 
المصدر: العربية

Arab Insurance IraqIraq

ن ي يطالب بتوف�ي برامج تأمينية جديدة لحماية المواطن�ي
وزير المالية العرا�ت

ضم  اجتماع  األحد،  اليوم  عالوي،  عبداألم�ي  عىلي   ، ي
العرا�ت المالية  وزير  ترأس 

ي 
�ن المالية،  لوزارة  التابعة  ن  التأم�ي إعادة  كة  و�ش الوطنية  ن  التأم�ي كات  �ش مدراء 

الوزارة. مقر 

ورة  وأكد عالوي، وفقا لبيان صادر عن المكتب اإلعالمي لوزارة المالية، عىل �ن
ن القائمة، وتوف�ي برامج تأمينية جديدة توفر الحماية الالزمة  تطوير برامج التأم�ي
ن  التأم�ي كات  ب�ش الثقة  استعادة  ي 

�ن يسهم  بما  عمله  نطاق  وتوسيع   ، ن للمواطن�ي
العراقية.

تحقيق  ي 
�ن مساهمته  ومدى  ن  التأم�ي قطاع  دور  أهمية  عىل  عالوي،  وشدد 

البيضاء. الورقة  الذي نصت علية  الماىلي  اإلصالح 

بمستوى  واالرتقاء  تذييلها  وسبل  ن  التأم�ي قطاع  معوقات  طرح  اللقاء  أثناء  وتم 
المرحلة. متطلبات  مع  ينسجم  بما  القطاع  املصدر: مباشرعمل 

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2020/12/07/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
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 من حوادث الس�ي مجهولة الُمسبب
ً
رين جسديا رفع التعويضات الممنوحة للمت�ن

ن يوم برئاسة السيد الدكتور  اف عىل التأم�ي انعقاد اجتماع مجلس إدارة هيئة اإل�ش
ي وزير المالية رئيس المجلس

كنان يا�ن
هيئة  إدارة  مجلس  اجتماع  انعقد 
السيد  برئاسة  ن  التأم�ي عىل  اف  اإل�ش
المالية  وزير  ي 

يا�ن كنان  الدكتور/ 
 ، ي

الما�ن األربعاء  يوم  المجلس  رئيس 
إعادة  مشكالت  المجلس  ناقش  حيث 
مجمع  إحداث  إمكانية  وَبحَث  ن  التأم�ي
، بعد أن تم االطالع عىل  ن إلعادة التام�ي
2021.. كما  لعام  ي السوق 

التطورات �ن
منها: القرارات  من  العديد  اتخذ 

الممنوحة  التعويضات  •رفع 
الس�ي  حوادث  من   

ً
جسديا رين  للمت�ن

تعويض  رفع  ومنها  الُمسبب،  مجهولة 
 500 من  الدائم  الكىلي  والعجز  الوفاة 

ة  ل�ي المليون  ونصف  مليون  إىل  ألف 
للورثة.

ن  التأم�ي كات  ن �ش ب�ي للسيارات  اإللزامي  ن  التأم�ي أقساط  توزيــــع  قرار  •تعديل 
إجماىلي  من   20% اإللزامي  ن  التأم�ي أقساط  تتجاوز  ال  بحيث  الخاصة، 

كة.  أقساط كل �ش

نفقات  إدارة  كات  �ش عمل  بتنظيم  المتعلقة  األمور  من  العديد  •معالجة 

. الصحي ن  التأم�ي  

بمتابعة  الهيئة  إدارة  •تفويض 
ووسطاء  وكالء  ترخيص  إجراءات 
 
ً
مؤخرا الصادر  اإلعالن  وفق   ، ن التأم�ي

ترخيص  طلبات  بقبول  الهيئة  عن 
جديدة.

ن  ح�ي والم�َّ الشهداء  ذوي  •إعفاء    
ورسوم  بدالت  من  العلم  خدمة  من 
اإلعالن  ي 

�ن  ، ن تأم�ي كوكالء  خيص  ال�ت
السابق. البند  ي 

�ن إليه  المشار 

اللجنة  حات  مق�ت عىل  الموافقة   •  
لجهة  الهيئة،  ي 

�ن عية  ال�ش االستشارية 
تخفيض أجر الوكالة ونسبة المضاربة.

عند  األسهم،  حملة  حقوق  إىل  الوثائق  حملة  حقوق  ضم  •وكذلك 
الصلة. ذات  الهيئة  قرارات  وفق  لالستثمار  المتاحة  النسب  احتساب 

 ، ن التأم�ي سوق  عمل  بتنظيم  المتعلقة  القرارات  من  العديد  إىل  إضافة   
فيه. المخالفات  بعض  وإنهاء  بمعالجة  وكذلك 

المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين

Arab Insurance KuwaitKuwait

ن الجديدة عند نقل ملكية المركبة تأجيل تطبيق وثائق التأم�ي
المواد  تطبيق  تأجيل   

ً
قرارا ن  التأم�ي تنظيم  لوحدة  العليا  اللجنة  أصدرت 

2020 بشأن  9 لسنة  ي القرار رقم 
المتعلقة بنقل ملكية المركبات الواردة �ن

حوادث  عن  الناشئة  المدنية  المسؤولية  من  ن  التأم�ي وثيقة  إصدار  قواعد 
 1 إىل   10 والـ  9 والـ  8 الـ المواد  وهي  للمركبات(  اإلجباري  ن  )التأم�ي المرور 
مارس 2021 بداًل من 13 ديسم�ب الجاري. وأشارت مصادر مطلعة إىل أن 
إنشاء  من  لالنتهاء  الداخلية  لوزارة  الفرصة  يتيح  المواد  تلك  استثناء  قرار 

ي مواد 
با�ت ة إىل ان  التعديالت، مش�ي يتيح تطبيق تلك  برنامج خاص 

األحد  من   
ً
اعتبارا المحدد  موعدها  ي 

�ن ت�ي   2020 لسنة   9 رقم  القرار 
المتعلقة  العليا  اللجنة  قرار  تطبيق  من  المستثناة  المواد  تنص  المقبل. 

 : ي
اآل�ت اآللية عىل  المركبة  ملكية  بنقل 

ن عىل  ي بنقل ملكية مركبة آلية، يتع�ي
ي تق�ن ال�ت ي الحاالت 

الثامنة: �ن المادة 
المالك  لمصلحة  جديدة  ن  تأم�ي وثيقة  بإصدار  ام  ن االل�ت المؤهلة  كات  ال�ش
خيص  ل�ت المتبقية  المدة  مع  التأمينية  تغطيتها  مدة  تتفق  للمركبة  الجديد 
المركبة، وال يجوز بأي حال من األحوال التعامل بمالحق الوثائق عند نقل 

اآللية.  المركبات  ملكية 
ن  التأم�ي وثيقة  إصدار  عند  المؤهلة  كات  ال�ش عىل  يتوجب  التاسعة:  المادة 
وثيقة  لقيمة  المحدد  بالسعر  ام  ن االل�ت السابقة،  المادة  بموجب  الجديدة، 
قسط  استيفاء  ويتم  القرار،  هذا  من   )1( رقم  الملحق  ي 

�ن ن  والمب�ي ن  التأم�ي

لمدة  المتبقية  السنة  كسور  عن  للمركبة  الجديد  المالك  من  ن  التأم�ي
 : ي

لآل�ت  
ً
وفقا المركبة  ترخيص  انتهاء  مدة  مع  تتفق  ي  ال�ت التأمينية  التغطية 

قيمة  سعر  يكون  واحدة  سنة  من  أقل  المركبة  ترخيص  مدة  إذا كانت   -
واحدة.  لسنة  المحدد  السعر  ن هو  التأم�ي وثيقة 

ن وأك�ث من سنة يكون سعر  - إذا كانت مدة ترخيص المركبة أقل من سنت�ي
 . ن لسنت�ي المحدد  السعر  هو  ن  التأم�ي وثيقة  قيمة 

ن  سنت�ي من  وأك�ث  سنوات  ثالث  من  أقل  المركبة  ترخيص  مدة  إذا كانت   -
لثالث سنوات.  المحدد  السعر  ن هو  التأم�ي وثيقة  قيمة  يكون سعر 

ن  التأم�ي إلغاء وثيقة  لديها  المؤمن  ن  التأم�ي كة  ة: يجب عىل �ش العا�ش المادة 
للمركبة،  السابق  المالك  ك(  )المش�ت له  المؤمن  لمصلحة  عنها  الصادرة 
التغطية  مدة  عن  ن  التأم�ي قسط  قيمة  من  ي 

المتب�ت الجزء  برد  ام  ن واالل�ت
ن  التأم�ي كة  المدة عن سنة. ويجوز ل�ش تقل هذه  أال  الملغاة، عىل  التأمينية 
نسبته  تتجاوز  ال  بما  ن  التأم�ي وثيقة  إلغاء  نظ�ي  إدارية  رسوم  أي  خصم 
يطة تقديم  . وذلك كله، �ش ن ي من قيمة قسط التأم�ي

10% من الجزء المتب�ت
نقل  الدالة عىل  المستندات  للمركبة  السابق  المالك  ك(  )المش�ت له  المؤمن 
معلقة  مطالبات  أو  دفعت  تعويضات  أية  هناك  تكون  وأال  مركبته،  ملكية 

الحادث. ي 
المتسبب �ن الملغاة، وكان هو  ن  التأم�ي بوثيقة  ذات صلة 

المصدر: القبـــس
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Arab Insurance OmanOman

OMANI LISTED INSURANCE COMPANIES 

Performance Analysis for Nine Month Period of 2020 
The Omani Listed Insurance companies saw written 
premiums of OMR 309 million for the first nine 
months of 2020. This is a decline of 3% as compared 
to the previous year. 
On the other hand, the industry recorded an 
extraordinary growth in the profits of 52% for the 
first nine months of 2020 when compared with the 
corresponding period of 2019. The growth, however, 
is highly influenced by the 91% growth for NLIF that 
constitutes 47% of total profit of the Industry. Without 
NLIF, the growth in profits stands at 28%, which is 
still commendable.
The Other comprehensive income is observed to be 
severely impacted by the outbreak, the global economic 
conditions as well as the investment activities being 
hampered. The decline in other comprehensive 
income, when compared to the corresponding period 
is observed to be 374%. 
The weighted average loss and combined ratio in the 
Sultanate of Oman stood at 60% and 87%; depicting a 
slight increase of 2% and 3% as compared to the first 
half of the year. 
The return on shareholders’ Equity is averaged out to 
be 16% for the nine months ended September, 2020.
To download full report, please Click Here

 Source: BADRI 

Arab Insurance QatarQatar

كة “كيو.إل.إم” لالكتتاب؟ ي طرح أسهم �ش
رجال أعمال يجيبون عىل السؤال: ماذا يع�ن

)كيو.إل.إم(  كة  �ش بإعالن  بالبورصة  ومستثمرون  ماليون  اء  خ�ب رحب 
كة.  العام األوىلي لل�ش الطرح  ن الصحي تفاصيل عن  الحياة والتأم�ي لتأمينات 
من   210,000,000 إجماىلي  بموجبه سيتم طرح  الذي  اإلعالن  إن  وقالوا 
اإلجراءات  ي 

�ن التوسع  يخدم  سهم،  لكل  قطري  ريال   3.15 بسعر  األسهم 
تعميم  بأهمية  المختصون  أطلقها  وأن  سبق  ي  ال�ت المطالب  ي  ويل�ب الصحية 
الطبية  اإلجراءات  وتعزيز  االقتصادية  التنمية  لصالح  ن  التأم�ي خدمات 
الحجم  بهذا   

ً
قرارا أن  إىل  ين  مش�ي القطاعات.  بمختلف  كفاءتها  ودعم 

الحركة  سيحفز  كما  البورصة،  تداوالت  ن  تحف�ي عىل  الكب�ي  أثره  له  سيكون 
شهدته  الذي  الهدوء  ضوء  ي 

�ن للسيولة  جديدا  منفذا  ويفتح  االستثمارية 
اء  الخ�ب وتوقع  كوفيد19-.  جائحة  ظهور  بعد  االستثمارية  التعامالت 
ي 

كة وقوتها �ن والمستثمرون حصول إقبال كب�ي عىل الطرح نظرا لمكانة ال�ش
عام. بشكل  لالستثمار  الصحي  القطاع  وجاذبية  السوق 

الصحية الرعاية 

القابضة  داللة  كة  ل�ش التنفيذي  والرئيس  الماىلي  الخب�ي أكد  الصدد  هذا  ي 
و�ن

 ، الصحي ن  التأم�ي مجال  ي 
�ن التوسع  أهمية  ق  ال�ش لـ  الحمادي  د.عبدالعزيز 

واإلصابات  الخطورة  يقلل  الصحية  الرعاية  مستوى  ي 
�ن الزيادة  إن  وقال 

العالج  من  أك�ب  مستوى  توف�ي  ي  يع�ن الصحي  ن  التأم�ي أن  وأضاف  المرضية، 
قوتها  وتأكيد  الدولة  ات  مؤ�ش مستوى  من  يعزز  الذي  األمر  للجميع، 
االقتصادية  المجاالت  ي 

�ن النمو  معدالت  أفضل  تحقيق  عىل  وقدرتها 
ها.  وغ�ي والصحية 

الخاص القطاع 

التوسع  اىل  الخاص  القطاع  المنصور  منصور  السيد  األعمال  رجل  ودعا 
الستقبال  متعطش  القطري  السوق  إن  وقال   . الصحي ن  التأم�ي مجال  ي 

�ن

https://www.badriconsultancy.com/wp-content/uploads/2020/12/BADRI-2020-Q3-Overview-of-Insurance-Companies-in-Oman-Final.pdf
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ي 
�ن ذلك   ، الصحي خاصة   ، ن التأم�ي مجال  ي 

�ن تعمل  ي  ال�ت كات  ال�ش من  الكث�ي 
يجري  ي  ال�ت العديدة  والمشاريــــع  البالد  انتظمت  ي  ال�ت الواسعة  التنمية  ظل 
ي ظل رؤية قطر 2030، أو تلك المتعلقة باستضافة البالد لكأس 

تنفيذها �ن
يمكن  ي  ال�ت القطاعات  أك�ث  من  الصحي  القطاع  إن  وقال   .2022 مونديال 
ي ظل االستقرار والنمو 

كات، خاصة �ن أن تحقق عوائد مجزية بالنسبة لل�ش
المنصوري  الذي يحققه اي اقتصاد قوي مثل االقتصاد القطري. وأوضح 
يحتاجها  ي  ال�ت الخدمات  من  مزيد  اىل  بحاجة  الصحي  ن  التأم�ي قطاع  أن 
الدولة،  توفرها  ي  ال�ت للخدمات  مكملة  تكون  ان  يمكن  ي  وال�ت العمالء 
العام  القطاع  ن  ماب�ي ة  اكة كب�ي المقبلة �ش ة  الف�ت تشهد  أن  ورة  اىل �ن ا  مش�ي
الذي  التشجيع  مع  خاصة   ، الصحي ن  التأم�ي مجال  ي 

�ن الخاص  والقطاع 
ن  القطاع�ي ن  ب�ي ما  للتكامل  اكة  ال�ش وقانون  الهرم  قمة  ي 

�ن الدولة  به  تنادي 
لالنعكاس  المنصوري  وأشار  كة.  مش�ت مشاريــــع  إقامة  ي 

�ن والعام  الخاص 
كات  كات ذات المسؤولية المحدودة أو العائلية اىل �ش ي لتحول ال�ش اإليجا�ب
ي  ال�ت األرباح  إن  وقال  العامة.  الحياة  وعىل  االقتصاد  عىل  عامة  مساهمة 
سيكون  تقدمها  ي  ال�ت الصحية  الخدمات  خالل  من  ن  التأم�ي كات  �ش تحققها 
خالل  من  مردود  لها  سيكون  كما  االقتصاد،  عىل  مردود  -والشك-  لها 
المجاالت  ي كافة 

�ن العمالء  لدى  تتوفر  ي  ال�ت المتكاملة  الصحية  الخدمات 
الصحية دون أي معاناة.

الصحية الخدمات 

كافة  توف�ي  مجال  ي 
�ن الدولة  تبذلها  ي  ال�ت الجهود  ي  الخنحب د.جمال  وثمن 

الدولة  ي تقدمها  ال�ت الخدمات الصحية، واصفا الخدمات الصحية والطبية 
ي تقدمها  ال�ت التأمينية  الخدمات  بأنها ممتازة، ولكنه لفت اىل اهمية وجود 

لما هو موجود من خدمات. إنها مكملة  الخاص. وقال  القطاع  كات  �ش
عن  معربا  الدولة،  قبل  من  المرتقب  الصحي  للنظام  ي  الخنحب د.  وتطرق 
بما  الخاص  والقطاع  الحكومي  القطاع  ن  ب�ي ما  اكة  �ش يتضمن  ان  ي 

�ن امله 
استفادة  وذلك من خالل  الجودة،  عالية  تأمينية  توف�ي خدمات  من  يمكن 
خدمات  توف�ي  ي 

�ن الحكومة  تقدمة  الذي  الدعم  من  الخاصة  كات  ال�ش
ي قطر.

صحية ممتازة تكمل ما هو موجود �ن

تنموية مشاريــــع 

الدولية  بور  مجموعة  ي 
�ن ن  التأم�ي قطاع  رئيس  ن  أم�ي هالل  الخب�ي  وأكد 

الحالية،  ة  الف�ت ي 
�ن القطري  للسوق  الصحي  ن  التام�ي اهمية  عىل  القابضة 

يمثلون  الذين  للوافدين  بالنسبة  خاصة  جدا  مهمة  بأنها  وصفها  ي  وال�ت
قطر  ي 

�ن ضخمة  تنموية  مشاريــــع  تنفيذ  ي 
�ن تشارك  ي 

�ن تعمل  ة  عمالة كب�ي
او   ،2030 قطر  ورؤية  المستدامة  التنمية  بمشاريــــع  المرتبطة  تلك  سواء 
كة )كيو. 2022. وأشاد ب�ش ي 

العالم �ن تلك المتعلقة باستضافة قطر لكأس 

وزائدة  قوية  كة  �ش بأنها  ووصفها  الصحي  ن  والتأم�ي الحياة  لتأمينات  إل.إم( 
مسئولية  ذات  كة  �ش من  وتحولها  االوسط،  ق  ال�ش ومنطقة  بل  قطر،  ي 

�ن
قبل  كة مساهمة عامة قطرية خطوة جيدة ومدروسة من  إىل �ش محدودة 

النظر.  بعيدة  ومستقبلية  سليمة  رؤية  عن  وتع�ب  ادارتها 

العام األوىلي الطرح 

كة  �ش  ، الصحي ن  والتأم�ي الحياة  لتأمينات  )كيو.إل.إم(  كة  �ش وأعلنت 
محدودة  مسؤولية  ذات  كة  �ش من  التحول  قيد  قطرية  عامة  مساهمة 
ن  التأم�ي مجال  ي 

�ن الرائدة  كة  ال�ش وهي  قطرية،  عامة  مساهمة  كة  �ش إىل 
االكتتاب  انطالق  عن  اإلعالن  عن  قطر-  ي 

�ن الصحي  ن  والتأم�ي الحياة  عىل 
إلجماىلي  “اإلكتتاب”(  أو   ” األوىلي العام  )“الطرح  األوىلي  العام  الطرح  ي 

�ن
%60 من رأس مال  ُيمثل  الذي  االكتتاب(،  210,000,000 سهم )أسهم 
ة  ن�ش من  نسخة  عىل  الحصول  يمكن  و  هذا   . ن للتأم�ي ‘كيو.إل.إم’  كة  �ش

.)www.qlm.com.qa( كة اإلكتتاب األوىلي من موقع ال�ش

ي 
�ن االستثمار  فرصة  ن  المؤهل�ي للمستثمرين  األوىلي  العام  االكتتاب  ويوفر 

إقليمًيا  والرائدة  قطر  ي 
�ن الحياة  عىل  والتأمينات  صحي  ن  تأم�ي كة  �ش أك�ب 

المواطنون  هم  اإلكتتاب  ي 
�ن المؤهلون  المستثمرون  القطاع.  هذا  ي 

�ن
الكيانات  وهي  القطرية  والمؤسسات  كات  ال�ش إىل  باإلضافة  القطريون 
ي 

�ن التجاري  السجل  لدى  والُمسجلة  قطر  دولة  ي 
�ن المؤسسة  القانونية 

القطرية. والصناعة  التجارة  وزارة 

- باإلضافة إىل مؤسسي  ن كة قطر للتأم�ي م المساهم الوحيد البائع– �ش ن ويع�ت
مال  رأس  من   40% بنسبة  االحتفاظ  ن  األساسي�ي السبعة  ‘كيو.إل.إم’ 
المستمر  دعمهم  يعكس  مما   ، األوىلي العام  الطرح  بعد  ‘كيو.إل.إم’  كة  �ش
من  العديد  أظهر  ذلك،  عىل  عالوة  ‘كيو.إل.إم’.  كة  �ش تجاه  امهم  ن وال�ت
من  المقدمة  وقيمتها  كة  ال�ش ي 

�ن ثقتهم  ن  األساسي�ي البارزين  المستثمرين 
‘كيو. كة  ل�ش المال  رأس  إجماىلي  من   15% ي 

�ن باالكتتاب  امهم  ن ال�ت خالل 
. إل.إم’ خالل الطرح العام األوىلي

مجال  ي 
�ن كة  �ش أول  لتكون  قطر  دولة  ي 

�ن ‘كيو.إل.إم’  كة  �ش وتأسست 
ي 

�ن قطر  ي 
�ن الرائدة  كة  ال�ش هي  و   ، الصحي ن  والتأم�ي الحياة  عىل  التأمينات 

أثبتت   ،2011 عام  ي 
�ن إنشائها  فمنذ  مهيمنة.  سوقية  بحصة  المجال  هذا 

وقدمت  ثابتة  ربحية  الصحي  ن  والتأم�ي الحياة  لتأمينات  ‘كيو.إل.إم’  كة  �ش
ن  والتأم�ي الصحي  ن  التأم�ي مجال  ي 

�ن الشاملة  والخدمات  المنتجات  أفضل 
مقدمي  من  واسعة  شبكة  مع  ‘كيو.إل.إم’  كة  �ش تعمل  كما  الحياة.  عىل 
 75,000 من  أك�ث  تضم  ي  وال�ت المنطقة  ي 

�ن  
ً

األك�ث شمول الطبية  الخدمات 
6 قارات. 100 دولة ع�ب  ي 

مركز رعاية صحية �ن

 لنوع النشاط( عن الربــع الثالث)من يوليو ح�ت سبتم�ب 
ً
أواًل: بيان تراكمي باألقساط المحصلة والمطالبات/ التعويضات المسددة)وفقا

:)2020

Arab Insurance EgyptEgypt

)القيمة بالمليون جنيه(

الهيئة العامة للرقابة المالية:

ن الم�ي خالل الربــع الثالث من عام 2020  أداء قطاع التأم�ي

يوليو - سبتم�ب 2020 يوليو - سبتم�ب 2019 البيـــــان

4,270.2 4,337.2 قيمة األقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

6,267.7 5,268.1 قيمة األقساط المحصلة لألشخاص وتكوين األموال

10,537.9 9,605.3 إجمالــــي

المصدر: الشرق
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والسياسات للبحوث  المركزية  واإلدارة  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي  الف�ن للدعم  العامة  اإلدارة  المصدر: 
كات ال�ش بعض  قبل  من  تسويات  لحدوث  الشهري  بالتقرير  الواردة  البيانات  الربــع سنوية عن  البيانات  تختلف  قد 

99

يوليو ح�ت  الثالث)من  الربــع  النشاط( عن  لنوع   
ً
المسددة)وفقا التعويضات  والمطالبات/  المحصلة  باألقساط  تراكمي  بيان  أواًل:  )تابع( 

:)2020 )القيمة بالمليون جنيه(سبتم�ب 

يوليو - سبتم�ب 2020 يوليو - سبتم�ب 2019 البيـــــان

2,291.1 2,424.3 قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

2,855.6 2,471.7 قيمة التعويضات المسددة لألشخاص وتكوين األموال

5,146.7 4,896.0 إجمالــــي

ح�ت  يوليو  )من  الثالث  الربــع  عن   ) ن التأم�ي لنوع   
ً
)وفقا المسددة  التعويضات  والمطالبات/  المحصلة  باألقساط  تراكمي  بيان   : ً

ثانيا
:  )2020 سبتم�ب

يوليو - سبتم�ب 2020 يوليو - سبتم�ب 2019 البيـــــان

8,894.5 8,615.6 ن التجاري قيمة األقساط المحصلة للتأم�ي
1,643.4 989.8 ن التكافىلي قيمة األقساط المحصلة للتأم�ي

10,537.9 9,605.4 إجمالــــي
4,682.3 4,653.5 ن التجاري قيمة التعويضات المسددة  للتأم�ي
464.5 242.6 ن التكافىلي قيمة التعويضات المسددة  للتأم�ي

5,146.8 4,896.1 إجمالــــي

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

)مليون جنيه(

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_report/report_efsa143.htm
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La branche Vie fortement secouée par la crise sanitaire

Cette baisse résulte essentiellement de la branche 
vie & capitalisation qui a accusé une régression de 
-23,7% à 1458,7 MDH contre 1912 MDH à fin octobre 
2019. L’épargne a également enregistré une baisse 
de -31,7%. La branche non vie a grimpé de 9,4% à 
2.443,2 MDH à fin octobre 2019 contre 2.233,8 MDH 
un an auparavant.
 En matière de placements, la classe Actifs des taux se 
taille une part de 52% à la même période. Elle est suivie 
des actions avec une part de 42%. Les placements 
immobiliers ont occupé 3,6% des placements. Sur 
le plan global, les placements se sont chiffrés à fin 
octobre 2020 à 172 078,9 MDH soit le même niveau 
que l’an dernier.
Les analystes de BMCE Capital, dans une note 
récente, s’attendent à une dégradation des résultats 
techniques en raison de la crise sanitaire. « En 2020, 
l’amélioration estimée de +1,7% des primes acquises 

Les chiffres décrivant la situation du secteur des assurances publiés par l’ACAPS font ressortir une baisse des 
primes émises de -5,9% à fin octobre 2020 à 3.901,9 MDH contre 4.145 MDH à la même période de l’année 2019.

nettes à 18,1 Mds de DH proviendrait de la reprise 
escomptée aussi bien de l’activité d’Epargne que de 
l’Automobile devant être constatée sur le S2 2020 
et pouvant être atténuée par une réduction du CA de 
l’Assurance Industrielle” , apprend-on dans le présent 
rapport.
Le recul attendu de -34,2% du résultat technique à 
1,2 Md de DH serait alimenté, selon les analystes, 
principalement par (i) la contre-performance anticipée 
du marché boursier marocain (près de -17% en y-t-d 
à date) et par (ii) le repli des produits financiers des 
opérateurs suite à la baisse des dividendes à distribuer 
par plusieurs sociétés (un Résultat Financier en 
diminution de -27% en 2020E ). Pour sa part, la 
sinistralité automobile devrait ressortir en baisse sur 
le S2 2020 comparativement en 2019 en raison des 
mesures mises en place par l’ACAPS (un S/P moyen 
de 72,6% en 2020E contre 73,3% en 2019).

 Source: Eco Actu 
Companies News

»موديز«  وكالة  قيام  إىل   ، ن للتأم�ي الخليج  مجموعة  أشارت  الكويت:الكويت: 
فئة  ي 

�ن ن  للتأم�ي المالية  القوة  تصنيف  بتأكيد  المستثمرين،  لتصنيف 
السلبية. المستقبلية  النظرة  تأكيد  مع   ،»A3«

عند  المالية  القوة  تصنيف  بست«  إم  »إيه  التصنيف  وكالة  ووضعت 
»قيد   »a« عند  للمصدر  األجل  طويل  ي 

االئتما�ن والتصنيف  ممتاز   »A«
بورز«  آند  »ستاندرد  وضعت  بينما  التطورية،  اآلثار  مع  المراجعة« 
تصنيف ائتمان المصدر طويل األجل عند »A-« وتصنيفات القوة المالية 

التطورية. اآلثار  مع  االئتمانية  المراقبة  قيد 

 ،» ن للتأم�ي التصنيف عقب اإلعالن الذي أصدرته »الخليج  ي إجراءات 
وتأ�ت

الخليج،  ي 
�ن  »AXA« كة  �ش عمليات  عىل  لالستحواذ  اتفاقية  توقيع  بشأن 

سيمكن  والذي  دوالر،  مليون   474.75 قدره  إجماىلي  نقدي  مبلغ  مقابل 
إىل  والوصول  الحالية،  األسواق  ي 

�ن التنافسي  مركزها  تعزيز  من  المجموعة 
ي سلطنة عمان وقطر.

ن جديدة �ن تأم�ي أسواق 

الناجح  والتكامل  االستحواذ  هذا  يعزز  أن  التصنيف  وكاالت  وتتوقع 
التجارية  وعالمتها   » ن للتأم�ي »الخليج  مكانة  الخليج،  ي 

�ن »أكسا«  لعمليات 
يعزز  ما  ملموس،  بشكل  ي  الخليحب التعاون  مجلس  دول  ي 

�ن أسواقها  ع�ب 
المنطقة. ي 

�ن األوىل  الدرجة  تجارية من  مكانتها كعالمة 

وأوضحت أن هذا سيساعد عىل تعزيز ملف أعمال المجموعة، من خالل 

ي المنطقة
عقب االستحواذ عىل عمليات »AXA« �ن

« تحصل عىل تصنيفات ممتازة من »موديز« و»إيه إم بست« و»ستاندرد آند بورز« ن »الخليج للتأم�ي
ما  إىل  إضافة  عنه،  ينتج  الذي  ي 

الجغرا�ن والتنوع  منتجاتها،  عروض  تعزيز 
المكتتبة. ن  التأم�ي أقساط  دوالر كإجماىلي  مليار  من  يقرب 

اإلقليمي  التجاري  ملفها   » ن للتأم�ي »الخليج  تصنيفات  تأكيد  ويعكس 
الربحية  واستمرار  المخاطر،  حسب  المعدلة  الجيدة  والرسملة  الممتاز، 
التابعة  كاتها  �ش من  متنوعة  دخل  تدفقات  توافر  عىل  والقدرة  القوية 
بسداد  للوفاء  الخاصة  أنشطتها  إىل  باإلضافة  العاملة،  الزميلة  كات  وال�ش

المتوقعة. الظروف  ي ظل جميع 
�ن أساسي  المستمرة، وبشكل  امات  ن االل�ت

وأعرب المدير األول للمجموعة لالتصال المؤسسي وعالقات المستثمرين 
ة  ن المم�ي بالنتائج  سعادته  عن   ، السنعوسي مشاري  خالد  المجموعة،  ي 

�ن
بست«  إم  و»إيه  من»موديز«  والمقدمة  المالية  القوة  لتصنيفات 

بورز«. آند  و»ستاندرد 

وقال إن هذه النتائج مبنية عىل جودة إطار العمل إلدارة المخاطر الشاملة 
تحديد،  أجل  من  مالئمة  وتقنيات  أدوات  مع   

ً
جيدا ي  والمب�ن للمجموعة، 

المجموعة. مستوى  المخاطر عىل  وإدارة  وتقييم، 

ي الكويت، تحصل عىل 
ن �ن كة تأم�ي « هي أول �ش ن وأضاف أن »الخليج للتأم�ي

خدمات  تقديم  من  نها 
ّ
يمك ما   ، ي

ائتما�ن تصنيف  وكاالت   3 من  تصنيفات 
ي جميع 

�ن وموحدة  قوية  تجارية  وجود عالمة  مع  المستوى،  عالمية  ن  تأم�ي
بها. ي تعمل  ال�ت األسواق 

المصدر: الراي
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كة بنهاية يونيو 28.3 مليار جنيه إجمالي استثمارات ال�ش

ن تحقق 9.34 مليار جنيه أقساط  م� للتأم�ي
 
ً
خالل العام المالي 2020/19..و2.23 مليارا

ي أرباح
صا�ن

التنفيذي  المنتدب  العضو  جودة،  عمر  قال  العربية:  م�  العربية:جمهورية  م�  جمهورية 
حققت  كة  ال�ش أن   ، ن للتأم�ي القابضة  لم�  التابعة   – ن  للتأم�ي م�  كة  ل�ش
الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليار   9.34 بقيمة  أقساط  محفظة  إجماىلي 
الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليار   8.99 مقابل   ،2020/2019 ي 

الما�ن
.3.9% 351.9 مليون جنيه وبمعدل نمو  2019/2018، بزيادة قدرها 

ي الجمعيات العامة العادية وغ�ي العادية 
وكانت قد إنعقدت الثالثاء الما�ن

رئيس  الحي�ن  باسل  برئاسـة  ن  للتأم�ي القابضة  كة م�  ل�ش التابعة  كات  لل�ش
وبحضور  ن  للتأم�ي القابضة  م�  كة  ل�ش المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس 
ن  للتأم�ي القابضة  كة م�  إدارة �ش العامة وأعضاء مجلس  الجمعية  أعضاء 

للمحاسبات. المركزى  والجهاز  المالية  للرقابـة  العامة  الهيئة  وممثىل 

مليار   4.02 بقيمة  تعويضات  إجماىلي  سددت  كة  ال�ش أن  جودة  وأضاف 
4.77 مليار جنيه  ي 2020/2019، مقابل 

جنيه خالل العام الماىلي الما�ن
.15.7% المقارنة، بمعدل تراجع يصل إىل  خالل عام 

بنهاية  جنيه  مليار   28.3 حواىلي  كة  ال�ش إستثمارات  إجماىل  “بلغت  وتابع 
مليار   14.4 حواىلي  كة  بال�ش ن  المساهم�ي حقوق  بلغ  كما   ، ي

الما�ن يونيو 
العام  بنهاية  جنيه  مليار   13.1 نحو  الوثائق  حملة  حقوق  وبلغت  جنيه، 

الماىلي 2020/2019”.

مليار   2.23 لتسجل   1% بنحو  إرتفعت  كة  ال�ش أرباح  ي 
صا�ن أن  وأوضح 

2.21 مليار جنيه  ي 2019/2020، مقابل 
جنيه خالل العام الماىلي الما�ن

خالل العام الماىلي األسبق 2019/2018”.

المنتدب  العضو  عبدالعزيز،  أحمد  الدكتور  قال  العربية:  م�  العربية: جمهورية  م�  جمهورية 
القابضة  لمجموعة م�  التابعة   – الحياة  لتأمينات  كة م�  ل�ش التنفيذي 
كة حققت إجماىل أقساط خالل العام الماىل 2020/2019  ، أن ال�ش ن للتأم�ي
الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليار   4.455 مقابل  جنيه،  مليار   5.025 بقيمة 
.12.8% 570.2 مليون جنيه وبمعدل نمو  2019/2018، بزيادة قدرها 

ي الجمعيات العامة العادية وغ�ي العادية 
وكانت قد إنعقدت الثالثاء الما�ن

رئيس  الحي�ن  باسل  برئاسـة  ن  للتأم�ي القابضة  م�  كة  ل�ش التابعة  كات  لل�ش
وبحضور  ن  للتأم�ي القابضة  م�  كة  ل�ش المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس 
ن  للتأم�ي القابضة  كة م�  إدارة �ش وأعضاء مجلس  العامة  الجمعية  أعضاء 

للمحاسبات. المركزى  والجهاز  المالية  للرقابـة  العامة  الهيئة  وممثىل 

جنيه  مليار   28 بلغت  كة  ال�ش استثمارات  إجماىلي  أن  عبدالسالم  وأوضح 
بينما  جنيه،  مليار   6.5 بلغت  ن  المساهم�ي وحقوق   ، ي

الما�ن يونيو  بنهاية 
ة. الف�ت تلك  مليار جنيه خالل   24 الوثائق  بلغت حقوق حملة 

جنيه  مليار   1.54 لتسجل   18% بنسبة  كة  ال�ش أرباح  ي 
صا�ن “ارتفع  وتابع 

جنيه خالل  مليار   1.3 مقابل   ،2020/2019 ي 
الما�ن الماىلي  العام  خالل 

.”100.6% ي 2019/2008، وبنسبة تحقيق 
الما�ن الماىلي  العام 

كة ي أرباح ال�ش
1.54 مليار جنيه صا�ن

م� لتأمينات الحياة ترتفع باستثماراتها إل 28 
 أقساط

ً
مليار جنيه بنهاية يونيو..و5.02 مليارا

المصدر: أموال الغد

المصدر: أموال الغد

أول  عىل  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  وافقت  العربية:  م�  العربية:جمهورية  م�  جمهورية 
قبل   » التعاو�ن ن  للتأم�ي الم�ية  لـ»الجمعية  الصغر  متناه  ن  تأم�ي وثيقة 

أيام.

عىل  حصلت  إنها  الجمعية،  إدارة  مجلس  رئيس  العزيز،  عبد  حسام  وقال 
متناه  وثيقة  أول  عىل  المالية  بالرقابة  المنتجات  اعتماد  إدارة  موافقة 

الصغر.

التغطية  يوفر  المالية  الرقابة  عليه  وافقت  الذى  المنتج  أن  إىل  وأشار 
والحريق  ض  للمق�ت الشخصية  والحوادث  السداد  عدم  لمخاطر  التأمينية 
 
ً
خصيصا تصميمها  تم  واحدة  وثيقة  �ن  التغطيات  من  مجموعة  ويمثل 

الصغر. متناه  الجمعيات  ولكافة  الصغر  متناه  التمويل  كات  لكافة �ش

ن  للتأم�ي الم�ية  للجمعية  سمحت  المالية«  »الرقابة  أن  المعروف  ومن 
بموجب  الصغر«  »متناه  ن  التأم�ي وثائق  بإصدار  شهور   3 قبل  التعاو�ن 
2020 وذلك وفقا للضوابط  121 لسنة  الصادر برقم  إدارتها  قرار مجلس 
ن  التأم�ي بتعريف  الخاص   2016 لسنة   902 رقم  الهيئة  بقرار  المحددة 
من  ونيا  إلك�ت وثائقه  وتوزيــــع  إلصدار  التنفيذية  والضوابط  الصغر.  متناه 

بمزاولتها. لها  المرخص  الفروع  بجميع  المعلومات  نظم  شبكة  خالل 

المنتدب  العضو  بأعمال  القائم  العزم،  أبو  مصط�ن  قال  جانبه،  من 
« إنه تم اإلنتهاء من تصميم أول  ن التعاو�ن للشئون الفنية بـ»جمعية التأم�ي
ن متناه الصغر وتم اعتماده من »الرقابة المالية« والذى سيتم  منتج تأم�ي

المقبل. العام  بداية  السوق  فيه وطرحه �ن  االكتتاب 

الصغر  متناه  ن  تأم�ي منتحب  تصميم  عىل  عازمة  الجمعية  أن  وأوضح 
»الرقابة  من  اعتمادهما  بغرض  عليهما  بالموافقة  طلب  وتقديم  جديدين 
عدم  مخاطر  ضمان  بهدف  أيضا  المقبل  العام  تباعا،  وترويجهما  المالية« 

الصغر. متناهية  وعات  للم�ش السداد 

ن  للتأم�ي متخصصة  إدارة  لديها  حاليا  التعاو�ن  ن  التأم�ي جمعية  أن  وأضاف 
مرونة  منحها  لضمان  كة  ال�ش إدارات  با�ت  عن  مستقلة  الصغر  متناه 
أنها  عىل  عالوة  معها،  ستتعامل  ال�ت  التمويل  جهات  مع  األداء  �ن  و�عة 
مع  و�ن  اإللك�ت الربط  خاصية  لها  وسيتوفر  و�ن  اإللك�ت اإلصدار  يمكنها 

الجمعية. منصة 

إدارة  إدارة لتعويضات متناه الصغر منفردة بعيدا عن  أنه تم عمل  وتابع 
أداء  ل�عة  بالجمعية  ن  التأم�ي فروع  با�ت  تضم  ال�ت  العامة  التعويضات 

بدقة. مهامها 

يغىط عدم السداد والحوادث الشخصية والحريق

» »الرقابة المالية« توافق عىل أول وثيقة متناىه الصغر لـ»جمعية التعاو�ن

المصدر: المال

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