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ابها، وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين. ر عن آراء كتَّ تنبيه: املقاالت تعّبِ
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

قراءنا األ عزاء:
 لدعمكم.

ً
الرجاء من عموم القراء مدنا بأخبار شركاتهم وأسواقهم .                                 شكرا

Dear readers,We will appreciate receiving any information about your company and the 
Insurance industry in your country.        Thank you for your support.

العدد  تُصدر  للتامين  العربي  العام  لالتحاد  العامة  األمانة 
145 من مجلة التأمين العربي

مجلة  من   145 العدد  للتأمين  العربي  العام  لالتحاد  العامة  األمانة  أصدرت 
لإلتحاد. االلكتروني  الموقع  على  بإدراجه  قامت  كما  العربي،   التامين 
تخص  التي  الهامة  والمقاالت  المواضيع  من  العديد  العدد  ويتضمن  هذا 

الحصر: وليس  المثال  سبيل  على  منها  العربي  التأمين  قطاع 
العام  القطاعين  بين  شراكة  أجل  من  فيروس  الكورونا  وأزمة  التأمين   -

والخاص
أن  المفترض  انتشار جائحة “كورونا”، هل من  بدأ  منذ  أشهر  ثالثة  بعد   -

بنا؟ الخاصة  األعمال  تطوير  تعليق خطط  في  نستمر 
الكوارث  لتغطية  المغربي  النموذج   -
الرحيم  عبد  االستاذ/  مع  وحوار  الطبيعية 
الشافعي - رئيس صندوق تغطية الكوارث 

بالمغرب الطبيعية 
هذا باالضافة إلى ملحق خاص عن سوق 
التأمين االماراتي وحوارات مع كل من:
 – الزعابي  إبراهيم  األستاذ/  سعادة   •

التأمين  هيئة   - العام  المدير 
العام  األمين   – لطفي  فريد  األستاذ/   •

للتأمين االمارات  لجمعية 

 – حماده  مظهر  محمد  األستاذ/   •
مدير عام شركة العين األهلية للتأمين                                                                 
إدريس  أحمد  األستاذ/   •
لشركة  التنفيذي  الرئيس   –
للتأمين الوطنية  أبوظبي 

للتأمينات  الوطنية  التنفيذي للشركة  الرئيس  الزهرة علي –  الدكتور/ عبد   •
العامة

للتأمين الوطنية  التنفيذي لشركة دبي  الرئيس  أبو زيد –  • األستاذ/ رامز 
الرئيس   – معلولي  أنطوان  األستاذ/   •
للتأمين  الوطنية  الفجيرة  لشركة   التنفيذي 
الرئيس   – جلميران  بسام  األستاذ/   •
للتامين  الوطنية  الوثبة  لشركة   التنفيذي 
الرئيس   – عثمان  محمد  األستاذ/   •
التأمين  دار  لشركة   التنفيذي 
    
من   145 العدد  على  االطالع  اآلن  ويمكنكم 

هنا بالضغط  وتحميله  العربي  التأمين  مجلة 
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http://www.gaif-1.org/public/202007081259155.pdf


222020/07/13 - issue 60 العـــدد

Summaryفهـرس النشـرة

Companies News
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1- بعد وقف الترخيص لـ»الجديدة«.. توقعات بنشاط االندماج واالستحواذ فى الوساطة 

التأمينية   

COVID-19

Global insurance industry to recover strongly from 
COVID-19 induced pull-back, sigma says 
• Global insurance premium volumes will recover to pre COVID-19 crisis levels in 2021
• Insurance demand will slow sharply in 2020 due to the pandemic;  global life premiums will contract by 6% and 
non-life by 0.1%
• In life, saving products will be hardest hit; in non-life, travel and trade related lines will suffer most
• Led by China, emerging markets will underpin global market strength with total premiums up 1% this year and 
7% in 2021
• Rate hardening in commercial lines will support profitability in non-life; rising risk awareness due to COVID-19 
will support premium growth across many lines of business over the longer term

The insurance industry is set to overcome this year’s 
COVID-19-induced global economic recession, the 
latest Swiss Re Institute’s sigma says. The sharpest 
economic contraction since the 1930s will lead to a 
slump in demand for insurance in 2020, more so for life 
products, with global premiums expected to contract 
by 6%, than for non-life covers (-0.1%). However, 
total premium volumes will return to pre-crisis levels 
in 2021 already, alongside more protracted recovery in 

the global economy. There will be sector divergence, 
with non-life premium volumes above pre-crisis levels, 
and life below. The emerging economies, led by China, 
will underpin the insurance market comeback.
”The insurance industry is showing resilience in face 
of the COVID-19-led economic downturn,“ Jerome 
Jean Haegeli, Group Chief Economist at Swiss Re said. 
”The magnitude of premium losses will be similar to 
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that seen during the global financial crisis in 2008-09, 
even though this year’s economic contraction of around 
4% will be much more severe. Unlike for the global 
economy, we expect a strong V-shaped recovery in 
insurance premiums, a remarkable showing considering 
that the world is currently in the throes of the deepest 
recession ever“.
This year’s recession will be the deepest since the Great 
Depression of the 1930s, but it will also be short-lived. 
The recession will lead to a steep fall in demand for 
insurance. After growing by 2.2% in 2019, global life 
premiums are forecast to contract by 6% in 2020. Due 
to prevailing and lower interest rates, savings products 
will be more affected, while mortality related covers 
will be more stable. The non-life sector will fare better, 
with global premiums forecast to be broadly flat (-0.1%) 
after growing by 3.5% in 2019.  A main reason for the 
better showing in non-life is that the COVID-19 crisis 
has hit at a time of rate hardening in the sector, which 
has supported premium growth. Premiums in trade 
and travel-related insurance business such as marine, 
aviation and credit will be hit the hardest. Property and 
medical business will be more stable.
Emerging Asia, led by China, to underpin market 
resilience through 2021
Swiss Re Institute estimates that total premium volumes 
in advanced markets (life and non-life) will shrink by 
4% this year and return to positive growth of more than 
2% in 2021. In the emerging markets, premium growth 
will remain in positive territory in both years, up 1% in 
2020 and 7% in 2021.
Insurance industry will absorb the earnings shock
There is exceptional uncertainty about what the ultimate 
claims burden from the pandemic will be, with the mid-
point of the range of current estimates from various 
external and public sources at around USD 55 billion. 
The insurance industry is very well capitalised to absorb 
losses.

”The industry’s capital position means it should be able to 
handle the COVID-19 shock. The upper end of the range 
of total property and casualty claims estimates by most 
external insurance analysis is USD 100 billion, similar 
in scale to losses caused by Hurricanes Harvey, Irma 
and Maria in 2017, which the industry also absorbed,“ 
Haegeli said.  ”The COVID-19 experience highlights 
the importance of insurance provision for pandemics. It 
is a lesson for insurers and policy makers alike who, in 
the interest of long-term societal and economic stability, 
should look to develop more public-private partnership 
solutions for pandemic risks“.
The COVID-19 crisis will present challenges to industry 
profitability. In addition to pandemic-related losses, 
investment returns will remain subdued as interest 
rates stay low for longer, impacting life and long-tail 
lines in non-life. Rising corporate defaults could lead 
to losses on invested assets. In life, claims payments 
due to COVID-19 will likely have limited impact, but 
falling sales and fee income due to restricted in-person 
interactions on account of the lockdown measures 
imposed to contain the spread of the coronavirus, will 
weigh on profits this year.
On the flipside, COVID-19 has hit at a time of rate 
hardening in non-life, a trend that is likely to continue 
amid potentially high losses and contracting insurance 
supply, particularly in commercial lines. This, and 
the expected bounce-back of insurance demand, will 
support earnings over the longer term. The experience 
of this year’s health and economic crises will raise 
risk awareness and demand for risk protection across 
many lines of business. The COVID-19 shock will 
likely accelerate other paradigm shifts too, such as a 
restructuring of global supply chains to mitigate future 
business disruption risks, giving rise to new premium 
pools in property, engineering and surety insurance
To read full Sigma report, please Click Here

Source: Swiss Re

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/sigma-4-2020.pdf
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Source: Commercial Risk online

UK regulator the Financial Conduct Authority (FCA) 
has rejected the defences of eight insurers for not 
paying claims on business interruption (BI) policies 
for Covid-19 losses.
In the latest development in the High Court test case 
brought by the regulator, the FCA said the defences 
fail to account for the true nature of the insurance sold 
to buyers, often small businesses and unsophisticated 
buyers of insurance with low limits of indemnity for 
BI cover.
Following submissions from about 90 buyers in 
response to the insurers’ defences, the FCA said 
insurers had been ”unduly restrictive“ in their 
interpretation of policy terms.
”The defences are, in general terms, rejected. They 
depend upon adopting unduly restrictive meanings 
of particular words (such as ‘prevention’ and 
‘occurrence’) and approaches to proof as to the 
presence of Covid-19, and causal tests prescribing 
unrealistic, impractical counterfactuals, depriving 
the cover clause of much of its apparent and intended 

scope, none of which reflects what the reasonable 
person in the position of the parties would understand.“
Last month, the group of insurers including Hiscox, 
Arch Insurance, Argenta Syndicate, Ecclesiastical, 
QBE UK, Royal & Sun Alliance and Zurich Insurance 
submitted detailed defences of their stance on BI 
Covid-19 claims following the government-ordered 
lockdown on non-essential UK shops and services.
Most of the insurers claimed the policies were not 
designed to cover pandemics and used proximate 
cause, where policies cover closure in response to 
an infectious disease within a certain distance of the 
business that directly caused the business interruption, 
rather than a global outbreak. Insurers also argued that 
businesses would have suffered the same losses if they 
had remained open as the nation locked down.
Hiscox said the FCA case starts on a ”false premise“ 
and has assumed that Covid-19 losses are covered and 
insurers should prove otherwise.

FCA rejects insurers’ defences in BI test case 

Airmic annual survey report
Top risks and megatrends 2020
Airmic’s survey report for 2020 highlights the risks and megatrends impacting organisations and provides the 
context in which risk professionals are operating. The report walks us through how we can navigate five risk 
megatrend areas and their connectivity, and the effect of a crisis such as the pandemic on other risks. Finally, the 
report looks at how insurance buyers, brokers and insurers should work together – especially during times of crisis. 
Airmic would like to thank our survey partners – AIG, Control Risks, KPMG, QBE and Willis Towers Watson – 
who have provided their insight to the survey conclusions and their thoughts on specific megatrend areas.

World Insurance

Airmic conducted its annual member survey from 14 
February to 31 March 2020, enhanced by qualitative 
input from Airmic member roundtable discussions and 
observations from organisations that are stakeholders 
in the management of risk.  
• As the UK went into lockdown, risk professionals 
were most concerned about the risks of business 
interruption following a cyber event, followed by the 
loss of reputation and brand value – the same top two 
risks they were concerned about last year. Diseases 
and pandemics per se featured in fourth place among 
their list of concerns this year.
• The Covid-19 situation is an opportunity for risk 

professionals to demonstrate the value of their work 
to their organisations. They are having more contact 
with their senior management and are more firmly 
embedded in what their organisations are doing.
Risk megatrends
• Individual and corporate exposure to cyber threats 
is expanding at a rapid rate. Artificial Intelligence 
techniques, while still in their infancy, are being 
utilised in more state and criminal operations for faster 
and harder-to-detect attacks. Targeting of operational 
technology is increasing as outdated analogue systems 
digitise and converge with IT networks at corporate 
headquarters.
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• Businesses will bear the brunt of climate change. 
These will cause knock-on effects that will disrupt 
supply chains and impact staff, ultimately leading 
to lost revenues and reputational damage. Yet many 
businesses still see climate action as external to them 
– something for governments instead to deal with.
• Trust and reputation have become increasingly 
important to businesses. With the pandemic, all 
businesses and organisations have been placed under 
additional stress. One might think they may be more 
easily forgiven for their errors, but consumers continue 
to find many corporate transgressions unacceptable.
• The nature of risks today, especially geopolitical 
risks, is that they are increasingly interconnected. 
Indeed, while much has changed, there is a surprising 
element of continuity in the geopolitical threats that 
companies face in the Covid-19 era.
• Risks in relation to governance, laws and regulation 
continue to exhibit a significant level of concern for 
risk professionals and their organisations.
The Pandemic
• Even before the pandemic struck, the writing was 
already on the wall – 2020 was set to be a year of 
heightened unpredictability. The pandemic has 
brought uncertainty to a whole new level. Many of 
the emerging challenges, such as mitigating the effects 
of climate change or protecting complex digital 
supply chains, will require organisations to work in 
partnership and build collective resilience.

• The lack of adequate insurance cover, at an affordable 
premium, is emerging as a risk in itself. The majority 
of businesses are exploring alternative risk transfer 
solutions, including new and greater use of captives, 
for their 2020 renewals. Over a third of respondents 
plan to invest more in risk management solutions.
Insurance
• The insurance industry is at the crossroads. The 
hardening market is already forcing businesses to 
look at alternative transfer options, and an ill-judged 
response to the pandemic could detonate the whole 
mix.
• It is in the interests of insurers, brokers and insurance 
buyers to work together openly and constructively, 
particularly at this time of the Covid-19 crisis.
To download The full Survey, please Click Here

Source: Airmic
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Arab Monetary Fund sets guidelines for dealing 
with natural disasters 
The Arab Monetary Fund (AMF) has called for the 
adoption of a comprehensive governance framework 
in managing natural disasters and ramifications of 
climate change and addressing the potential impact.
The Arab Monetary Fund (AMF) has called for the 
adoption of a comprehensive governance framework 
in managing natural disasters and ramifications of 
climate change and addressing the potential impact.
The AMF released a report titled ”Guiding principles 
for central banks to address impact of natural disasters 
and climate change on banking system and financial 
stability“ that recommends the establishment of an 
ad-hoc specialised Natural Disaster Management 
Committee by central banks, specifying its tasks and 

responsibilities which include the preparation of a 
recovery plans to achieve return to normal situation 
following a natural disaster.
For the insurance sector, the report proposes:
• Should the insurance sector be not subject to the 
supervision of the central bank, it is advisable to 
represent the insurance supervisory authority in the 
Natural Disaster Management Committee.
• The financial sector is to develop stress tests that 
include progressive severity hypotheses, including 
the potential impact of natural disasters and climate 
changes on the insurance sector.
• The Insurance Supervision Department should 

https://www.airmic.com/system/files/technical-documents/Airmic-Survey-Report-top-risks-and-megatrends-2020_0.pdf
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evaluate the readiness, plans and preparations of 
insurers to face potential climate events. External 
auditors are also called upon and mandated to assess 
readiness.
• The insurance sector’s ability to manage and absorb 
the potential losses arising from natural disasters are Source: Middle East Insurance Review & AMF.org

أداء قطاع التامين في األردن كما في 2020/05/31

Jordan

to be constantly evaluated. Insurers are to work in 
parallel to strengthen the protection of consumers and 
ensure their rights, and use automated means to deal 
with customer complaints during natural disasters.
To download the report, please Click Here

التـــأمين أقساط 
عن  الصادرة  األردني  التـأمين  لسـوق  االولية  اإلجمالية  النتائج  أظهرت 
في  كما  التامين  لشركات  االردني  االتحاد  في  والتدريب  الدراسات  دائرة 
في  انخفاضاً  األردن)  (داخل  تأمين  (24) شركة  أعمال  31/5/2020 عن 
الى  األقسـاط  إجمالي  وصـل  حيث   %(7,9) بنسبة  المكتتبة  التأمين  أقساط 
كما  دينار   271,419,686 مبلغ  مع  مقارنة  دينار   250,104,431 مبلغ 

في 2019/05/31.
التأمين تعويضات 

لسوق  المدفوعة  التعويضات  إجمالي  انخفض  التعويضات  جانب  في 
وبنسبة  دينار,   144,598,645 مبلغ   الى   2020/5/31 في  التأمين 
تعويضات  سجلت  التي   2019 عام  من  الفترة  نفس  مع  مقارنة   %(27,8)

200,305,587 دينار.
التكافلي التأمين 

* حققت أعمال التأمين التكافلي في األردن في 5/31 من عام 2020 التي 
مقارنة  دينار  مليون   31,5 بمبلغ  أقساط  اجمالي  تأمين  شركتا  تمارسها 
مع  مقارنة   %(2.8) وصلت  إنخفاض  وبنسبة  دينار  مليون   32.4 مع 
األقساط  إجمالي  12,6% من  نسبته  ما  2019  محققاً  الفترة من عام  نفس 

المكتتبة كما في 5/31 من عام 2020.
من   5/31 في  المدفوعة  التعويضات  بلغت  فقد  التعويضات  جانب  وفي   *
مليون   16,5 مبلغ  التكافلي  التأمين  تمارس  التي  الشركات  من   2020 عام 
دينار محققة نسبة إنخفاض وصلت (24,9)% مقارنة بنفس الفترة من عام 
2019  مشكلة ما نسبته 11,4 % من إجمالي التعويضات المدفوعة للسوق 

كما في 2020/05/31.
هنا الضغط  الرجاء  التقرير،  كامل  لقراءة 

Regional Insurance

Saudi Arabia

BADRI: SAUDI ARABIA’S INSURANCE INDUSTRY 
ANNUAL PERFORMANCE ANALYSIS FOR THE 
FINANCIAL YEAR 2019
The report by BADRI, titled ”SAUDI ARABIA’S 
INSURANCE INDUSTRY ANNUAL 
PERFORMANCE ANALYSIS FOR THE 
FINANCIAL YEAR 2019“, says that While insurance 
business in FY2020 in KSA and worldwide remains 
clouded in uncertainty, the KSA Insurance Industry 

closed out 2019 on a high. Gross Written Premiums 
reached SAR 38 Bn (SAR 37 Bn excluding Saudi Re), 
a commendable growth of 8.7%. The overall profits 
more than doubled from previous period reaching 
SAR 1.3 Bn (although this is biased by Tawuniya; 
without Tawuniya, the growth in profits is 6%). The 

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/governors/papers-and-speeches/AMF%20Climate%20Guidance_.pdf
http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/basic_data.pdf
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Industry average loss ratio stands at 82%, which is 
consistent with the previous year.
The overall retention ratio of the industry is fairly high 
at 84%, which is also reflective of the mix of business 
being skewed towards highly retained lines such as 
Medical and Motor. The Industry average Return on 
equity is 9%. 
The detailed analysis is covered in the Performance 
Analysis Report of the Saudi Insurance Industry to 
download Click Here.

Source: BADRI

مؤسسة النقد تثّمن مبادرة شركات التأمين بمنح 
حسم في إطار حملة “أّمن تسلم” 
التأمين  شركات  مبادرة  “ساما”،  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  ثّمنت 
في  لهم  المؤمن  لجميع  تسلم”  “أّمن  إطار حملة  بمنح حسم ضمن  السعودية 
 10) بمقدار  الغير”  “ضد  لألفراد  المركبات  على  اإللزامي  التأمين  وثائق 
 ،(%  15) بمقدار  لألفراد  المركبات  على  الشامل  التأمين  ووثائق   ،(%
ابتداًء  يوًما  ستين  تجديدها خالل  أو  يتم شراؤها  التي  التأمين  لوثائق  وذلك 
من تاريخ 09 / 07 / 2020م حتى تاريخ 06 / 09 / 2020م. وتأتي هذه 
التأمينية  التغطية  على  بالحصول  والمقيمين  للمواطنين  تشجيعاً  المبادرة؛ 
مرحلتها  في  المرورية  للسالمة  التوعوية  الحملة  مع  وتماشيًا  للمركبات، 
للمرور،  العامة  اإلدارة  بمشاركة  “#أّمن_تسلم”،  شعار  تحت  الثانية 

التأمين. مع شركات  وبالتعاون  التأمين،  لخدمات  نجم  وشركة 
تعليمات  بموجب  الساريين  الحسمين  إلى  إضافةً  الجديد  الحسم  ويمنح 

حسم  وهما؛  النقد؛  مؤسسة 
التأمين  حال  في   (%  50) إلى  يصل  الذي  تأمينية،  مطالبات  وجود  عدم 
الذي  الوالء  وحسم  الشامل،  التأمين  حال  في   (%  60) وإلى  اإللزامي، 

بنسبة (10 %). معها  الوثائق  تجديد  لعمالئها حال  الشركات  تقدمه 
ثالثة  على  بالحصول  لهم  للمؤمن  فرصة  بتوفير  الفترة،  هذه  وتتميز 
وانطباق  المحددة،  الفترة  خالل  التأمين  لوثائق  شرائهم  شريطة  حسومات؛ 
إلى  الحسومات  قد تصل مجموع  إذ  عليهم،  اآلخرين  الحسمين  بقية شروط 
(80 %). وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود شركات التأمين؛ لتعزيز الوعي 
المخاطر،  لمواجهة  التأمينية  التغطية  على  الحصول  بأهمية  المجتمعي 

االجتماعي. بواجبها  الشركات  هذه  من  وإيمانًا 

 طلبت إبداء المرئيات حولها.. 
مؤسسة النقد تطرح مسودة “ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية” 

تُعلن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، طرَح مشروع (مسودة) ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية، داعيةً في هذا الصدد العموم والُمهتمين - تعزيزاً 
المشروع. على  ومرئياتهم  إبداء مالحظاتهم  إلى   - والمشاركة  الشفافية  لمبدأ 

الشركات  قِبل  التأمينية من  المنتجات  بيع  أو  الالزمة قبل تسويق  التنظيمية والمتطلبات  إلى وضع اإلجراءات  النقد، أن هذه الضوابط تهدف  وبيّنت مؤسسة 
إدارة  كفاءة  تعزيز  إلى  بيعها، إضافةً  أو  قبل تسويقها  إشعارها  أو  المسبقة  المؤسسة  إّما موافقة  تتطلب  التي  التأمينية  المنتجات  فئات  على عمالئها، وتحديد 

التأمينية. المنتجات  بتقديم  المتعلقة  المخاطر 
مرئياتهم  إبداء  إلى  التأمينية  المنتجات  اعتماد  ضوابط  مسودة  مشروع  حيال  والمهتمين  والمختصين  العموم  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  وتدعو 
 ،(IC.Pol@SAMA.GOV.SA) ومالحظاتهم خالل (30) يوماً، بدءاً من تاريخ 18 / 11 / 1441هـ الموافق 9 / 7 / 2020م، عبر البريد اإللكتروني

(الرابط). االّطالع عليها من خالل  الضوابط. ويمكن  لهذه  النهائية  الصيغة  اعتماد  لغرض  الدراسة؛  والمالحظات ستكون محل  المرئيات  أنَّ جميع  علماً 

املصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

https://mcusercontent.com/2d015853f1c7b25e8d05221af/files/bfa2b9bb-940b-4df0-a349-e93d11080457/BADRI_Performance_Analysis_of_KSA_Insurance_Companies_For_The_Year_2019_Final.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx
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United Arab Emirates

UAE to merge financial sector regulators 
The United Arab Emirates (UAE) announced today it is merging the Insurance Authority and the Securities and 
Commodities Authority (SCA) as part of a wider simplification of the federal government’s structure.

As part of the regulatory restructuring--long 
anticipated--the Insurance Authority will be merged 
with the SCA. The as yet unnamed new body will be 
overseen by the Ministry for the Economy.
Announcing the changes, Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, UAE vice-president and ruler 
of Dubai, said the aim was ”a government that can 
more quickly make decisions and deal with changes 
and more adeptly seize opportunities in dealing 
with this new stage in our history; a swift and agile 
government.“
”The new government has one year to achieve its new 
priorities. Continuous changes will be the headline of 
the new phase until we achieve the best governance 
model for the new era; and until we achieve a 
government that fulfils the ambitions of the Emirati 
people,“ he added.
The move to merge the two regulators was largely 
foreseen and has been welcomed by many within the 
industry. Nigel Sillitoe, founder and CEO of Insight 
Discovery, said: ”This is hopefully a much needed step 

in the co-ordination of financial services regulation in 
the UAE. Market players, mainly insurance brokers 
(currently regulated by the Insurance Authority) and 
investment advisers (typically SCA firms) will be 
waiting to see the new regulations from this combined 
group and perhaps, more importantly, how the 
regulations will be enforced.“
Sillitoe added: ”I hope the new entity will create a 
taskforce to stamp out unregulated firms, there are 
still far too many firms who turn a blind eye to being 
regulated in the UAE.“
Last November the Insurance Authority rolled out 
new regulations regarding life insurance and family 
takaful, following an almost three-year consultation 
period.
Also today, Sultan Ahmed Al Jaber was named 
president of the Emirates Development Bank.
The UAE economy is forecast to shrink by 3.6% this 
year.

Source: International Investment

Bahrain

ترتيبات حكومية لتطبيق الضمان الصحي اإللزامي في 2021 
البحرين  في  المباشر  التأمين  شركات  كبريات  بأحد  تنفيذي  مسؤول  توقع 
العام  مطلع  في  التفيذ  حيز  اإللزامي  الصحي  الضمان  مشروع  يدخل  أن 

.2021 المقبل 
عبدهللا  د.  للتأمين،  الكويتية  البحرينية  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وأشار 
قانون  صدور  »أن  االقتصادي«-  »األيام  مع  خاص  لقاء  في  سلطان- 
خدماتها  لتوسيع  للشركات  المجال  وسيفتح  العملية  سينظم  الصحي  الضمان 

وطرح خدمات جديدة«.
إيجابي  مردود  له  سيكون  اإللزامي  الصحي  الضمان  تطبيق  »أن  وأوضح 
عبر  خدماتها  بتوسيع  التأمين  لشركات  المجال  وسيفتح  التأمين،  قطاع  على 

والعجز«. األمراض  للتأمين ضد  تأمينية  منتجات  طرح 
التأمين ضد »كورونا« إقبال على 

األوبئة  أن  سلطان  ذكر  المستجدة،  األوبئة  يغطي  تأمين  منتج  وجود  وعن 
التأمين  يشملها  ال  إذ  وإضافية  خاصة  تأمينية  تغطية  تتطلب  المستجدة 
على  للتأمين  جديداً  منتجاً  مؤخراً  طرحت  الشركة  أن  موضحاً  الصحي، 
تأمينية  تغطية  يقدم  والذي  »ضمان«  مسمى  تحت  الشخصية  الحوادث 
بسبب  الوفاة  لحاالت  هللا  قدر  ال  أو  حادث  بسبب  والعجز  الوفاة  لحاالت 

إقباالً واسعاً. فيروس كورونا، وقد القى 
%20 بنسبة  التأمينية  التغطية  يرفعون  التأمين  ُمعيدو 

أزمة كورونا على أسعار  تأثير  وعن 
إعادة  شركات  لدى  التأمينية  التغطية 
أن  سلطان  توقع  العالمية،  التأمين 
العالمية  التأمين  إعادة  شركات  ترفع 
تصل  بنسبة  التأمينية  التغطية  أقساط 
إلى 20% خالل الفترة المقبلة لبعض 

تفشي  أزمة  بسبب  التأمين،  انواع  من 
على  السلبية  تداعياتهم  تركا  واللذين  النفط  أسعار  وتراجع  كورونا  فيروس 

للشركات. المالية  النتائج 
تراجع  وجود  للتأمين  الكويتية  البحرينية  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وأكد 
األقساط  تراجع محفظة  العالمية جراء  التأمين  إعادة  في معروض شركات 
الكبيرة  المطالبات لألخطار  وانخفاض معدل عوائد االستثمار وزيادة حجم 
كورونا  فيروس  لتفشي  االقتصادية  التأثيرات  مع  األخيرة  السنوات  في 

.ً لميا عا
والمنطقة  البحرين  في  المباشر  التأمين  شركات  »أن  سلطان  وأوضح 
استمرار  أن  الفتاً  العالمية،  التأمين  إعادة  شركات  مع  باتفاقيات  مرتبطة 
حجم  وزيادة  االستثمارية  ومحافظها  النفط  أسعار  وتراجع  كورونا  أزمة 
بنسبة تصل  التأمينية  التغطية  أقساط  لرفع  أدى  الكبيرة  لألخطار  المطالبات 

إلى %20-10«.
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اإلفالس الشركات من  أنقذت  االقتصادية  الحزمة 
التأمين،  وقطاع  االقتصادي  الوضع  على  كورونا  أزمة  انعكاسات  وبشأن 
القطاعات  السلبية على عموم  بتأثيراتها  ألقت  كورونا  أزمة  أن  أكد سلطان 
للحد  المملكة  اتخذتها  التي  االحترازية  اإلجراءات  جراء  االقتصادية 
أقرتها  التي  االقتصادية  الحزمة  أن  مشيراً  كورونا،  فيروس  انتشار  من 
المواطنين  إعفاء  تضمنت  والتي  بحريني  دينار  مليار   4.3 بقيمة  الحكومة 
من دفع رسوم الكهرباء والماء وتأجيل اقساط البنوك لمدة 6 أشهر، أنقذت 

الشركات من اإلفالس. 
ولفت الى أن الحكومة تكفلت بدفع رواتب الموظفين البحرينيين في شركات 
الوقت  في  مشيراً  الجاري،  يونيو  نهاية  أشهر حتي   3 لمدة  الخاص  القطاع 
تأمين  لبوالص  مجانياً  تجديداً  قدمت  المحلية  التأمين  أن بعض شركات  ذاته 
الجاري  المنصرم وحتى يونيو  ابريل  من  الثالثة اعتباراً  السيارات لألشهر 

المواطنين. على  المالية  األعباء  من  للتخفيف  مبادراتها  من  كجزء 
االقتصاد  قطاعات  على  تأثيرها  تركت  العالمية  الجائحة  هذه  أن  وأكد 
على  سلبًا  أثرت  حيث  خاص،  بشكل  التأمين  وقطاع  عام  بشكل  المختلفة 
أدت  والتي  السلبية  انعكاساتها  عن  فضالً  للشركات،  االستثمارية  المحافظ 
التحتية  والبنية  التنمية  مشاريع  عدد  وانخفاض  النفط  أسعار  تراجع  إلى 

الراهنة. الظروف  في ظل  المديونيات  تحصيل  وصعوبة 

الخسائر! بعد  والتصحيح  وقتي  إجراء  األسعار  تكسير 
أكبر  »من  قال  البحرين،  في  التأميني  السوق  تواجه  التي  التحديات  وحول 
التحديات التي تواجهها شركات التأمين في البحرين المنافسة بين الشركات 
24 شركة تأمين وهو عدد كبير إذا ما قورن بقاعدة  التي يصل عددها إلى 

1.5 مليون نسمة«. الـ  الذي ال يتجاوز  المملكة  العمالء وعدد سكان 
بقطاع  التأمينية  األقساط  تكسير  من  التأمين  شركات  شكاوى  وبشأن 
ترك  المركزي  البحرين  مصرف  »أن  سلطان  د.  أوضح  السيارات، 
الخاسرة  الشركات  وأن  التأميني،  القسط  لتحديد  الشركات  بين  المنافسة 
بمبدأ  يسير  السوق  أن  مشيراً  الخسائر  تكبد  بعد  المالي  وضعها  ستعدل 
محافظها  ومراجعة  للخسائر  الشركات  تكبد  مع  تلقائياً  األسعار  تصحيح 

المال. كفاية رأس  ومعدل  االئتمانية 
شركة  لدى  التأمين  عند  المخاطرة  حجم  يعي  حالياً  الزبون  أن  الى  ولفت 
في  مطالباته  حجم  على  مستقبالً  سيؤثر  ما  وهو  سلبية  المالية  نتائجها 
الشركة  للشركة يعكس وضع  االئتماني  التصنيف  أن  التأمينية، كما  التغطية 

المطالبات. لعملية  إدارتها  تجاه 
الرجاء الضغط هنا الدكتور/ عبد هللا سلطان،  الحوار مع  لقراءة كامل 

املصدر: االيام

Kuwait

“الخليج للتأمين” تعقب على خبر صحفي بخصوص مشروع “عافية” 
عقبت مجموعة الخليج للتأمين على خبر صحفي نُشر اليوم بإحدى الصحف 
مليون   80 تجاوزت  الحكومة  على  المتراكمة  “المستحقات  بعنوان  المحلية 

التوقف”. إلى  دينار - مشروع عافية 
إجمالي  إن  قائلة  الثالثاء،  اليوم  الكويتية  للبورصة  بيان  الشركة في  وعلقت 
دينار  مليون   30.691 بواقع  دينار،  مليون   85.122 هو  الُمستحقة  المبالغ 
عن  مستحق  دينار  مليون   54.431 ومبلغ   ،(1) عافية  عن  المستحق  قيمة 

.(2) عافية 
ُمقدمي  من  “عدداً  أن  إليه  الُمشار  الخبر  في  ورد  ما  بخصوص  وأما 

للمتقاعدين (عافية) هددوا وزارة الصحة  التأمين الصحي  الخدمة لمشروع 
نتيجة  للمراجعين؛  خدماتهم  تقديم  عن  بالتوقف  للوثيقة  الُمنفذة  والشركة 
إنه  الشركة  قالت  الماضي”،  فبراير  شهر  من  اعتباراً  دفعاتهم  تسلم  لعدم 
ُمقدمي  قبل  من  رسمية  خطابات  أي  المجموعة  إلى  يرد  لم  تاريخه  حتى 

الخصوص. في هذا  الخدمات 
الكيانات في  أكبر  بكونها واحدة من  تعتز  أنها  للتأمين”  وأوضحت “الخليج 
المجموعة بمالءة مالية قوية مؤكدة  وإقليمياً، وتتمتع  التأميني محلياً  القطاع 

المتقاعدين. للمواطنين  خدمة  أفضل  تقديم  لضمان  جاهدة  سعيها 

Egypt

بعد وقف الترخيص لـ»الجديدة«.. توقعات بنشاط االندماج 
واالستحواذ فى الوساطة التأمينية 

وقف  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  بقرار  التأمينية  الوساطة  شركات  رحبت 
منح تراخيص لشركات الوساطة التأمينية الجديدة مما يعطى فرصة إلعادة 

حاليا.  101 بلغ عددها  والتى  القائمة  الشركات  تقييم 
دون  تقليدية  بصورة  وتعمل  عائلية  شركات  منها  كبيرا  عددا  أن  وأكدوا 
تطوير أوتحديث أواستقطاب عناصر جديدة للعمل معها وتدريبهم، وبالتالى 

الفردى. الوسيط  بفكر  يعملون  للسوق وظلوا  قيمة مضافة  يقدموا  لم 
تنقية  بهدف  األفراد  للوسطاء  أيضا  التراخيص  منح  بتجميد  وطالبوا 
فعال  مزاولتهم  من  والتأكد  الحاليين  األفراد  الوسطاء  سجل  و»فلترة« 
بأنفسهم، ومدى خبراتهم وكفاءتهم والقيمة المضافة لهم فى السوق. للنشاط 
من  واستحواذ  اندماج  حركة  المقبلة  الفترة  السوق خالل  تشهد  أن  وتوقعوا 
الوساطة  شركات  أسهم  كامل  أو  حصة  لشراء  أفراد  ووسطاء  مستثمرين 

الحالية.
الفرد للوسيط  أكبر  تمنح عموالت  الشركات  بعض  منصور: 

املصدر: مباشر

التأمين«  لوساطة  »كابيتال  لشركة  المنتدب  العضو  منصور  أسامة  وقال 
المالية« منح أى تراخيص جديدة لمزاولة نشاط وساطة  إن وقف »الرقابة 
وهدفه  وصائب  سليم  قرار  عام  لمدة  المصرية  التأمين  سوق  فى  التأمين 
إعادة تقييم تجربة شركات وساطة التأمين منذ السماح بتأسيسها وترخيصها 

فى السوق فى عام 2009.
منافسة  من  الوساطة  شركات  معاناة  شهدت  الماضية  الفترة  أن  وأضاف 
غير شريفة من قبل الوسطاء األفراد، حيث توجد مضاربات على عموالت 
الوساطة  شركات  تكبد  ظل  فى  الوسطاء  بين  عمليات  وخطف  الوساطة 
الضرائب ورسوم  مثل  الفرد  الوسيط  من  أكبر  إدارية وعمومية  مصاريف 
اإلشراف والرقابة وااللتزام بتقديم تقارير مالية ربع سنوية وميزانية سنوية 

وغيرها. العمل  فريق  رواتب  وتحمل  سنوية،  جمعية عمومية  وانعقاد 
الفرد  الوسيط  بين  العموالت  حجم  فى  تفرق  ال  التأمين  شركات  أن  وأكد 
الوساطة  لشركة  االحترافى  العمل  رغم  التأمينية  الوساطة  وشركة 
متابعة  وإدارة  المبيعات  إدارة  مثل  مختلفة  وإدارة  مختصون  لديها  التى 

Bahrain

https://www.alayam.com/alayam/economic/863563/News.html?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral
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املصدر: املال

Morocco

Exclusif. Mohamed Hassan Bensalah : « ma feuille 
de route pour ce nouveau mandat » 
Mohamed Hassan Bensalah a été réélu à l’unanimité 
à la présidence de la FMSAR. Il est plus que jamais 
déterminé à »construire« l’offre et les canaux de 
distribution adéquats pour répondre aux besoins des 
populations à revenu intermédiaire et celles à faible 
revenu.
Vous venez de boucler un mandat de président de la 
FMSAR. Quel bilan en faites-vous?
Ces dernières années ont été charnières pour notre 
fédération. Plusieurs chantiers importants, liés aux 
assurés et au réseau de distribution, ont fait partie de 
notre feuille de route. D’autres sujets se sont imposés 
à nous, selon l’actualité du moment, tandis que 
d’autres nous ont été dictés par notre superviseur et 
concernaient principalement le renforcement de notre 
gouvernance et de notre solvabilité. Il faut évidemment 
noter que le travail effectué est le fruit des efforts de 
toute une équipe qui constitue le Comité directeur de 
la FMSAR et qui représente l’ensemble des modèles 
de compagnies d’assurances, en l’occurrence de 
grands groupes, des entreprises nationales, des filiales 
de groupes étrangers ainsi que des mutuelles.
Si vous deviez retenir quelques actions phares de ce 
dernier mandat, lesquelles choisiriez-vous?

Je citerais en premier lieu la 
finalisation et la mise en œuvre 
de la loi sur la couverture 
contre les conséquences des 
événements catastrophiques, 
qui constitue l’une des 
grandes réalisations de ce 
mandat. Il s’agit d’une 
avancée majeure dans 
la protection de nos 
concitoyens et des agents 
économiques. Par ailleurs, 
parmi un ensemble de sujets 
importants menés sous la supervision de notre autorité 
de contrôle, je citerais la convergence vers une norme 
de solvabilité basée sur les risques en phase avec 
les meilleurs standards internationaux. La première 
étude d’impact quantitative, menée à ce sujet, a été 
bouclée avec succès et nous allons prochainement 
démarrer la deuxième. D’autre part, nous avons 
également renforcé les dispositifs de maîtrise des 
risques en lien avec les exigences en matière de 
lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme, ou encore en lien avec les exigences de la 
loi américaine dite FATCA et son équivalent pour les 
pays de l’OCDE. Il s’agit là de sujets lourds à mettre 
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 Bensalah. Président de la
 Fédération marocaine des
 sociétés d’assurances et de

réassurance FMSAR

شركات  فى  للوثائق  اإلصدار  إجراءات  متابعة  وكذا  العمالء  تعويضات 
التأمين وغيرها وهى خدمات أفضل وأعم بكثير من خدمات الوسيط الفرد.

. إيراداتها  وانخفاض حجم  اإلدارية  ارتفاع مصروفاتها  بسبب  خسارة 
فردى بفكر  وتعمل  عائلية  الكيانات  من  كثير  حسن: 

لوساطة  »الدولية  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  حسن  محمد  أكد  جهته،  من 
للكيانات  جديدة  تراخيص  منح  بوقف  المالية”  قرار”الرقابة  أن  التأمين« 
إيجابى ويستهدف ضبط  لمدة عام  التأمين  نشاط وساطة  بمزاولة  المؤسسية 
إيقاع السوق، وذلك بعد تأسيس 101 شركة وساطة تأمين فى سوق التأمين 

المصرية منذ عام 2009 وحتى اآلن.
واستحواذات  اندماجات  حركة  المقبلة  الفترة  خالل  السوق  تشهد  أن  وتوقع 
تأسيس  األفراد  الوسطاء  أو  المستثمرين  من  عدد  رغبة  ظل  فى  خاصة 
شركات وساطة تأمين جديدة، وفى ظل وقف منح التراخيص سوف يلجأون 

إلى شراء شركات وساطة قائمة سواء جزء منها أو حصة حاكمة بها.
الحصول  القائمة  الوساطة  شركات  تمنح  سوف  الخطوة  هذه  أن  وأوضح 
على تمويل جديد وتنويع هيكل المساهمين وسوف ترتفع قيمتها السوقية فى 

ظل زيادة الطلب على شراء جزء أو كامل أسهم هذه الشركات.
بالشركات أسوة  األفراد  قائمة  »تنقية«  حسنى: ضرورة 

لوساطة  “إليانت”  لشركة  المنتدب  العضو  حسنى  أحمد  أوضح  جانبه،  من 
لتأسيس  المالية” لتجميد منح أى تراخيص جديدة  التأمين أن قرار “الرقابة 
الفتا  جدا،  سليم  عام  لمدة  الجديدة  التأمينية  الوساطة  لشركات  مزاولة عمل 

لتأسيس  المالية” لتجميد منح أى تراخيص جديدة  التأمين أن قرار “الرقابة 
الفتا  جدا،  سليم  عام  لمدة  الجديدة  التأمينية  الوساطة  لشركات  مزاولة عمل 

إلى أن عدد شركات الوساطة الحالى كبير جدا وكاٍف.
وحصر  الشركات  هذه  أداء  لمستوى  واضح  تقييم  يوجد  ال  أنه  إلى  وأشار 
شركة  كل  حصة  وحجم  المالية”  “الرقابة  إلى  تجلبها  التى  األقساط  لحجم 
هذه  تقدم  وهل  وربحيتها  الشركات  هذه  أعمال  حجم  وكذلك  السوق،  فى 
التسويق  تستخدم  أو  التأمين،  وشركات  للعمالء  جديدة  خدمات  الشركات 

تطوير. دون  تقليدى  بشكل  تعمل  أم  اإللكترونى 
وكفاءة  مستوى  من  والتأكد  الشركات  هذه  أداء  متابعة  يجب  أنه  وأضاف 
ومستوى  الشركات  هذه  إدارة  على  قدرتهم  ومدى  لها  المنتدبين  األعضاء 
للوسطاء  جديدة  تراخيص  أى  منح  بوقف  مطالبا  للعمالء،  المقدم  الخدمات 
األفراد بمزاولة نشاطهم كوسيط فردى أسوة بوقف منح التراخيص لشركات 

فقط. الشركات  الشركات واألفراد معا وليس  القرار على  ليعمم  الوساطة 
شركات  بعض  محافظ  من  أكبر  األفراد  الوسطاء  محافظ  أن  إلى  ولفت 
والقيمة   ، األفراد  الوسطاء  عمل  تقييم  إعادة  جدا  المهم  من  لذا  الوسطاء 
هناك  أن  وتدريبهم، موضحا  أدائهم  تطوير  ومدى  السوق  فى  لهم  المضافة 
قانون  ألن  وساطة  شركات  لتأسيس  األفراد  الوسطاء  من  كبيرا  اتجاها 
أنواع  بعض  فى  العمل  مزاولة  من  األفراد  الوسطاء  يحرم  الجديد  التأمين 
تزيد  التى  العمليات  من  وكذلك  والهندسى،  والطيران  البترول  مثل  التأمين 

معين. مبلغ  عن 
هنا الضغط  الرجاء  المزيد،  لقراءة 

Egypt
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en place au niveau opérationnel. Sur un autre registre, 
je soulignerais le travail formidable effectué par les 
équipes de la FMSAR, celles de l’ACAPS et du 
ministère des Finances pour faire aboutir le dispositif 
permettant le lancement de l’assurance Takaful, qui va 
venir parfaire l’écosystème de la finance participative 
au Maroc. Il a fallu du temps pour finaliser notre 
dispositif, car aucun des benchmarks mondiaux ne 
répondait exactement à nos contraintes et au stade 
d’évolution de notre système financier qui, à bien 
des égards, est cité en exemple dans notre région. La 
coopération internationale -et plus précisément au 
niveau de l’Afrique- est aussi un sujet important pour 
nous, dont le point d’orgue annuel reste le Rendez-
vous de Casablanca de l’assurance, qui est devenu au 
fil des années un rendez-vous régional incontournable. 
Pour finir, je tiens à souligner les efforts effectués en 
matière de formation professionnelle, notamment via 
la mise en place de nouvelles filières en assurances, 
en partenariat avec les opérateurs de l’enseignement 
supérieur.
Votre dernier mandat a également été marqué par la 
lutte anti-fraude en assurance auto…
Effectivement, la fraude en assurance automobile 
représentait un réel problème qui s’est accentué 
avec l’évolution du parcours d’indemnisation que 
nous avons rendu plus facile et, de ce fait, moins 
contraignant pour les assurés. Je pense que nous 
revenons progressivement vers une situation plus 
maîtrisée, grâce notamment à l’utilisation des nouvelles 
technologies et au partage d’informations entre les 
différents maillons de la chaîne d’indemnisation.
Vous avez été réélu à la présidence de la fédération. 
Quelle est votre feuille de route pour ce nouveau 
mandat?
Nous gardons toujours à l’esprit, en toile de fond, 
la convergence vers les meilleures pratiques 
internationales en matière de gouvernance et de 
solvabilité, tout en les adaptant aux spécificités 
du marché marocain. Nous avons dans ce sens 
identifié plusieurs étapes avec notre régulateur pour 
les semaines et les mois à venir. Cette convergence 
exerce énormément de pression sur nos ressources 
et nous impose une montée en charge en termes 
de compétences car les sujets deviennent plus 
complexes. Nous avons également une feuille de route 
très ambitieuse en matière de transformation digitale 
de notre secteur. Bien que chaque opérateur mène 
sa propre stratégie, il n’en demeure pas moins que 
certains sujets sont transverses et nécessitent quelques 
ajustements réglementaires et/ou de convergence 
entre les acteurs de la place. Nous avons lancé avec 

l’ACAPS deux grandes études. La première porte 
sur la dématérialisation de l’assurance automobile 
et la mise en place de bases de données nationales 
»sinistres et production«. La deuxième étude devrait 
nous permettre de définir une stratégie nationale 
concertée, en faveur de la transformation digitale du 
secteur.
Le taux de pénétration de l’assurance dans notre pays 
n’est pas loin de 4%. Avez-vous des projets pour 
améliorer cette situation?
Le taux de pénétration de l’assurance au Maroc est 
certes inférieur à celui de la France ou des pays de 
l’OCDE, mais il faut tout de même noter que nous 
sommes les mieux placés parmi les pays arabes et toute 
la région MENA, et que nous sommes deuxièmes en 
Afrique après l’Afrique du Sud. Bien que beaucoup 
reste à faire notamment sur certains domaines tels que 
la multirisques habitation ou certaines assurances de 
responsabilité, le taux de pénétration en assurance 
non-vie reste relativement élevé. C’est en assurance 
vie qu’il y a encore beaucoup à faire. Nous devons par 
ailleurs être plus créatifs pour nous adapter aux besoins 
de ceux et celles qui demeurent insuffisamment assurés 
ou sans couverture. Nous nous inscrivons d’ailleurs 
pleinement dans la stratégie nationale de l’inclusion 
financière voulue par Sa Majesté le roi Mohammed 
VI. Nous tenons aujourd’hui une feuille de route 
que nous déployons avec l’ensemble des parties 
prenantes, en particulier l’ACAPS et le ministère des 
Finances. L’objectif étant de »construire« une offre 
et des canaux de distribution adéquats pour répondre 
aux besoins des populations à revenu intermédiaire et 
celles à faible revenu.
La fédération a mis en place plusieurs mesures pour 
faire face à la pandémie. Aujourd’hui, avec un »quasi« 
retour à la normale, quelles sont les répercussions de 
ces mesures sur les performances du secteur?
Notre secteur a connu quelques perturbations durant 
cette crise dont la violence et l’ampleur sont sans nul 
doute sans précédent. Bien que présentant quelques 
faiblesses conjoncturelles dues essentiellement à la 
dépréciation de nos actifs et à la baisse de notre chiffre 
d’affaires, nous avons fait preuve de résilience et 
avons continué à jouer notre rôle en matière d’épargne 
et de prévoyance. Comme vous le savez, le secteur 
de l’assurance a fortement contribué à la solidarité 
nationale dans le cadre du fonds Covid-19 et a aussi 
soutenu ses assurés et son réseau de distribution, sans 
toucher aux acquis de ses salariés. Il est prématuré 
d’avancer des chiffres en termes d’impact sur les 
primes émises et les résultats du secteur pour l’année 
2020, mais il est certain qu’ils marqueront un recul 
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تحالف استراتيجي جديد بين القطاع الخاص السعودي البحريني

إتفاقية تعاون بين مجموعة التركي القابضة و شركة براكستون البحرين
نموا  الخاص  البحريني  التأميني  القطاع  يشهد 
خدمات  تقديم  مجال  في  وباألخص  وتطورا 
وإنما  فقط  البحرين  في  ليس  الحكري  التأمين 
اتفاقيات  يشهد  حيث  العربي  الخليج  منطقة  في 
استراتيجية مع عدد من الشركات وذلك بفضل 
القوانين  بحزمة  مدعومة  المتوافرة  الخبرات 
البحرين  مصرف  ويضعها  وضعها  التي 
وتطوير  الرقابة  تشمل  والتي  المركزي 
قادرا  الخدمات مما جعله  أنواع  وتحسين جميع 

الدخول في مختلف األسواق. على 
تمتلك  والتي  القابضة  السعودية  التركي  اختارت مجموعة  السياق  هذا  وفي 
تحسين  إلى  سعيها  إطار  وفي  القطاعات  مختلف  في  الشركات  من  العديد 
الحكري  التأمين  برنامج  اعتماد  التامين  و  األخطار  إدارة  برنامج  إطار 
وقامت المجموعة بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة براكستون البحرينية 

لها. تامين حكري  لتكون مدير   ”100%“
رامي  السيد  القابضة  السعودية  التركي  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وكشف 
للخرسانة  السعودية  الشركة  خالل  ومن  المجموعة  بأن  التركي  خالد 
الجاهزة التابعة لها قامت بتأسيس شركة مشيد للتأمين الحكري في البحرين 
و  لها  الحكري  التأمين  لتوفير  البحريني  المركزي  المصرف  من  بترخيص 
أنه  إلى  .وأشار  للمجموعة  التابعة  التجارية  و  الصناعية  الكيانات  لجميع 
التأمين  في  ومرخصاً  معتمدا  مديرا  البحرينية  براكستون  شركة  ولكون 
براكستون  لخبرة  ونظرا   ، المركزي  البحرين  مصرف  قبل  من  الحكري 
توقيع  المجموعة  ارتأت  فقد  العربي  الخليج  منطقة  في  المجال  هذا  في 
اإلدارة  بتوفير  براكستون  بموجبها  تقوم  الجانبين  بين  استراتيجية  اتفاقية 
التركي  مجموعة  أعمال  كافة  تأمين  على  اإلشراف  و  مشيد  لشركة  الكاملة 

لها. التابعة  الشركات  و  القابضة  السعودية 
لخبرتها  نتيجة  جاء  براكستون  اختيار  بأن  التركي  خالد  رامي  السيد  وقال 
الفريدة و  الحلول  تقديم  الخليجي في  البحريني و  السوق  و جودة عملها في 
انطالق  نقطة  يشكل  التعيين  هذا  أن  إلى  التأمين، مشيرا  في مجال  المبتكرة 
لشركة براكستون وتعزيز لمكانتها في مجال التأمين الحكري  ، باعتبارها 
استراتيجية  بتحالفات  مدعومة  األوسط  الشرق  منطقة  في  رائدا  مديرا 
براكستون  يجعل  مما  العربي  الخليج  دول  مختلف  في  كبرى  شركات  مع 
من  التقليدي  للتأمين  وفعالة  ناجحة  بدائل  تقديم  على  وخبرة   قدرة  أكثر 

عبر  لألخطار  التعرض  حاالت  إدارة  خالل 
إدارة األخطار. التحكم بشكل أفضل في 

البيئة  ظل  “في  قائالً  العجمي  السيد  وأضاف 
األيدي  وتوافر  الخدمات  تنوع  و  القانونية 
العاملة الوطنية من ذوو الخبرات في المجاالت 
البحرين  مملكة   من  جعل   ، المتنوعة  التأمينية 

. تأمين حكري  مكانا مثاليا ألي شركة 
تعد  البحرين  مملكة  بأن  العجمي  السيد  وأضاف 

و   ، العربي  الخليج  لدول  االنطالقة  و  للعمل  والمثالية  الطبيعية  البوابة 
سوق  أكبر  تعد  التي  السعودية،  العربية  المملكة  سوق  إلى  خاص  بشكل 
 1,5 إلى  الذي يصل حجمه  الخليج  ناهيك عن سوق  المنطقة،  في  واقتصاد 
المركزي  البحرين  الوقت بدور مصرف  تريليون دوالر. ، مشيدا في ذات 
مركزا   جعلها  مما   ، المصرفية  و  المالية  القطاعات  مختلف  تطوير  في 
رئيسيًا للتأمين الحكري، وهي خيار جذاب بالنسبة لمالكي لشركات التأمين 
الشرق  منطقة  في  لهم  قوي  وجود  إلى    يسعون  الذين  الدولية  الحكري 

آسيا. أو منطقة  إفريقيا  األوسط وشمال 
و من جهته أضاف السيد رامي التركي قائالً “ انه و على غرار الصناعات 
إلى   القابضة  التركي  مجموعة  تسعى   ، المجموعة  تدخلها  التي  األخرى 
أوجه  كافة  في  الممتازة  النتائج  تحقق   والتي  المبتكرة  النماذج  تطوير 
بانها  براكستون  شركة  في   التامة  ثقته  على  مؤكدا   ، المجموعة  نشاطات 
األمر  األخطار،  إدارة  وتطوير  لدينا،  التأمين  برنامج  تحسين  على  ستعمل 
مشيد.” لشركة  بالنسبة  الطموحة  اإليجابية  النتائج  يحقق  أن  شأنه  من  الذي 

في  أساسي  أمر  الخبرة  إن   “ قائال  تصريحه  العجمي  أيمن  السيد  واختتم 
مجال أعمال شركات التأمين الحكري ، موضحا بإن فريق براكستون يتمتع 
والمعرفة  المحلية  باألسواق  المعرفة  جانب  إلى  الدولية  التأمين  بمعايير 
البديلة إلدارة  الحلول  التنظيمية، كما يتميز بخبرة واسعة في توفير  باألطر 
األخطار وخبرة حقيقة في إدارة الشركات الناشئة، وتحويل محافظ التأمين 
مثل  الفريدة  التحديات  ذات  الشركات  وإدارة  مربحة،  محافظ  إلى  الخاسرة 

التصفية.” في طور  التي  تلك 
وقال ان براكستون تعد الشركة الوحيدة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
تأمين،  شركات  لثالث  الكاملة  التصفية  عمليات  أدارت  التي  أفريقيا 
التأمين  شركة  وهي   :AIG العالمية  األمريكية  للمجموعة  تابعة  وجميعها 

salariés. Il est prématuré d’avancer des chiffres en 
termes d’impact sur les primes émises et les résultats 
du secteur pour l’année 2020, mais il est certain qu’ils 
marqueront un recul important par rapport à l’an 
passé. Ceci dit, cette crise nous a confortés dans notre 
capacité à nous réinventer puisque nous avons réussi à 
déployer rapidement des solutions qui nous ont permis 
de continuer à fonctionner et à délivrer nos services, 
tout en protégeant les assurés et en soutenant le réseau.
Quid des urgences réglementaires attendues par les 
opérateurs?
Pour rester dans le sujet du Covid-19, notre autorité de 
supervision a réagi, dès le début de la crise, en mettant 
en place un dispositif dérogatoire visant à alléger 
quelques règles prudentielles. Il s’agit essentiellement 

d’assouplissements des règles de provisionnement pour 
dépréciation d’actifs, ainsi que celles portant sur les 
créances sur les intermédiaires et sur les assurés. Ces 
assouplissements permettront de soulager les résultats 
des entreprises d’assurances pour l’exercice en cours 
avant un retour à la normale en 2021. Pour le reste, il 
n’y a pas d’autre urgence réglementaire à entreprendre, 
si ce n’est de réfléchir aux moyens de limiter l’impact de 
la baisse continue de la courbe des taux sur l’assurance 
vie. Comme vous le savez, l’assurance vie crée une 
dynamique positive pour l’économie nationale, par la 
collecte de l’épargne longue et son réemploi dans des 
investissements productifs et dans le financement du 
Trésor, et on gagnerait à l’encourager davantage. 
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يُنظر  حيث  ودوليًا  محليًا  التنافسية  الميزة  مستوى  من  يعزز  وهذا  للتأمين.  هامبشير  نيو  عناية، وشركة  تكافل  تشارتيس  األمريكية، وشركة  العربية  التأمين 
األمثل. الخيار  باعتبارها  براكستون  التعامل مع  األخرى على  للشركات  أنه حافز  إليه على 

مجلة انترناشيونال فاينانس “تختار شركة “جى آى جى للتأمين” مصر كأفضل شركة 
تأمين ممتلكات في مصر2020 “ 

 International Finance مجلة  اختارت  العربية:  مصر  جمهورية 
بالمملكة المتحدة شركة جى آى جى للتأمين - مصر ،كأفضل شركة لتأمين 
الحالى2020 , وقد تم اإلعالن  العام  الممتلكات فى السوق المصري خالل 

. االنترنت  المجلة على شبكة  بموقع  عن ذلك رسميا 
األنشطة  في  المتميزة  الكيانات  على  الضوء  تسليط  الى  الجائزة  وتهدف 
إلى  وتمنح  األوسط,  والشرق  بإفريقيا  الناشئة  واألسواق  أوروبا  في  المالية 
العالمية فيما يخص  المعايير  الذي يتفق مع  المتفرد و  الشركات ذات اآلداء 
األمور الفنية والمالية وجودة خدمة العمالء وذلك بعد مراجعة شاملة لدور 

فيه. تعمل  التي  السوق  في  الشركة  ومساهمة 
الجدير بالذكر أن هذه ليست الجائزة األولي التي تمنح لشركة جي آي جي 
جائزة  على  أيضا  حصلت  و  سبق  فقد  الحالي  العام  خالل  مصر   - للتأمين 
 International مجلة  من  منحها  يتم  والتي  ممتلكات  تأمين  شركة  أفضل 
Business ، وجائزة أفضل شركة تأمين ممتلكات فى شمال إفريقيا و التي 
والمتخصصة  االنتشار  الواسعة   MENA Insurance Review تمنحها 
انتشار  يفرضها  التي  التحديات  من  بالرغم  ذلك  ويأتي   , التأمين  مجال  فى 
على  باألخص  و  المحلى  و  العالمي  اإلعمال  مجتمع  على  كورونا  فيروس 

التأمين. قطاع 

جى  شركة  ان  يذكر 
 – للتأمين  جى  اى 
على  حاصلة  مصر 
متميز  ائتماني  تصنيف 
كبرى  من  اثنيين  من 
فى  التصنيف  وكاالت 
 AM Best & العالم 
وكانت   ,  Moody’s
قامت  قد  الوكالتين  كال 
خالل عام 2019 برفع 

متميزة. جديدة  مستويات  الى  للشركة  االئتماني  التصنيف 
الخليج  مجموعة  شركات  احدى  هى  مصر  للتأمين  جى  اى  جى  شركة 
للتأمين والتي تعد من اكبر المؤسسات المالية العالمية فى نشاط التأمين فى 

افريقيا. الشرق االوسط و شمال  منطقة 
املصدر: روزاليوسف

مصر للتأمين التكافلي تستهدف 200 
مليون جنيه أقساط خالل العام المالي 

2021/2020
اإلدارة  مجلس  رئيس  مرسي،  أحمد  كشف  العربية:  مصر  جمهورية 
إستهداف  عن  ممتلكات،  التكافلي  للتأمين  مصر  لشركة  المنتدب  والعضو 
المالي  العام  خالل  جنيه  مليون   200 بقيمة  أقساط  محفظة  تحقيق  شركته 

الجاري 2021/2020.
وأضاف مرسي في تصريحات خاصة، أنه من المتوقع تأثر نشاط التأمين 
ظل  في  وخاصة  كورونا،  فيروس  تداعيات  ببعض  المقبلة  الفترة  خالل 
فروع  على  األخيرة  األونة  خالل  الجائحة  هذه  تركتها  التي  التأثيرات 
الخسارة  معدالت  إرتفاع  بجانب  والبحري،  والهندسية  السيارات  تأمينات 

الطبي. بالتأمين 
الربع  نهاية  حتى  كورونا  بتداعيات  مباشرة  سلباً  القطاع  يتأثر  “لم  وتابع 
األقساط  حجم  تحقيق  استطاعنا  كما   ،2020  /19 المالي  العام  من  الثالث 
القطاع  يشهد  أن  المتوقع  من  ولكن  الفترة،  هذه  خالل  بالشركة  المستهدفة 
وأن  خاصة  الماضي  المالي  للعام  الرابع  للربع  المالية  بالمؤشرات  تراجع 

طاقاتها”. من  بجزء  تعمل  كانت  الشركات 
للوثائق  اإللكتروني  اإلصدار  لتفعيل  حالياً  تسعى  الشركة  أن  وأوضح 
خاصة في ظل جهود القطاع للتوسع في هذا بهدف التيسير على الشركات 
مخالفة  دون  اإلصدار  في  العمل  استمرار  في  يسهم  بما  والعمالء، 

كورونا. فيروس  لمواجهة  واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات 

المصرية اإلماراتية لتأمينات الحياة 
تحقق 149 مليون جنيه أقساط خالل 

2020/2019
المنتدب  العضو  األلفي،  أيمن  الدكتور  كشف  العربية:  مصر  جمهورية 
المؤشرات  ان  عن  التكافلي،  الحياة  لتأمينات  اإلماراتية  المصرية  لشركة 
 149 بقيمة  أقساط  محفظة  الشركة  تحقيق  أظهر  المالي  للمركز  األولية 

.2020/2019 الماضي  المالي  العام  مليون جنيه خالل 
العام  المستهدف  من   100% تحقيق  في  نجحت  الشركة  أن  األلفي  وأوضح 
التي  والصعوبات  الظروف  من  بالرغم   ،2020/2019 الماضي  المالي 
تحقيق  استطاعت  لكنها  األخيرة  األونة  خالل  والقطاع  الشركة  واجهت 

.2019/2018 بالمحقق خالل  مقارنة  بالمحفظة  نموا   %40
مستوى  تحسين  على  األخيرة  األونة  خالل  عملت  الشركة  أن  إلى  وأشار 
الدعم  أنواع  كافة  لتقديم  معهم  التواصل  وتيسير  للعمالء  المقدمة  الخدمة 
التي  الصعوبات  تخطي  في  أسهم  مما  الخدمة،  كافة  في  إليهم  الكامل  الفني 

فيروس كورونا. تفشي  تداعيات  بسبب  العام  هذا  استجدت 
واضاف أن الشركة تعتزم تعظيم هذه المحفظة من األقساط خالل السنوات 
والجغرافي  الفني  التوسع  على  ترتكز  استراتيجية  لخطة  وفقاً  المقبلة 

المتنوعة. الشركة  وخدمات  بمنتجات 
على  التكافلي  الحياة  لتأمينات  اإلماراتية  المصرية  الشركة  حصلت  وقد 
التكافلية في مصر نوفمبر  الترخيص النهائي لممارسة نشاط تأمينات الحياة 

املصدر: أموال الغد2015 برأسمال المرخص به 100 مليون جنيه .

املصدر: أموال الغد
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االقليمي  المكتب  نظم 
االغذية  لمنظمة 
والزراعة التابع لألمم 
 (FAO) المتحدة 
افــتراضيــة  نـــدوة 
الخـــمــيــس  يـــــوم 
الموافق  الماضي 
 2 0 2 0 / 0 7 / 0 9
ن  ا بـــــــعنــــــــــــو
 Innovation in“
 Social Protection in response to COVID-19 in the NENA

”region: Building on best practices cases
التدابير  حول  دارت  التى  الهامه  المواضيع  من  العديد  الندوة  هذه  وناقشت 
الناس  لمساعدة   COVID-19 جائحة  عواقب  لمواجهة  اتخاذها  الواجب 
وحمايتهم من الوقوع في براثن الفقر بسبب اآلثار االجتماعية واالقتصادية 
االجتماعية  الحماية  لنظم  الحاسمة  األهمية  على  الضوء  وتسليط   ، للوباء 
في  الواعدة  والمبتكرة  الرقمية  الحلول  بعض  في  النظر  خالل  من  الشاملة 
الحماية االجتماعية من أجل الحد من اآلثار السلبية لهذه األزمة على الفقر 
الغذائي والتغذية. الغذاء ، بما في ذلك على األمن  الريفي والمرونة ونظم 

هذا وقد شارك في هذا الحدث الهام االستاذ/ شكيب أبو زيد – األمين العام 
الزراعي  التأمين  أهمية  بدوره  ناقش  والذي  للتأمين  العربي  العام  لالتحاد 

العربية. المنطقة  في 
كما شارك في الـ Zoominar كل من: 

- Omar Benammour – Social Protection Officer (FAO)
- Fabio Veras – Communciations, Publication and 
Research Coordinator (IPC-IG)
- Samman Thapa – Regional Social Policy Advisor for 
the MENA region
- Marta Dabbas – regional Digital Assistance Services 
Officer (WEP)
- Salma Zaky – Social Protection Officer (WEP)
- Radrigo Assumpçã – Social Protection Management 
Information Systems Specialist (ILO) 

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

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

الضغط هنا الرجاء   ،Zoominar الـ  ولمشاهدة 

https://drive.google.com/drive/folders/1WTpjmn3EGvzyHR0zCyMEihbv5ni1JwBO



