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

العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنيالعامة لإلتحاد العام العريب للتأمني

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

.مسؤولية املصادر

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

األمانة العامة

ن - ليبيا:  اف عىل التأم�ي ن وهيئة اإل�ش ي للتأم�ي ن العام لإلتحاد العام العر�ب بمشاركة األم�ي
ن ملت�ق ليبيا الدولي للتأم�ي

تحت   2020/09/09 الموافق  ي 
الما�ض األربعاء  يوم  العلمي  اليوم  ُعقد 

التحديات   - ض  التأم�ي كات  و�ش المصارف  عىل  أزمة كورونا  آثار   “ عنوان 
ية لملت�ق  ي إطار الفعاليات التحض�ي

كة عربيا �ض والفرص “ والذي نظمته �ش
الثانية. دورته  ي 

�ض ض  للتأم�ي الدولي  ليبيا 

كما  اليوم،  هذا  ي 
�ض ليبيا  ي 

�ض ض  التأم�ي عىل  اف  اإل�ش هيئة  شاركت  وقد  هذا 
ض  ي للتأم�ي ض العام لإلتحاد العام العر�ب شارك األستاذ/ شكيب أبو زيد – األم�ي
كلمة  خالل  من 
الفيديو،  ع�ب  ألقاها 
الفيديو،  لمشاهدة 

هنا الضغط  الرجاء 

بالذكر،  الجدير  ومن 
الدولي  ليبيا  ملت�ق  أن 
دورته  ُعقدت  ض  للتأم�ي
طرابلس  ي 

�ض األول 

ي ن الط�ب الملت�ق االقليمي السادس للتأم�ي
الرعاية  إلدارة  المرصية  والجمعية  ض  للتام�ي المرصي  االتحاد  ض  ب�ي بالتعاون 
السادس  االقليمي  الملت�ق  سُيعقد  ض  للتأم�ي ي  العر�ب العام  واإلتحاد  الصحية 
اميس  2020 بفندق سم�ي 12 أكتوبر  اا إل  ة من  الف�ق ي خالل  ض الط�ب للتأم�ي

القاهرة.  - كونتننتال  ان�ق

ي والرعاية الصحية  ض الط�ب هذا وسيعقد الملت�ق تحت شعار” صناعة التأم�ي
الشامل: مرص كنموذج”،  ض الصحي  التأم�ي ض مواجهة األوبئة وبدء تطبيق  ب�ي

منها: المواضيع  من  العديد  وسيتضمن 

تحت  الخدمة  تقديم  ي 
�ض الصحية  والرعاية  ي  الط�ب ض  التأم�ي صناعة  دور   -

)مرص( الشامل  الصحي  ض  التأم�ي مظلة 

والية  االوبئة  انتشار  عن  تبة  الم�ق اآلثار  مكافحة  ي 
�ض الرقابية  الهيئات  دور   -

كمثال(  19 )كوفيد  ي  الط�ب ض  التأم�ي التعامل مع قطاع 

ي 
�ض ودورها  ض  المواطن�ي كل  ال  للوصول  ي  التأمي�ض الشمول  اتيجية  اس�ق  -

لهم التأمينية  الحماية  وتوف�ي  االوبئة  من  رين  المترصض تغطية 

األدوية  كات  �ش ض  ب�ي التعاون   -
الطبية من جهة  ات  والمستحرصض
والرعاية  ي  الط�ب ض  التأم�ي وقطاع 
لتقديم  اخرى  من جهة  الصحية 

للمواطن أفضل  خدمة 

ي  ض ط�ب - اهمية تقديم منتج تأم�ي
دور  المستجدة:  األوبئة  ضد 

ض التأم�ي ومعيدي  ض  التأم�ي كات  �ش

منظومة  لدعم  والميكنة  االصطناعي  الذكاء  الذكية،  الحلول  ي 
�ض الجديد   -

ض التأم�ي كات  الخدمة و�ش بمقدمي  وربطها  الشامل  الصحي  ض  التأم�ي

إرسالها  وإعادة  المشاركة  استمارة  تعبئة  الرجاء  الملت�ق  ي 
�ض للمشاركة 

؛  ض للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  لألمانة 

هنا الضغط  الرجاء  المشاركة،  استمارة  وللحصول عىل 

ض  ض التكافىلي ب�ي ة من 14 إل 2019/10/15 تحت شعار “التأم�ي خالل الف�ق
واآلفاق” الواقع 

يعمل  ي  مه�ض اقتصادي  علمي  ملت�ق  ض  للتأم�ي الدولي  ليبيا  ملت�ق  وُيعد  هذا 
ية  عىل التخطيط والتنفيذ آلليات التنمية المستدامة وتطوير الكوادر الب�ش
بالمؤسسات  االرتقاء  إل  يسىع  كما  عام،  بشكل  ض  التأم�ي صناعة  مجال  �ض 
فعاليات  تنفيذ  خالل  من  ض  التأم�ي صناعة  مجال  �ض  واألهلية  الوطنية 
متطلبات  طبيعة  وفق  وإعدادها  تصميمها  يتم  متتالية  دورات  ي 

�ض الملت�ق 
المرحلة

https://www.facebook.com/lfi.libya/videos/1431886883674652/
http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/health_form.pdf
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S&P Global Rating: COVID-19 impacts on Reinsurance

Specifically, S&P believes that if 2020 cat losses reach 
a level of $60 billion to $70 billion, then at least eight 
of top 20 reinsurers (40%) could suffer a capital event.

Companies that have shown a higher appetite for nat 
cat risk are most at risk, the firm added, particularly 
those that have also been more exposed to the effects 
of the pandemic.
S&P notes that reinsurers’ strategic reactions to 
the positive pricing momentum in the sector have 
continued to diverge this year, although most of the 
top 20 group chose to either maintain or increase their 
exposure relative to capital, to benefit from improved 
pricing conditions.
On average, reinsurers’ property-catastrophe risk 
appetite at a 1-in-250-year return period was broadly 
flat at 27% of shareholder equity,
However, a few took defensive measures to contract 
their exposure, meaning there were reductions of 
more than 5 percentage points in some cases.
Meanwhile, analysts have not observed a material 
shift in the use of retrocession, with alternative capital 
likely to remain a vital avenue for retroceding peak 
perils, even as cost increase and capacity is reduced.
Normalizing the 2020 forecasts to exclude COVID-
19-related losses and potential lower investment 
returns, S&P found that with catastrophe losses at the 
budgeted level, the top 20 global reinsurers would 
likely report combined pre-tax profits of about $19 
billion.

This suggests a consolidated buffer of about $32 
billion before reinsurers would have to dip into their 
capital reserves, in a severe natural catastrophe stress 
scenario.
However, the buffer shrinks to just $14 billion when 
2020 COVID-19 losses for property/casualty (P/C) 
and life reinsurance are incorporated, plus lower 
investment returns.
“Although the sector remains resilient to extreme 
events, it is clear that the COVID-19 losses have eaten 
into the reserves that would otherwise be available if 
a major catastrophe loss were to occur,” S&P stated.
For example, if the insurance industry were to suffer 
a $100 billion total loss, S&P now expects only 14 
of the 20 reinsurers to maintain the capital adequacy 
level they had at the end of 2019.
But looking a similar scenario that excludes COVID-19 
losses, S&P notes that whole peer group would likely 
maintain their capital adequacy level

Prospectively, the ratings agency says it could 
reconsider its negative view of the sector at the point 
that it believes the sector may earn its cost of capital, 
which is not expected to happen before 2021 at the 
earliest.
S&P has also maintained its negative view on global 
reinsurance and is expecting to take additional 
negative rating actions on reinsurers over the next 12 
months.

World Insurance & COVID-19

With insured losses and investment volatility from the COVID-19 pandemic having already eroded much of the 
industry’s earnings buffers for 2020, analysts at S&P have warned that it may only take an average catastrophe year 
to drive a capital event for many top reinsurers.
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Source: Reinsurance News & S&P Global Rating

billion in COVID-19 losses year-to-date and S&P is 
forecasting this cohort to generate a combined ratio 
of between 103% and 108% in 2020 and 97%-101% 
in 2021.
Meanwhile, S&P says life reinsurers are facing higher 
mortality losses caused by the pandemic, but the 

impact is manageable.
Property and casualty reinsurance pricing has been 
hardening during the past 18 months in reaction to 
natural catastrophe and pandemic losses, as well 
as alternative capital and retrocession capacity 
constraints.

Moody’s - Global reinsurance outlook turns negative as 
profitability weakens amid coronavirus 
• The reinsurance sector face challenges including low interest rates, shrinking reserve releases and uncertainty 
around ultimate pandemic-related losses 
• Coronavirus-related losses and other catastrophe events have already depleted the annual catastrophe-loss budgets 
of many firms 
Moody’s outlook for the global reinsurance sector 
has changed to negative from stable as a challenging 
operating environment in the wake of the pandemic 
weakens profitability, Moody’s Investors Service said 
in a report today. 
“Uncertainty around ultimate coronavirus-related 
losses, along with low interest rates, shrinking reserve 
releases and more expensive retrocessional coverage 
will all be a drag on reinsurers’ profitability in the next 
12 to 18 months, despite stronger reinsurance pricing,” 
said James Eck, VP-Senior Credit Officer at Moody’s. 
“Coronavirus-related losses and other catastrophe 
events have already depleted the annual catastrophe-
loss budgets of many firms.” 
The ultimate impact of the coronavirus pandemic 
on the reinsurance sector is difficult to estimate. The 
crisis affects multiple lines of business and geographic 
regions. Many business interruption coverage issues 
have yet to be resolved and there are still significant 

downside risks to the economic recovery. 
Although losses associated with economic shutdowns 
that began in March, primarily arising from event 
cancellation, property (with affirmative business 
interruption), travel and accident and health coverages, 
are likely to be fairly clear at this point, reinsurers 
will take additional charges in coming quarters as 
the impact of the pandemic continues to unfold and 
the extent of the economic downturn becomes more 
certain. 
Climate change is a longer-term challenge for the 
sector. Weather-related catastrophe events have 
become more frequent as temperatures have increased 
and sea levels have risen. For reinsurers, this creates 
risk management challenges associated with assessing, 
measuring and mitigating catastrophe risks, and has 
heightened the volatility of firms’ results. 
To read full report, please click here

Source: Moody›s
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http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/Outlook_Reinsurance.pdf


GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2020/09/14 Issue 67 العدد

Willis Re Reinsurance Market Report September 2020: Results 
for half year
The most visible features of global reinsurers’ 2020 
HY operating performance and capitalisation have 
been the gradual emergence of COVID-19 losses and 
tremendous volatility in investment markets. Less 
visible, but as important, is the sector’s continuing 
low level of underlying profitability.
Taking the first six months of the year as a whole, the 
impact on reinsurers’ capital has been fairly modest – 
we calculate that global reinsurance dedicated capital 
fell 3% in the first half of 2020 to USD 587B. This 
masks, however, a significantly contrasting picture 
between the first and second quarter. In late-March, 
with investment markets tumbling, we had roughly 
calculated a 30% hit to the global reinsurance capital 
position.The strong recovery of investment markets in 
Q2, however, largely restored that deficit. Moreover, 
the industry’s capital base is still 12% higher than at the 
end of 2018 (on a restated basis).This suggests, based 
on current investment market levels, that COVID-19 
is not a capital event for the industry.
Focusing on the INDEX companies, which contribute 
the largest component of the industry’s capital:
• Capital in aggregate also declined by 3%.
• Each of the individual moving parts was also quite 
insignificant, with net income being a negligible 
positive and unrealised investment losses being a 
small negative (although this latter item would have 
seen a big swing quarter to quarter).
• While the industry’s capital raising has attracted 
much attention, in the first half these companies 
actually returned to shareholders three times more 
than they raised. Drilling further into profitability, for 
the SUBSET of companies within the INDEX that 
provide the relevant disclosure:
• The SUBSET’s average combined ratio worsened 
from 94.9% in 2019 HY to 104.1%. This is principally 
due to COVID losses, which added on average 11% to 
combined ratios. A lesser benefit from reserve releases 
was also a factor, continuing a trend we have seen 
since 2016.
• Replacing COVID and other nat cat losses with a 
normalised loss level, and stripping out prior year 
reserve movements, we estimate the underlying 
combined ratio at 98.6%. This is better than 2019 
HY’s 100.5%. The improvement is attributed in our 
view to industry price increases, which began to gain 
traction last year, and to the drop in claims frequency 
seen in 2020 HY.

• Combined ratios also benefitted from a drop in the 
expense ratio: 32.0% in 2019 HY to 30.7%.
• While underlying underwriting performance 
improved, it did not improve enough to boost ROEs. 
While the reported ROE for the SUBSET companies 
fell to negative 0.7%, the underlying ROE also fell, 
from an already low 4.2% in 2019 HY to 2.7%.
• The driver was a drop in investment yield, which 
more than offset the improved underlying combined 
ratios. The running investment yield (ie excluding the 
volatile gains component) fell from 2.9% to 2.2%.
• Whether you look at the reported -0.7% or underlying 
2.7%, the SUBSET’s ROE remains well below the 
industry’s cost of capital of roughly 7-8%.
To download the full report, please Click Here

Source: Willis Re

Market to harden into 2021 as concern 
mounts over pace of change 
Experts predict that commercial insurance market 
hardening is set to continue through January 1 renewals 
and well into 2021 as carriers attempt to balance Covid-19 
and other loss costs.
The commercial insurance market has been hardening in 
some areas since the beginning of 2018 and across every 
major region for the last seven quarters, according to 
Marsh. Its Q2 2020 Global Insurance Market Index saw 
the biggest year-on-year increases, of 19%, since it was 
launched in 2012. This follows a rise of 14% and 11% in 
the preceding two quarters.
Aon’s second-quarter update said rates continue to harden 
across the global insurance market, with average rises 
between 11% and 30%. It warned that the gap between 
supply and demand in the EMEA region is increasingly 
working against buyers.
With insurers reporting growing price increases in their 
latest results, it seems the bad news for buyers is that 
market hardening is accelerating. And experts have told 
Commercial Risk Europe they expect the hardening to 
continue through the rest of 2020, 1 January 2021 renewals 
and into next year.To read more, please Click Here

Source: Commercial Risk
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http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/Willis-Re-Reinsurance.pdf
https://www.commercialriskonline.com/market-to-harden-into-2021-as-concern-mounts-over-pace-of-chang
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Lloyd’s £438m H1 loss driven by £2.4bn pandemic claims 
Lloyd’s has booked a market loss of £438m for the first six months of 2020 after Covid-19 claims totalled £2.4bn 
net of reinsurance, adding 18.7 points to the market’s combined ratio of 110.4%. Lloyd’s said it expects to pay a 
total of £5bn in Covid-19 claims, with £2bn covered by reinsurance.
The half-year loss drops Lloyd’s back into the red after reporting a profit of £2.3bn for H1 2019. But Lloyd’s said 
its capital and solvency “can withstand the ongoing impacts of Covid-19”. Source: Commercial Risk

ي أفريقيا 
ئ بنوكا �ن ن اإلسالمي وستن�ش Englishالجزائر ستطلق التأم�ي

الموافق  ض  االثن�ي يوم  الرحمن  عبد  بن  أيمن  الجزائري  المالية  وزير  قال 
 ، اإلسالمي ض  التأم�ي نظام  األول  للمرة  ستطلق  الجزائر  إن   2020/08/31
التمويل  قطاع  لتعزيز  الحكومة  تسىع  بينما  تكافل،  باسم  المعروف 

ي البالد.
اإلسالمي �ض

دول  ي 
�ض بنوك  إلنشاء  تخطط  السلطات  إن  أيضا  الرحمن  عبد  بن  وقال 

ي البلد العضو بمنظمة أوبك.
ي إطار إصالحات اقتصادية أوسع �ض

أفريقية �ض

االعتماد  لتقليل  اقتصادها  وتنويــــع  لتطوير  خطط  عن  الجزائر  وأعلنت 
ي مشكلة مالية.

الطاقة تسبب �ض إيرادات  ي 
النفط والغاز بعد هبوط �ض عىل 

ي 
ض اإلسالمي سيكون متاحا �ض وأبلغ بن عبد الرحمن إذاعة الجزائر أن التأم�ي

القادم. بدءا من األسبوع  للدولة  كات مملوكة  �ش

الشهر  الدولة  لبنوك  تحرك  أعقاب  ي 
�ض ي 

تأ�ق الخطوة  تلك  أن  وأضاف 

أموال  إلجتذاب  مسىع  ي 
�ض اإلسالمي  للتمويل  منتجات  طرح  لبدء  ي 

الما�ض
الموازية. السوق  من 

اإلسالمية  يعة  ال�ش مع  المتوافقة  المالية  الخدمات  إن  الحكومة  وتقول 
بشدة  يعتمد  الذي  االقتصاد  لتمويل  جديدة  مصادر  إيجاد  ي 

�ض ستساعد 
النفط والغاز. إيرادات صادرات  حاليا عىل 

إلنشاء  الخاص  القطاع  أمام  الباب  ستفتح  إنها  أيضا  السلطات  وقالت 
المجيد  عبد  الرئيس  بها  تعهد  ي 

المرص�ض للقطاع  إصالحات  إطار  ي 
�ض بنوك 
تبون.

الخارج  ي 
�ض التوسع  ستشمل  القادمة  الخطوات  إن  الرحمن  عبد  بن  وقال 

ومالي  النيجر  ي  دول�ق ي 
�ض خاصة  وبصفة  أفريقية،  دول  ي 

�ض بنوك  بتأسيس 
. ض المصدر: رويترزالمجاورت�ي

Arab Insurance OmanOman

ت حول  ي أث�ي تابعت الهيئة العامة لسوق المال بكل اهتمام المناقشات ال�ق
من  المتقاعدين  ض  الموظف�ي قروض  جدولة  إعادة  بعمليات  القيام  صعوبة 
لتتناسب   )6/5/2020( رقم  ي 

الديوا�ض التعميم  وفق  الحكومية  الوحدات 
التأمينية  التغطية  ة  بف�ق القروض  الرتباط  وذلك  التقاعدية،  المعاشات  مع 
ونظرا  المنظمة،  يعات  الت�ش عمريةالمحددة حسب  سنة   60 بـ  ض  ض�ي للمق�ق
والجهات  ض  ض�ي المق�ق حياة  عىل  التأمينية  التغطية  تمثلها  ي  ال�ق لألهمية 
إمكانية  بدراسة  المركزي  البنك  مع  وبالتنسيق  الهيئة  قامت  الممولة؛ 
ممن  ض  العماني�ي ض  الموظف�ي لقروض  الكافية  والمرونة  التسهيالت  تقديم  
ال  ما  بإحالة  ي 

والقا�ض ي 
الديوا�ض التعميم  بموجب  للتقاعد  إحالتهم  تمت 

الحكومية،  الوحدات  ي 
�ض ض  العامل�ي ض  العماني�ي ض  الموظف�ي من   70% عن  يقل 

كات  �ش الهيئة  وجهت  ولذلك  سنة،   30 إل  خدمتهم  إمتدت  والذين 
70 سنة عىل قروض  ي إل  ض ع�ب خطاب رسم نحو مد الغطاء التأمي�ض التأم�ي

التعميم. من  المتأثرين 

وأبدت  الموضوع  حيال   
ً
إيجابيا تجاوبا  أبدت  ض  التأم�ي كات  �ش أن  يذكر 

والعجز  الوفاة  لحاالت  التأمينية  التغطية  ومد  التعاون  عىل  موافقتها 
مراعاة  عىل  ض  التأم�ي كات  �ش وافقت  كما   ، ض ض�ي للمق�ق عمرية  سنة   70 ح�ق 
تحميلهم  وعدم  التأمينيالجديد  القسط  قيمة  تحديد  عند  ض  ض�ي المق�ق
مبالغ إضافية أو رسوم إدارية. وفيما يتعلق بحاالت الوثائق الفردية، وأكد 
المتأثرين  المتقاعدين  لفئة  التأمينية  التغطية  مد  يعت�ب  ال  أنه  الخطاب 
وإنما  الغرض،  قيمة  ي 

�ض زيادة  يتم  لم  إذا  جديدة  وثيقة  أنها  عىل  بالتعميم 
فقط. تغطية  مد  معاملة  تعامل 

لحماية  أساس  عنرص  ض  المقرض�ي حياة  عىل  التأمينية  التغطية  وتعت�ب 
الذي  العجز  أو  حدوثها كالوفاة  المتوقع  المخاطر  من  المتعاملة  األطراف 
عن  التع�ث  وبالتالي  الشهري  القسط  وتوف�ي  العمل  عن  ض  المق�ق يعوق 
وة  ال�ث حفظة  ي 

�ض الممولة  للمؤسسات  أهميته  عن  فضال  القرض،  سداد 
نشاطها. استدامة  وضمان 

إلعادة جدولة قروض المتقاعدين

ي إل 70 سنة 
ن نحو مد الغطاء التأمي�ن كات التأم�ي هيئة سوق المال توجه �ش

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

https://www.reuters.com/article/algeria-economy-idAFL8N2G44JR
https://www.reuters.com/article/algeria-economy-idAFL8N2G44JR
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ي تطلبه 
ن السفر« إلزامي للوجهات ال�ق : »تأم�ي ن جمعية التأم�ي

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

إن   ، ي
لط�ض فريد   ، ض للتأم�ي اإلمارات  لجمعية  العام  ض  األم�ي قال  وتفصياًل، 

للوجهات   
ً
إلزاميا يعد  ض  التأم�ي كات  �ش توفره  الذي  السفر«  ض  »تأم�ي منتج 
إنهاء إجراءات صعود الطائرة من دونه. ي تطلبه، إذ ال يمكن  ال�ق

وثيقة   ، ض التأم�ي كات  �ش توفره  الذي  المنتج  أن  اليوم«  لـ»اإلمارات  وأكد 
وس كورونا المستجد  اؤها لتغطية اإلصابة بف�ي مستقلة، بوسع المسافر �ش
أو حاجة   ، مراجعة مستش�ض تكاليف  من  ذلك  يصاحب  وما  )كوفيد19-(، 

، فضاًل عن األدوية. ض يبلغ أسبوع�ي ي فندق مثاًل، بحد أقىص 
للبقاء �ض

ض الصحي أصبح من المتطلبات الرئيسة للعديد من  ي أن التأم�ي
وأوضح لط�ض

استقبال  قبل  وجوده  ط  تش�ق السفر  وجهات  من  الكث�ي  أن   
ً
مبينا الدول، 

اطات  االش�ق يّطلع عىل هذه  أن  مسافر  يجب عىل كل  ولذلك  المسافرين، 
كات  ض الذي توفره �ش ي ما إذا كان سيختار التأم�ي

قبل حجز تذكرة، ويحدد �ض
. ض التأم�ي كة  ة من �ش الحصول عليه مبا�ش أم يفضل  ان،  الط�ي

مع   
ً
أيضا ض  تأم�ي كات  �ش طريق  عن   

ً
تأمينا توفر  ان  الط�ي كات  �ش إن  وقال 

كات  �ش تقدمه  الذي  الخيار  جانب  إل  للمسافر،  خيار  وهو  السفر،  تذكرة 
ض  التأم�ي وثيقة  أن  إل   

ً
منبها لذلك،   

ً
وثيقة معدة خصيصا ض من خالل  التأم�ي

فقط. واحدة  لوجهة  السفر  تغطي 

سعر  يكون  أن  طبيىعي  »أمر   : ي
لط�ض وتابع 

كات بشكل فردي  ال�ش تقدمه  الذي  ض  التأم�ي
توفره  الذي  ذلك  عن  وأعىل   ،

ً
مختلفا

وبأسعار  ة،  كب�ي ألعداد  ان  الط�ي كات  �ش
للمسافر  الخيار  يب�ق  لكن  تفضيلية، 
ي  ال�ق التأمينية  التغطية  حجم  يحدد  الذي 
عند  ام  ض االل�ق وضمان  ومستواها،  يريدها، 

المؤمن ضده«. الخطر  وقوع 

عدة  كات  �ش يتضمن  السوق  أن  إل  ولفت 
متنوعة،  وبخيارات  الوثيقة،  هذه  تقدم 

المفتوحة  والسوق  المنافسة،  آليات  التغطية ضمن  تناسب شكل  وأسعار 
. ض التأم�ي لقطاع 

أنه وباء، فإن  وقال: »عىل الرغم من أن الدول صنفت )كوفيد19-( عىل 
ي توف�ي منتجات تأمينية، صممت 

ض ارتأت جدوى اقتصادية �ض كات التأم�ي �ش
أن  كما  متطلبات،  من  يصاحبه  وما  وس،  بالف�ي اإلصابة  لتغطية   

ً
خصيصا

كات«. هناك دراسات اكتوارية تمت من قبل هذه ال�ش

تطلبه. ي  ال�ق للوجهات   
ً
إلزاميا يعد  ض  التأم�ي كات  توفره �ش الذي  السفر«  ض  أن منتج »تأم�ي ض  للتأم�ي اإلمارات  أكدت جمعية 

يتمثل  فيما  السفر،  تذكرة  مع  ان  الط�ي كات  توفره �ش الذي  ض  التأم�ي ي 
�ض يتمثل  األول  المسارين،  أمام  خيارين  وجود  إل  اليوم«  لـ»اإلمارات  الجمعية  ولفتت 

ة. مبا�ش ض  التأم�ي كات  تقدمها �ش ي  ال�ق بالوثيقة  ي 
الثا�ض الخيار 

المصدر: االمارات اليوم

Arab Insurance LebanonLebanon

Munich Re Sees Beirut Blast Losses of at Least 100 Million Euros
Munich Re said it faces claims of at least 100 million 
euros ($118 million) stemming from the deadly 
explosion that ravaged much of downtown Beirut last 
month.
The German reinsurer said losses in the “low three-
digit-million euro range” are expected, mostly relating 
to property, according to a company statement on 
Monday. The blast caused as much as $4.6 billion in 
physical damage, according to an initial assessment 
led by the World Bank. Munich Re said previously 
that it faced a “major loss” from the explosion.
More than 180 people were killed and thousands 
injured when a vast consignment of explosive material 
detonated at Beirut’s port on Aug. 4, devastating 
surrounding neighborhoods.
Munich Re said it expects a similar volume of losses 
from damage caused by hurricanes Hanna, Isaias and 
Laura in July and August, according to the statement. 
By contrast, the California wildfire season isn’t seen 
having a material impact on the company.
Losses related to Covid-19 have slowed in recent 

months, according to the statement. Munich Re 
suffered a 1.5 billion-euro hit in the first half of the 
year. The reinsurer issued a profit warning in March 
and halted a share-buyback program, citing a surge 
in claims related to the outbreak, especially from the 
cancellation and postponement of large events. The 
company has not issued a new profit guidance for 
2020. Source: Bloomberg



النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2020/09/14 Issue 67 العدد 7744

Arab Insurance SudanSudan

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

المصدر: زاوية

ن يعقد إجتماع مع ممثىلي البنك الدولي الجهاز القومي للرقابة عىل التأم�ي
video Con- تقنية  ع�ب  الدولي  للبنك  ممثىلي  مع   2020/09/03 الموافق الخميس  أمس   

ً
مهما إجتماع  ض  التأم�ي عىل  للرقابة  القومي  الجهاز  ممثىلي   عقد 

قضايا،  مناقشة  خالل  من  وذلك  البالد،  ي 
�ض ض  التأم�ي لقطاع  العام  بالوضع  يتعلق  فيما  كة،  المش�ق والمواضيع  القضايا  من  عدد  لمناقشة  وذلك   ،ference

للتسويق  للديوان  الواسع  االنتشار  الزكاة، لإلستفادة من  الجهاز وديوان  ض  تؤامة ما ب�ي به، وذلك ع�ب خلق  النهوض  الزراع وسبل  ض  المال، والتأم�ي الشمول 
الجهاز  ، وذلك من خالل متقرح قدم من طرف  ض تأم�ي للفقراء ال وثائق  الديوان  التأمينية، وإمكانية تحويل دعم  المعلومات حول الحوجة  ، وجمع  ض للتأم�ي

والقبول.  الموافقة  ووجد 
. ي التأمي�ض الف�ض وكذلك دعم برنامج رفع الوع  الدعم  ورة توف�ي  ي نهاية اإلجتماع عىل �ض

ض �ض التأم�ي وتم 

المبذولة  الجهود  ي 
�ض للمساهمة  وذلك  الخرطوم،  بوالية  ي 

اإلنسا�ض العون  لمفوضية   
ً
ماليا مبلغ  ض  التأم�ي للرقابة عىل  القومي  الجهاز  قدم  بالذكر،  الجدير  ومن 

البناء  ي مشاريــــع 
المشاركة �ض ي 

للجهاز ودوره �ض المجتمعية  المسؤولية  إطار  ي 
البالد، وذلك �ض إجتاحت عدد من مدن  ي  ال�ق السيول والفيضانات  آثار  لتخفيف 

. ي المصدر: صفحة الجهاز القومي للرقابة على التأمين على الفيس بوكالوط�ض

نجم  كة  �ش مع  بالتعاون   ،)OBG( لألعمال  أوكسفورد  مجموعة  أصدرت 
والذي    ،)CRR( كوفيد-19”   - الجديد  تقريراالستجابة  ض  التأم�ي لخدمات 
العربية  المملكة  ي 

�ض ض  التأم�ي قطاع  عىل  “كوفيد-19”  جائحة  تأث�ي  كشف 
دعم  مع  والمنسجمة  القطاع  ي 

�ض الجبارة  الجهود  وأوضح  السعودية، 
المستجد. وس  الف�ي لمكافحة  الوطنية  االستجابة 

CRR تحلياًل مفّصاًل عن استجابة المملكة العربية السعودية  ويقدم  تقرير 
 ، الدخول  سهلة  بطريقة  المستجد”  “كورونا  وس  لف�ي البلدان   كسائر 
قة 

ّ
المتعل البيانية  والرسوم  الرئيسية  البيانات  ض  ك�ي ال�ق من  ء  ي

ب�ش متناواًل 
للبلد، واالقتصادي  االجتماعي  بالمشهد 

 
ً
متطرقا األزمة،  قبل  للمملكة  الكىلي  االقتصادي  الوضع  التقرير  يعرض  كما 

الَدْين  معدالت  عىل  الحفاظ  عىل  قدرتها  وكيفية  الطرق  لسبل  بالبحث 
العمالت  واحتياطات  القوي،  ي 

االئتما�ض والتصنيف  منخفضة،  العاّم 
األولية  الصدمة  امتصاص  عىل  القدرة  منحها  ما  وهو  المرتفعة،  األجنبية 

للوباء

تنفيذها  تم  ي  ال�ق االحتواء  إلجراءات  ي  اإليجا�ب األثر  عن  التقرير  وكشف 
االنتشار  ذلك  ي 

�ض بما  وس،  الف�ي انتشار  من  الحد  ي 
�ض وساهمت  ب�عة، 

معدالت  أد�ض  تسجيل  عىل  البالد  ساعد  مما  االختبار،  إلجراءات  ال�يــــع 
ذلك  ي 

�ض الرئي�ي  السبب    
ً
مرجحا ين”،  الع�ش “مجموعة  ضمن  الوفيات 

ي  العر�ب النقد  ومؤسسة  المالية،  وزارة  قبل  من  الحاسمة  لإلجراءات 
ي الحد من تداعيات جائحة “كوفيد-??” عىل كل من 

السعودي )ساما(، �ض
الخاص واأل�. القطاع 

ي تم تقديمها  ويقدم تقرير CRR تفاصيل عن المبادرات الواسعة النطاق ال�ق
وبرنامج  سعودي،  ريال  مليار   120 بإجمالي  ض  التحف�ي مبادرات  وتشمل: 
كات  ال�ش إعفاء  من  ض  التأم�ي كات  و�ش البنوك  ن 

ّ
مك الذي  القرض  ضمان 

يوثق  كما  الكفالة.  نامج  ب�ب المرتبطة  التكاليف  من  والمتوّسطة  ة  الصغ�ي
المملكة  لدعم جهود  ض  التأم�ي قطاع  اتخذها  ي  ال�ق اإلضافية  الخطوات   

ً
أيضا

67.7مليون  بقيمة  ي 
تعاو�ض ّع  ت�ب تقديم  تضّمنت  ي  وال�ق الوباء،  مكافحة  ي 

�ض
ريال سعودي.

اعتبار  عىل  ض  التأم�ي قطاع  ي 
�ض التوّسع  إمكانية  عىل  الضوء  التقرير  ويسلط 

يحلل  تحلل   كما  البالد.  ي 
�ض  

ً
نسبيا  

ً
منخفضا منخفض   انتشاره  معدل  أن  

تتدرج  ي  وال�ق جديدة،  آفاق  نحو  ض  التأم�ي صناعة  لنمو  المحتملة  الدوافع 
السعودية مقارنة  العربية  المملكة  ي 

اإللزامي �ض ض  التأم�ي تحت محورمتطلبات 
ومدن  مناطق  مختلف  ي 

�ض التحتية  البنية  وتطّور  ايد  ض الم�ق سكانها  عدد  مع 
لمملكة. ا

ويتيح  التقرير لحامىلي الوثائق التأمينية دراسة توّضح بالتفصيل الخطوات 
ض لت�يــــع خدماتها الرقمية كوسيلة  كة نجم لخدمات التأم�ي ي اتخذتها �ش ال�ق
للتخفيف من تأث�ي الجائحة. ويغطي الدور الفّعال الذي تلعبه التكنولوجيا 
 )insurtech( ض  التأم�ي تكنولوجيا  مجال  ي 

�ض وخاصة   ،  )fintech( المالية 
المستقبل. ي 

�ض القطاع  ي هذا 
�ض

التداعيات  من  الرغم  عىل  جيفريز:  أندرو   OBG لـ التنفيذي  الرئيس  وقال 
جائحة  ظل  ي 

�ض السعودية  العربية  المملكة  معها  تعاملت  ي  ال�ق السلبية 
ة، ستحطض  ي األشهر األخ�ي

“كوفيد19-” وانخفاض أسعار النفط العالمية �ض
2021 العام  ي 

البالد باالنتعاش �ض
ي العديد من قطاعات االقتصاد 

ايد �ض ض وأضاف: “ُيظهر تقريرنا أن النشاط ي�ق
بالخ�ي   ّ يب�ش ، مما  إيجابية إل حد كب�ي المستهلك  ثقة  بقيت  ، وقد  ي الوط�ض
تستمر  وأن  المقبلة،  األشهر  ي 

�ض الزخم  يزداد  أن  ع 
ّ
ونتوق �يــــع.  النتعاٍش 

التنويــــع  ي 
�ض والمتمّثل  البعيد  المدى  عىل  هدفها  عىل  ض  ك�ي ال�ق ي 

�ض المملكة 
.”2030 ي رؤية 

المنصوص عليها �ض بما يتما�ش مع األهداف  االقتصادي، 

الدكتور  ض  التأم�ي لخدمات  نجم  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  أكد  جانبه،  من 
بالمبيعات  ومدعوم  جيد  وضع  ي 

�ض السيارات  “قطاع  أن  السليمان  محمد 
األول  الثالثة  األشهر  خالل  استمرت  ي  وال�ق  ، ي

الما�ض العام  من  المرتفعة 
.”2020 من العام 

هنا الضغط  الرجاء  التقرير،  لإلطالع عىل 

ن تطلقان أحدث التقارير البحثية كة نجم لخدمات التأم�ي مجموعة أوكسفورد لألعمال و�ش

ي المملكة
ن مع التحّول الرقمي �ن تقرير االستجابة لجائحة “كوفيد-19” المستجد يحلل قطاع التأم�ي

ن تسيطر عىل ارتفاعات السوق السعودي..  أسهم التأم�ي
والقطاع يتصدر المكاسب

قياسية  أرباحا  السعودية  األسهم  بسوق  المدرجة  ض  التأم�ي كات  وسجلت �ش
ي 

�ض  ،2019 عام  من  المماثل  بالربــع  مقارنة   ،2020 عام  من  ي 
الثا�ض بالربــع 

كة مدرجة بالقطاع. ي أرباح من إجمالي 32 �ش
كة عن صا�ض ظل إعالن 24 �ش

ض المدرجة، قبل الزكاة نحو 271%  كات التأم�ي وقفزت األرباح المجمعة ل�ش
العام  من  ي 

الثا�ض للربــع  ريال  مليون   290.3 مقابل  ريال،  مليار   1.08 إل 
. ي

الما�ض

بالنصف   148% حوالي  ض  التأم�ي بقطاع  المدرجة  كات  ال�ش أرباح  وصعدت 
510.62 مليون ريال  1.26 مليار ريال، مقابل  الحالي إل  العام  األول من 

.2019 ة نفسها من عام  بالف�ق

المصدر: مباشر

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/CRR_Najm_Insurance.pdf
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المصدر: االتحاد الكويتي للتأمين

المصدر:صفحة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين على الفيس بوك

Arab Insurance PalestinePalestine

ن  ن يناقش بعض القضايا المتعلقة بقانون التأم�ي كات التأم�ي ي ل�ش
االتحاد الفلسطي�ن

 2020/09/06 يوم  اجتماع  ض  التأم�ي كات  ل�ش ي  الفلسطي�ض االتحاد  عقد 
ض  التأم�ي قانون  ي 

�ض المتعلقة  القضايا  بعض  لمناقشة  القانونية  اللجنة  مع 
ي هذا اإلجتماع ضمن سلسلة من اإلجتماعات الخاصة 

وقضايا أخرى، ويأ�ق
القانونية. باللجنة 

قامت  ض  التأم�ي كات  ل�ش ي  الفلسطي�ض االتحاد  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
. ض بفلسط�ي المفتوحة  الجامعة  مع  وتعاون  تفاهم  مذكرة  بتوقيع   

ً
 مؤخرا

العام  ض  الحنبىلي األم�ي ي توقيع هذه اإلتفاقية من كل من السيدة ن�ين 
ويأ�ق

ض والسيد د. نزار دويكات مدير الجامعة  التأم�ي كات  ي ل�ش الفلسطي�ض لالتحاد 
ي 

�ض ك  المش�ق التعاون  بأهمية  ض  الجانب�ي من   
ً
إيمانا وذلك  المفتوحة،  العربية 

ي حماية األفراد والمؤسسات 
 �ض

ً
 وحيويا

ً
 هاما

ً
ض الذي يلعب دورا قطاع التأم�ي

وتطويرهم  ض  الفلسطيني�ي الطالب  تدريب  وبــهدف  الوطنية،  والمدخرات 
عالية  وكفاءة  قدرات  وذي  ض  منافس�ي ليصبحوا  العمل  سوق  ي 

�ض ودمجهم 
ي مجاالت عدة.

�ض ض  والتم�ي للريادة  تؤهلهم 

Arab Insurance EgyptEgypt

Arab Insurance KuwaitKuwait

ن  ي للتأم�ي
االتحاد الكوي�ق

حات الالئحة التنفيذية  ي صياغة مق�ق
البدء �ن

ن  لقانون التأم�ي
السيد  برئاسة  ض  للتأم�ي ي  الكوي�ق لالتحاد  والفنية  القانونية  اللجنة  عقدت 
الموافق  الخميس  يوم  إجتماعها  االتحاد  رئيس   - الحسن  سعود  خالد 
. ض التأم�ي لقانون  التنفيذية  الالئحة  حات  مق�ق لصياغة   2020/09/03 

ومن الجدير بالذكر، أن القانون الجديد واكب التحوالت العالمية واإلقليمية 
ي الكوي�ق ض  التأم�ي قطاع  باالعتبار خصوصية  آخذا   ، ض التأم�ي بأعمال  الخاصة 

اجع بنسبة %3.2 وتحقق 8.9 مليار جنيه بنهاية يوليو تأمينات الممتلكات ت�ق

ن يصارع جائحة كورونا ويحصد 21.8 مليار جنيه أقساط خالل 7 أشهر قطاع التأم�ي
جنيه  مليار   21.8 بقيمة  أقساط  محفظة  إجمالي  ض  التأم�ي كات  �ش حققت 
مليار جنيه خالل   19.7 مقابل  الجاري،  العام  من  األول  أشهر   7 الـ خالل 

.10.5% العام السابق، بمعدل نمو يصل إل  ة ذاتها من  الف�ق

األقساط  قيمة  أن  المالية،  للرقابة  العامة  للهيئة  الشهري  التقرير  وأظهر 
مليار   8.9 بلغت  بالسوق  والمسئوليات  الممتلكات  لتأمينات  المحصلة 
خالل  جنيه  مليار   9.2 مقابل   ،2020 من  األول  أشهر   7 الـ خالل  جنيه 

.3.2% ، بمعدل تراجع  ي
الما�ض العام  ة ذاتها من  الف�ق

أقساط  حققت  األموال  وتكوين  األشخاص  تأمينات  كات  �ش أن  وأوضح 
مقابل  الجاري،  العام  األول من  أشهر   7 الـ مليار جنيه خالل   12.9 بقيمة 
نمو  بمعدل   ، ي

الما�ض العام  من  ذاتها  ة  الف�ق خالل  جنيه  مليار   10.59

.22.3%

قيمة  أن  إل  التقرير  أشار   ، ض التأم�ي لنوع   
ً
وفقا األقساط  حجم  وحول 

 7 الـ خالل  جنيه  مليار   17.9 بلغت  التجاري  ض  للتأم�ي المحصلة  األقساط 
ة ذاتها  17.5 مليار جنيه خالل الف�ق أشهر األول من العام الجاري، مقابل 

.2.4% ، بمعدل نمو  ي
الما�ض العام  من 

مليار   3.88 بلغت  التكافىلي  ض  للتأم�ي المحصلة  األقساط  قيمة  أن  وأوضح 
جنيه  مليار   2.23 مقابل  الجاري،  العام  من  األول  أشهر   7 الـ جنيه خالل 

.73.8% 2019، بمعدل نمو يصل إل  ة ذاتها من  خالل الف�ق

أن  التقارير  أوضحت   ،2020 يوليو  شهر  خالل  القطاع  أقساط  وحول 

88



النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2020/09/14 Issue 67 العدد 99

، مقابل  ي
الما�ض يوليو  مليار جنيه خالل شهر   3.33 بلغت  القطاع  أقساط 

.2.6% 3.25 مليار جنيه خالل الشهر ذاته من العام السابق، بمعدل نمو 

والمسئوليات  الممتلكات  تأمينات  بنشاط  المحصلة  األقساط  وبلغت 
حوالي 1.2 مليار جنيه خالل يوليو 2020، مقابل 1.28 مليار جنيه خالل 

.6.9% ، بمعدل تراجع  ي
الما�ض العام  الشهر ذاته من 

أقساط  محفظة  األموال  وتكوين  األشخاص  تأمينات  كات  �ش وحققت 
جنيه  مليار   1.96 مقابل   ،2020 يوليو  خالل  جنيه  مليار   2.13 بقيمة 

.8.7% 2019، بمعدل نمو يصل إل  خالل يوليو 

خالل  جنيه  مليار   2.8 التجاري  ض  للتأم�ي المحصلة  األقساط  قيمة  وبلغت 
 ، ي

، مقابل 2.9 مليار جنيه خالل الشهر ذاته من العام الما�ض ي
يوليو الما�ض

.3.7% بمعدل تراجع يصل إل 

534.3 مليون جنيه خالل  ض التكافىلي أقساط بقيمة  كات التأم�ي وحققت �ش
العام  من  ذاته  الشهر  خالل  جنيه  مليون   343.8 مقابل   ،2020 يوليو 

.55.4% نمو  ، بمعدل  ي
الما�ض

هنا الضغط  الرجاء  التقرير،  لتحميل 

المصدر: أموال الغد والهيئة العامة للرقابة المالية

Arab Insurance MoroccoMorocco

ي المائة
: ارتفاع األقساط الصادرة بنسبة 7,4 �ن ن قطاع التأم�ي

وأضاف المصدر نفسه، أن فرع » تأمينات الحياة والرسملة « سجل زيادة 
ي المائة من األقساط الصادرة برسم شهر يوليوز إل أك�ث من 

7,5 �ض نسبتها 
ض أظهر فرع  ي ح�ي

ي المجموع �ض
1,71 مليار درهم، أي بنسبة 40,5 بالمائة �ض

ي المائة إل أزيد من 
7,3 �ض » تأمينات غ�ي تأمينات الحياة « ارتفاعا بنسبة 

المائة. ي 
59,5 �ض 2,51 مليار درهم وحصة نسبتها 

 » اإلدخار   « مكون  تطور   ،» والرسملة  الحياة  تأمينات   « بفرع  وعالقة 
األقساط  انخفضت  بينما  درهم،  مليار   1,33 ليبلغ  المائة  ي 

�ض  6,8 بنسبة 
241 مليون درهم. ي المائة ليبلغ 

5,8 �ض الصادرة ل «الوفاة « بنسبة 

العربات   « فرع  يشكل   ،» الحياة  تأمينات  غ�ي  تأمينات  فئة  يخص  ما  ي 
و�ض

 1,23 ي المائة من األقساط الصادرة بمجموع يصل إل أك�ث من 
29,3 �ض  »

.2019 يوليوز  7,5 مقارنة بشهر  زيادة نسبتها  مليار درهم، مسجال 
أك�ث من  ض  التأم�ي لقطاع  المرصدة  التوظيفات  بلغ مجموع  أخرى،  من جهة 
أصول  تمثل  بينما   ،2020 يونيو  ي 

�ض  167,9 مقابل  درهم  مليار   168,2
ي المائة بمجموع يقدر بأزيد من 85,9 

أسعار الفائدة حصة نسبتها 51,1 �ض
بقيمة  المائة  ي 

�ض  43,1 نسبتها  بحصة  األسهم  بأصول  متبوعا  درهم  مليار 
72,5 مليار درهم.

هنا الضغط  الرجاء  التقرير،  لتحميل 

باستثناء  ض  التأم�ي إعادة  و  ض  التأم�ي مقاوالت  عن  الصادرة  األقساط  بأن   ، ض االثن�ي اليوم   ، االجتماعي واالحتياط  التأمينات  مراقبة  لهيئة  معطيات  أفادت 
ي المائة مقارنة 

7,4 �ض 4,22 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة  2020 إل أك�ث من  ي يوليوز 
، ارتفعت �ض ض ي تزاول بصفة حرصية إعادة التأم�ي المقاوالت ال�ق

.2019 بالشهر ذاته من سنة 

المصدر: منارة وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

Companies News

” توصي بزيادة رأس المال إل 35 مليون دينار  ن “الخليج للتأم�ي

اجتماعه  ي 
�ض ض  للتأم�ي الخليج  مجموعة  كة  إدارة �ش مجلس  أو�  الكويــت:الكويــت: 

كة الُمرصح به ليكون  ، بزيادة رأسمال ال�ش ي
الذي انعقد يوم الثالثاء الما�ض
دينار. مليون   35  قدره 

ً
مبلغا

زيادة  عىل  وافق  المجلس  إن   ، الكويتية  للبورصة  بيان  ي 
�ض كة  ال�ش وقالت 

االسمية  بالقيمة   
ً
نقديا سهم  مليون   350 عىل   

ً
موزعا ليصبح  المال  رأس 

100 فلس لكل سهم.

غ�ي  العمومية  النعقاد  ض  للمساهم�ي بالدعوة  كة  ال�ش إدارة  مجلس  وأو� 
لمناقشة   2020/09/30 الموافق  االربعاء  يوم  عقده  والمقرر  العادية 
الموافقات  واستصدار  المتطلبات  استيفاء  بعد  وذلك  المال،  رأس  زيادة 

الالزمة.

 18.704  نحو 
ً
كة المصدر والمدفوع والُمرصح به حاليا ويبلغ رأسمال ال�ش

 100 اسمية  بقيمة  سهم  مليون   187.04 نحو  عىل   
ً
موزعا دينار  مليون 

الواحد. للسهم  فلس 

أوفرالند  كة  �ش ومجموعتها  القابضة  الكويت  مشاريــــع  كة  �ش وتمتلك 
 ،

ً
تقريبا  46% بنسبة   ” ض للتأم�ي “الخليج  رأسمال  ي 

�ض األك�ب  الحصة  العقارية 
.43.43% بنحو  المحدودة  ق األوسط  ال�ش فاكس  كة ف�ي تليها حصة �ش

العام  من  األول  بالنصف   8.1% ارتفعت   ” ض للتأم�ي “الخليج  أرباح  كانت 
ة نفسها من عام  الف�ق أرباح  9.84 مليون دينار، مقابل  الجاري، لتصل إل 

8.11 مليون دينار. بقيمة   2019
المصدر: مباشر

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_report/report_efsa137.htm
http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/publications_juillet_2020-arabe.pdf
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املصدر: أموال الغد

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

وعات متناهية الصغر  ن وفوري للوساطة يطلقان وثيقة لتغطية الم�ش ي للتأم�ي ي اي �ب �ب

بإطالق  مرص  ض  للتأم�ي ي  �ب اي  ي  �ب كة  �ش أعلنت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
فوري  كة  �ش مع  بالتعاون  الصغر  متناهية  وعات  للم�ش ض  تأم�ي وثيقة 
االضافية،  واألخطار  السطو  و  الحريق  أخطار  لتغطية  التأمينية،  للوساطة 
لكافة  بها  والوصول  الصغر  متناهي  ض  التأم�ي خدمات  تعزيز  بهدف  وذلك 

المجتمع. ائح  �ش

والبالغ  فوري  لتجار  ويــــج  ال�ق التأمينية  للوساطة  فوري  كة  �ش وتتول 
لتوف�ي  الوثيقة  الجمهورية  أنحاء  كافة  �ض  مستخدم  ألف   150 عددهم 
وثيقة  تقديم  وع  الم�ش يشمل  كما  بهم،  الخاصة  للمحال  التأمينية  التغطية 
الناتجة  الوفاة  تشمل  ي  وال�ق للتجار،  الصغر  متناهية  الشخصية  الحوادث 
ي  الط�ب العالج  ومرصوفات  المستديم  ي 

الجز�ئ أو  الكىلي  والعجز  حادث  عن 
الناتج عن حادث .

وتجدر اإلشارة إل أن الهيئة العامة الرقابة المالية قد وافقت عىل االتفاق 
هذا  من   

ً
وإعتبارا  ، ي

الما�ض العام  أكتوبر  شهر  منذ  ض  كت�ي ال�ش ض  ب�ي م  الم�ب
نهاية  ح�ق  تاجر  الف   25 لعدد  التأمينية  الخدمة  هذه  إصدار  تم  التاريــــخ 

. الجاري  العام  أغسطس 

لهيئة  المستمرة  والمبادرات  السياسات  إطار  �ض  وع  الم�ش هذا  ي 
ويأ�ق

احتياجا  االك�ث  الفئات  ال  المالية  بالخدمات  للوصول  المالية  الرقابة 
ض  المواطن�ي جميع  يمكن  والذى  المالي  الشمول  نحو  الدولة  لسياسة  دعما 
شاملة  المختلفة  بصورها  المالية  الخدمات  عىل  الحصول  من  ض  المرصي�ي

. ض  اض والتأم�ي ي واالق�ق
و�ض الدفع االلك�ق

 - ض ي للتأم�ي ي اي �ب كة �ب ي العضو المنتدب ل�ش من جانبه ، أشار عالء الزه�ي
كة للتوسع بالتأمينات  اتيجية ال�ش ي إطار اس�ق

ي �ض
وع يأ�ق مرص، أن هذا الم�ش

ي  ال�ق التأمينية  التغطيات  من  العديد  طرح  طريق  عن  الصغر  متناهية 
ووضع  لها،  يتعرضون  ي  ال�ق واألخطار  ض  المواطن�ي احتياجات  مع  تتناسب 
الصغر  متناهي  ض  التأم�ي لوثائق  جديدة  توزيــــع  قنوات  الستحداث  األولوية 
ي 

�ض ويساهم  ض  المواطن�ي لكافة  التأمينية  الخدمة  وصول  عىل  يساعد  مما   ،
مبلغ  عىل  الحصول   

ً
وأيضا وسدادها  ض  التأم�ي وثيقة  عىل  الحصول  سهولة 

المعتمدة. المنافذ  أي من  التعويض من خالل 

كة فوري،  ي، المؤسس والرئيس التنفيذي ل�ش ف ص�ب و�ح المهندس أ�ش
 
ً
 ملموسا

ً
كة فوري تلعب دورا كة فوري للوساطة التأمينية التابعة ل�ش أن �ش

دفع  من  وتمكينهم  ض  المرصي�ي ض  لمالي�ي ض  التأم�ي وثائق  وبيع  تسويق  ي 
�ض

 151 من  أك�ث  خالل  من  فوري  ماكينات  طريق  عن  المستحقة  االقساط 
ونية. االليك�ق المحافظ  ومن خالل  بمرص  ماكينة  ألف 

كة فوري رائدة  التابعة ل�ش التأمينية  كة فوري للوساطة  جدير بالذكر أن �ش
 26.2 من  أك�ث  تخدم  ي  وال�ق  ، ونية  اإللك�ق والمدفوعات  الرقمي  التحول 
 819 من  ألك�ث  يومًيا  معاملة  مليون   3 من  أك�ث  مع   ، شهرًيا  عميل  مليون 
المدفوعات  والسياحة،  التذاكر  االتصاالت،  فوات�ي  ذلك  ي 

�ض بما   ، خدمة 
 ، والجامعات  المدارس  رسوم   ، ض التأم�ي المرافق،  مختلف   ، نت  اإلن�ق ع�ب 
اكات واإلعالنات، وتجديد  عات ، المدفوعات المالية والبنوك ، االش�ق الت�ب
وأك�ث  بنكارئيسيا   35 من  أك�ث  تضم  شبكة  خالل  من   ، السيارة  رخصة 
 2500 من  وأك�ث  مرص،  أنحاء  جميع  ي 

�ض معتمد  بيع  منفذ  الف   151 من 
كات  و�ش للبنوك  محمولة  هواتف  15محفظة  من  وأك�ث  يد،  لمكاتبال�ب فرع 
 ، الجمهورية  مستوى  عىل  بلس”  “فوري  منافذ  إل  باإلضافة  المحمول 

بها. الخاص  والتطبيق  ونية  اإللك�ق البوابة   ”myfawry“ وكذلك 


