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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

بي
ن الط

امللتقى االقليمي السادس للتأمي

األمانة العامة

ن بالسودان :  عىل هامش مؤتمر صناعة التأم�ي

ن  كات التأم�ي ن ل�ش ي للتأم�ي ن العام لإلتحاد العام العر�ب زيارة األم�ي
السودانية

كات  ن سبل التعاون والتواصل مع �ش ي إطار الجهود المبذولة إلعادة وتحس�ي
�ن

األستاذ/ شكيب  قام   ، ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  أعضاء  السودانية  ن  التأم�ي
ن  األم�ي  - فرغل  مجدي  األستاذ/  وبرفقته  لإلتحاد  العام  ن  األم�ي  - زيد  أبو 
ومنهم: السودانية،  ن  التأم�ي كات  �ش من  عدد  بزيارة  لإلتحاد  المساعد  العام 

استقبلهما كل من: المحدودة، حيث  ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي كة شيكان  - �ش
كة ي - مدير عام ال�ش

اللواء ركن/ مصط�ن عثمان كيال�ن  -
كة ي وبرفقته الكادر المتقدم بال�ش - السيد/ عمر الفاروق - مدير القطاع الف�ن

المحدودة: ن  للتأم�ي النيل األزرق  كة  - �ش
- السيد/ الصادق محمد أحمد الجاك - رئيس مجلس اإلدارة

- السيد/ صالح الدين موىس - المدير العام
: ن للتأم�ي كة جوبا  - �ش

العام المدير   - السيد/ محمد حسن محمد   -
ة من 11 ح�ت 2020/11/12،  ي السودان خالل الف�ت

ن الذي عقد �ن ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيارات جاءت عىل هامش مؤتمر صناعة التأم�ي
المؤتمر فعاليات  أثناء  كات  ال�ش من  بالعديد  اللقاء  فضال عن 

كات الحكومية :  ن لل�ش المالية تعلن انتهاء احتكار التأم�ي

ي السودان )الواقع والمستقبل(
ن �ن مؤتمر صناعة التأم�ي

Conferences SudanSudan

ن السودانية، ُعقد مؤتمر  ن وإعادة التأم�ي كات التأم�ي ن و اتحاد �ش ن الجهاز القومي للرقابة عىل التأم�ي برعاية وزارة المالية والتخطيط األقتصادي وبالتعاون ب�ي
ة من 11 ح�ت 2020/11/12 بفندق السالم روتانا ن �ن السودان “الواقع و المستقبل” تحت شعار “الريادة و التطور” وذلك خالل الف�ت التأم�ي صناعة 
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World Insurance & COVID-19

The world economy is experiencing the deepest 
recession of our lifetimes, but positive news 
about a potential COVID-19 vaccine means 
the risks to the outlook are now balanced. 
Still, reflecting the world’s weaker economic 
resilience, we forecast a 4.1% contraction this 
year, with a recovery to 4.7% global growth in 
2021 (below market consensus of 5.2%).

sigma 7/2020 - Rebuilding better

Global economic and insurance market outlook 2021/22

محاور  أربعة  المؤتمر  ناقش  وقد  هذا 
: أساسية  هي

التجاري  ن  التأم�ي  -

التكافىلي ن  التأم�ي  -

الرقابية والمؤسسات  ن  القوان�ي  -

المماثلة  الدول  تجارب   -
العربية  المملكة  يا،  ن )مال�ي
ن  التام�ي إعادة  السعودية،مرص،تجربة 
إلعادة  األفريقية  كة  لل�ش التكافلية 

) القاهرة  ن �ن  التأم�ي

تطوير  اىل  تسعي  االنتقالية  ة  الف�ت حكومة  أن  عىل  محمد  هبه  د.  وكشفت 
ن بكافة اشكاله حيث بلغ مساهمة  كافة القطاعات االقتصادي بما فيها التأم�ي
ي الدخل القومي %1 وقالت ان %60 من ممتلكات الدولة تقع خارج 

ن �ن التأم�ي
ي . القطاع التأمي�ن

عطاءات  ع�ب  سيتم  الحكومية  والمؤسسات  كات  لل�ش ن  التأم�ي ان  وقالت 
ومنافسة حرة وابدت الوزيرة موافقتها عىل مطالب المؤتمرين باستمرار نظام 

 اىل جنب.
ً
ن التجاري جنبا ن التكافىلي ) االسالمي ( مع التأم�ي التأم�ي

لإلتحاد  العام  ن  األم�ي  – زيد  أبو  شكيب  األستاذ/  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
شارك  قد  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام 
كلمته  بدأ  حيث  المؤتمر  ي 

�ن
عىل  ن  السوداني�ي األخوة  بتهنئة 
هذه  مثل  ي 

�ن المؤتمر  إنعقاد 
عىل  أثنا  كما  الصعبة  الظروف 
واألوراق  النقاش  مواضيع  أختيار 
الوقت  ي 

�ن جاءت  لكونها  المقدمة 
ي 

الذي يحتاج فيه السوق السودا�ن
ن  القوان�ي إىل  نقدية  مراجعة  إىل 
أجل  من  المهنية  والممارسات 
ليكون  ن  التأم�ي بقطاع  اإلرتقاء 
. ي

ي األقتصاد السودا�ن
فاعاًل أك�ث �ن

اإلتحاد  وقوف  عىل  أكد  كما 
السوق  مع  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام 
هذا  نجاح  “أن  قائاًل  ي 

السودا�ن

نجاحنا” من  السوق 

عدة  عىل  للعمل  الجميع  دعا  كما 
: نقاط هي

الماىلي  الشمول  مساحة  توسيع   -
Protec- التأمينية الفجوة   وتضييق 

tion Gap

لجميع  الصحية  التغطية  توف�ي   -
ن المواطن�ي

الصغر المتناهي  ن  التأم�ي تعميم   -

وتشجيع   ، الزراعي ن  التأم�ي تطوير   -
ن التأم�ي مجال  ي 

�ن والتكوين  التعليم 

يدور  ما  “إن كل  الرقابة  لجهاز  العام  ن  األم�ي ي 
سا�ت محمد  األستاذ/  وقال 

ي المؤتمر وما سيخرج من توصيات 
من جدل حول القطاع سيتم عرضه �ن

ي قطاع 
ستكون ملزمة لنا باعتبار أن المؤتمر سيناقش اللوائح اإلسالمية �ن

السبعينات”؛ نهاية  منذ  بدأ  الذي  ن  التأم�ي

ن السودانية،  ن وإعادة التأم�ي كات التأم�ي ن اتحاد �ش ومن جانبه قال نائب أم�ي
ن تعمل تحت  كة تأم�ي األستاذ عبد هللا أحمد عبد هللا، إن هنالك )13( �ش
وذلك  التجربة  هذه  لتقييم  ي 

يأ�ت المؤتمر  هذ  أن  مضيفا  االتحاد،  مظلة 
 ، ن التأم�ي صناعة  لنهضة   

ً
ضمانا

كات كانت  �ش هناك  أن  إىل  ا  مش�ي
تقدمت  التجاري  ن  بالتأم�ي تعمل 
المالية مطالبة للسماح لهم  لوزيرة 
وفقا  التجاري  ن  التأم�ي بممارسة 
المالية  وزير  وأن   ،1960 لقانون 
الجهاز  إىل  ذلك  بتحويل  قام 
وهو  ن  التأم�ي عىل  للرقابة  القومي 
المنوط  الحكومية  الفنية  الجهة 
يتم  أن  التوصية  وكانت  األمر،  بها 
هنا  من  و  علمية  دراسة  ع�ب  ذلك 

المؤتمر فكرة  نبعت 
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 Source: Swiss Re 

Marine P&I market in “turbulent times”: Gallagher 
Insurance broker Gallagher has reviewed the state of the marine protection and indemnity (P&I) market ahead of 
the upcoming renewals, noting that it is a “turbulent time” for re/insurers in this sector.

These economic realities call for a focus on 
rebuilding better. Sustainable recovery will require 
a new direction that includes, among others, more 
investment in sustainable infrastructure, in the 
digital economy and in human capital, to make 
societies future fit and growth more inclusive.
COVID-19 has accelerated several paradigm 
shifts already in the making, including digital 
transformation, de-globalisation and a larger role 
for governments in the economy. We also expect 
structural shifts such as lower potential growth, 
lower real yields, and a widening rift between 
financial markets and the real economy.
Insurance markets have withstood this year’s 
recession better than we initially expected. After 
a stronger-than-anticipated first half, notably in 
advanced markets, we have revised our growth 
forecasts upwards.
We now project global non-life premium growth will 
remain positive at 1.1% in 2020. We see a rebound to 
3.6% growth in 2021 and 2022, with continued rate 
hardening momentum, particularly in commercial 
lines, underpinning the recovery. We forecast that 
global life premium volumes will still contract by 
4.5% this year, but also recover strongly to annual 3% 
trend growth over the next two years.
China will take the lead, and emerging markets overall 
will continue to outperform advanced markets. Based 
on global economic recovery and rate hardening, we 
forecast a swift return to trend growth in the next two 
years.
Alternative economic and insurance scenarios 
The economic and insurance outlook contains 

Alternative economic and insurance scenarios 
The economic and insurance outlook contains 
significant uncertainty, making scenario thinking 
essential. We consider three alternative scenarios from 
our core forecast: two more pessimistic and one more 
positive.
Our analysis indicates that the European insurance 
market may be particularly at risk from interest 
rate sensitivity in a severe recession scenario. In a 
stagflation scenario, inflation surprises could disrupt 
insurers with long-tail business, for instance in the US 
casualty market. In China, insurance market growth 
will be more exposed to GDP elasticity than in the US 
and Europe under all scenarios.
To download sigma 7/2020, please Click Here

The pandemic’s impact on the economy, international 
trade and safety of crew members has made it a very 
challenging year both for ship owners and the global 
marine sector, Gallagher reported.
Following tough 2018/2019 and 2019/2020 policy 
years, the COVID-19 outbreak has compounded these 
difficulties, as underwriting performance continues to 
be poor across almost all the Clubs this year.
According to Gallagher, the Clubs are presently 
underwriting to typical combined ratios of between 
115 and 120%, with some significantly higher, and 
only Steamship Mutual managing a ratio at below 
100%.

The trend has been further exacerbated by rapidly 
deteriorating pool loss experience, with losses of 
around $300 million so far – making it one of the 
worst years in the past decade, with the traditionally 
costly North Atlantic winter still to come.
At the start of the 2020- 21 policy year, the investment 
market was showing substantial valuation losses, but 
conditions have improved since then and the Clubs are 
showing modest net investment yields in the region of 
2% to 2.5% as of September.
Investment markets, however, remain extremely 
volatile and Gallagher maintains that it is too early 
to predict where these will lie at the end of the 2020 
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https://www.swissre.com/dam/jcr:4951c23e-d8d0-4f3e-87db-07741f3e162e/swiss-re-sigma-7-2020-en-web.pdf
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 Source: Reinsurance News 

P&C insurers continue to face risk management challenges:  
Fitch
Fitch Ratings has released a report that explores how Property and Casualty (P&C) insurers are continuing to face 
new operational and risk management challenges, some of which include pandemic-related insurance losses and 
premium volume declines in 2021.

The rating agency believes that insurers will be best 
positioned to adapt to the current climate if they are 
able to manage the challenge of workforce flexibility, 
limit risk aggregations and reduce claims exposure 
through disclosure/exclusionary language and clarity 
of policy terms.
It estimates incurred loss from coronavirus claims 
totalled approximately $8 billion for North American 
publicly traded insurers to date and approximately 
$23 billion, including large global re/insurers.
However, drawn out settlement litigation for claims 
in a number of segments are expected to take years. 
Ultimate insured losses will depend on uncertain 
factors, including: the duration of the pandemic, extent 
of economic shutdowns from potential future waves 
of large-case outbreaks, the timing of return to more 
normal business and social activity, and the speed and 
strength of the economic recovery.
Higher pricing following recent losses, compounded 
by fear and uncertainty of pandemic-related claims, 

has led to tighter underwriting terms and conditions 
in many areas, with commercial lines rate increases 
unseen since 2003. Changes in market conditions 
boost the potential for profit improvement when 
pandemic-related losses subside.
Although, larger underwriting profits will be required 
to generate adequate returns to offset investment 
income declines as a result of persistently low interest 
rates. Challenges in managing traditional sources of 
volatility, such as natural catastrophe exposures or 
claims severity from medical and litigation costs, 
could also hinder future progress toward profitability.
Many aspects of business and social interactions are 
unlikely to fully return to prior norms, which creates 
challenges in assessing and pricing risk for insurers. 
The pace of economic recovery and return to more 
normal activity will influence claims frequency trends 
in segments with large recent declines, including 
automobile and workers’ compensation.

policy year as the pandemic continues to unfold.
“What does this mean for renewals? No doubt, there 
will be a general increase to negotiate along with 
potential increases in deductibles. To what level 
will become more apparent as the year progresses,” 
Gallagher concluded.

“Clearly, we find ourselves in turbulent times and so it 
has never been more important for Members to engage 
the support of a specialist broker, who can help them 
achieve the best outcome possible at renewal.”

 Source: Reinsurance News 

Arab Insurance BahrainBahrain

ي  العر�ب العام  لالتحاد  العامة  األمانة  تتقدم 
مجلس  وأعضاء  العام  وأمينها  ن  للتأم�ي
بخالص  الكريم  ي  البحري�ن الشعب  إىل  االدارة 
له/ المغفور  لوفاة  والمواساة  العزاء 

البحرين  مملكة  وزراء  رئيس 

بن سلمان آل خليفة  / خليفة  األم�ي

بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  القدير  العىلِّ  ن هللا  سائل�ي
الص�ب والسلوان يلهم ذويه  رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن 

إنا هلل وإنا إليه راجعون

/ خليفة بن سلمان  نعي رئيس وزراء البحرين األم�ي
The  GAIF General  Secretariat,  and 
members  of  the  BOD  present  to  
the honorable  Bahraini  people  with 
sincere condolences  for  the  death  of  
the  late:

Bahrain’s Prime Minister

Prince / Khalifa bin Salman Al 
Khal i fa

Our condolences to his family, Egyptain Insurance 
Sector and colleagues

May his soul rest in Peace
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Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

ة الحالية أرباح/ الف�ت
 خسارة )9 أشهر(

2020

 أرباح/خسارة الربــع
الثالث 2020

 إجمالي األقساط
المكتتبة

ة الحالية 2020 الف�ت

 إجمالي األقساط
المكتتبة

الربــع الحالي 2020

كة ال�ش م

738,782,000 170,068,000 8,789,371,000 3,076,175,000 بوبا العربية 1
408,964,000 113,798,000 6,362,423,000 1,319,889,000 التعاونية 2
197,084,000 65,053,000 2,160,321,000 703,763,000 تكافل الراجحي 3
125,955,000 55,650,000 1,201,432,000 389,654,000 اكسا التعاونية 4

80,753,460 29,916,962 510,438,143 202,314,043 االتحاد 5
42,804,000 25,271,000 1,044,618,000 412,572,000 والء 6
33,364,000 16,572,000 427,141,000 96,425,000 ي الدرع العر�ب 7
35,072,256 15,756,847 857,976,714 198,922,235 اإلعادة السعودية 8
31,703,000 14,598,000 187,072,000 40,469,000 شب

َ
ت 9

39,644,000 12,477,000 665,858,000 141,385,000 سايكو 10
35,444,000 7,892,000 146,808,000 60,704,000 جزيرة تكافل 11
42,877,000 7,593,000 1,934,050,000 422,137,000 ن ميدغلف للتأم�ي 12
10,136,000 5,303,000 283,358,000 71,164,000 ن العربية التأم�ي 13

9,603,000 3,182,000 339,393,000 157,522,000 سالمة 14
9,957,000 2,328,000 136,481,000 52,675,000 العالمية 15

10,620,000 1,304,000 617,021,000 153,611,000 ن مالذ للتأم�ي 16
3,667,000 1,250,000 265,780,000 52,723,000 اإلنماء طوكيو م 17

-2,837,000 463,000 139,809,000 42,320,000 األهلية 18
6,962,000 202,000 187,525,000 62,394,000 األهىلي للتكافل 19

14,835,000 109,000 241,396,000 64,662,000 الخليجية العامة 20
8,510,000 -1,453,000 376,455,000 108,247,000 أسيج 21
1,657,000 -4,657,000 641,847,000 159,385,000 الوطنية 22

-20,778,000 -5,010,000 281,018,000 84,235,000 ي تكافل
سوليدر�ت 23

-17,492,000 -5,583,000 137,694,000 45,558,000 ساب للتكافل 24
-22,123,000 -10,100,000 133,331,000 46,291,000 عناية 25

-5,681,000 -10,180,000 383,027,000 156,915,000 إتحاد الخليج 26
-14,880,795 -10,302,579 241,396,000 113,803,412 أليانز إس إف 27

-2,220,177 -10,357,084 178,754,457 68,854,463 ن بروج للتأم�ي 28
-17,703,000 -13,198,000 517,907,000 128,750,000 ن المتحدة للتأم�ي 29
-75,685,000 -29,535,000 302,293,000 107,792,000 ن الصقر للتأم�ي 30
-23,503,000 -30,688,000 272,608,000 103,720,000 ن أمانة للتأم�ي 31

ن السعودية خالل الربــع الثالث 2020 كات التأم�ي نتائج �ش

)GWP()GWP(

المصدر: تداول
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Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

النصف  خالل  اإلمارات  ي 
�ن الصادرة  المركبات  ن  تأم�ي وثائق  عدد  وصل 

من   55% نسبته  ما  تشكل  وثيقة  مليون   1.7 إىل  الجاري  العام  من  األول 
ن  لتأم�ي المكتتبة  األقساط  قيمة  لتصل  التأمينية،  الوثائق  عدد  إجماىلي 
قطاع  أقساط  إجماىلي  من   11.9% تشكل  درهم  مليار   2.941 السيارات 
كات  تحملتها �ش ي  ال�ت المركبات  ن  تأم�ي تعويضات  نسبة  بلغت  فيما   ، ن التأم�ي
التعويضات  إجماىلي  من   11% الجاري  العام  من  األول  النصف  ي 

�ن ن  التأم�ي
. ن التأم�ي الفروع كافة وبقيمة 1.539 مليار درهم وفق هيئة  ي 

�ن

ي 
الما�ن العام  من  األول  النصف  خالل  بلغت  قد  ن  التأم�ي أقساط  وكانت 

إجماىلي  من   12.8% نسبته  ما  أي  درهم  مليار   3.236 من  أك�ث   2019
وبقيمة   12% حينها  التعويضات  نسبة  بلغت  فيما  القطاع،  أقساط 

1.918 مليار درهم.

عبيد  إبراهيم  ن  التأم�ي هيئة  عام  مدير  وأفاد 
ي 

ا�ن االف�ت للمؤتمر  االفتتاحية  كلمته  ي 
�ن ي  الزعا�ب

حول  ن  للتأم�ي اإلمارات  جمعية  نظمته  الذي 
للمركبات  ن  التأم�ي تسع�ي  ي 

�ن الرقمي  التحول 
شهد  المركبات  ن  تأم�ي أن  المطالبات،  وإدارة 
البيانات  تش�ي  إذ   2017 عام  منذ   

ً
ملحوظا  

ً
تطورا

عىل  ن  التأم�ي أقساط  ي 
�ن النمو  نسبة  ارتفاع  إىل 

خالل  ن  التأم�ي كات  �ش حققتها  ي  ال�ت المركبات 
لتصل   ،25% بنسبة  ة  األخ�ي الخمس  السنوات 
ن  ي ح�ي

قيمها إىل 6.363 مليار درهم عام 2019 �ن
كات  �ش تحملتها  ي  ال�ت التعويضات  قيمة  بلغت 
درهم  مليار   3.7 قيمته  ما  المركبات  عىل  ن  التأم�ي
عام 2019 مقارنة بما قيمته 4.8 مليار درهم عام 2018 األمر الذي يش�ي 

المركبات. ن عىل  التأم�ي المطالبات عن  إدارة  إىل تحسن 

ي  ي ظل تسارع التحول التكنولو�ب
ي أن الهيئة تسع �ن وخالل كلمته أكد الزعا�ب

ي اإلمارات إىل سوق 
ن �ن وتطور المفاهيم والممارسات لتحويل سوق التأم�ي

استقطاب  خالل  من  وذلك  التأمينية،  العملية  مراحل  ي 
�ن مبتكرة  رقمية 

لتكنولوجيا  التطويرية  البيئة  إىل  المتخصصة  والتقنية  التكنولوجيا  كات  �ش
رقمية  حلول  ابتكار  عىل  وتشجيعها   

ً
مؤخرا الهيئة  أطلقتها  ي  ال�ت ن  التأم�ي

ن  كات وحملة الوثائق والمستفيدين من خدمات التأم�ي تساعد األفراد وال�ش
. ن التأم�ي ي جميع مجاالت 

من الحصول عىل خدمات ذكية أ�ع وأسهل �ن

من  المقدمة  التكنولوجيا  اختبار  عىل  ن  التأم�ي هيئة  موافقة  عن  وكشف 
ن  تأم�ي سوق  ورقمنة  أتمتة  عملية  ي 

�ن تساعد  تكنولوجيا  توفران  ن  كت�ي �ش
عملية  وإتمام  الحوادث  عن  اإلبالغ  عملية  وت�يــــع  الدولة  ي 

�ن المركبات 
وذكية  ونية  إلك�ت تعامالت  خالل  من  المركبة  وإصالح  التأمينية  المطالبة 
أطراف  لجميع  التكاليف  وتقليل  والجهد  الوقت  اختصار  ي 

�ن يساهم  بما 
التأمينية. العملية 

ن بدور ريادي عىل  ن بدولة اإلمارات يتم�ي التأم�ي ي إىل أن قطاع  الزعا�ب وأشار 
 
ً
انسجاما وذلك  العالمي  المستوى  عىل  متقدم  وبمركز  اإلقليمي  المستوى 

االقتصادي  التنويــــع  عملية  تطوير  ي 
�ن الرشيدة  القيادة  توجيهات  مع 

ن توىلي  التأم�ي  إىل أن هيئة 
ً
التنافسية العالمية للسوق المحلية، الفتا وتعزيز 

يعات  الت�ش حيث  من  المركبات  عىل  ن  التأم�ي بفرع  األهمية  بالغ   
ً
اهتماما

الوسائل  وأحد   
ً
انتشارا ن  التأم�ي أنواع  أك�ث  باعتباره  التنظيمية  والقواعد 

األفراد  لممتلكات  االقتصادية  الحماية  توف�ي  يمكن من خاللها  ي  ال�ت المهمة 
المالية. الخسائر  تقليل  وبالتاىلي  الطرق  حوادث  وتخفيف 

الصادر  المركبات  عىل  ن  التأم�ي وثائق  توحيد  نظام  تطبيق  نجاح  أكد  كما 
ن عىل المركبات بالدولة من خالل تطبيق  ي تنظيم سوق التأم�ي

عن الهيئة �ن
ن  التأم�ي كات  �ش ن  ب�ي اإليجابية  المنافسة  وتحقيق  السليم  ي  الف�ن السعر 
وثائق  حملة  حقوق  حماية  وتعزيز  بالسوق  المقدمة  الخدمة  ن  وتحس�ي

ن عىل حد سواء. التأم�ي كات  ن ومساهمي �ش التأم�ي

خالل  ظهرت  ي  وال�ت األخطار  لنقل  ن كأداة  التأم�ي صناعة  أهمية  إىل  وأشار 
أزمة كورونا عىل وجه الخصوص وذلك من خالل الدور الحيوي الذي قام 

لهذه األزمة. ي االستجابة 
ن �ن التأم�ي به قطاع 

عىل  ن  التأم�ي وفرع  عام  بشكل  ن  التأم�ي قطاع  استمرار  ي  الزعا�ب وتوقع 
عوامل  بثالثة   

ً
مدفوعا إيجابية  نتائج  تحقيق  ي 

�ن خاص  بشكل  المركبات 
أعمال  ي 

�ن الرقمي  التحول  وتزايد  الخدمات  مستوى  ن  تحس�ي  : هي رئيسية 
المالية  التعليمات  مع  ينسجم  بما  االستثمارات  قنوات  وتنويــــع  ن  التأم�ي
ي الدولة لما فيه 

ن �ن الصادرة عن الهيئة وبما يتناسب مع حجم قطاع التأم�ي
. ي الوط�ن االقتصاد  صالح 

ن  للتأم�ي اإلمارات  جمعية  رئيس  شدد  جهته  ومن 
ورة تحويل عمليات  البادي، عىل �ن خالد محمد 
ع�ب  الرقمي  النظام  إىل  كامل  بشكل  ن  التأم�ي
عملية  وح�ت  السعر  عرض  من  ابتداء  نت  اإلن�ت
معامالت  كافة  وإنجاز  الوثيقة  وإصدار  الدفع 
خالل  من  ي 

و�ن إلك�ت بشكل  ن  التأم�ي وثائق  تجديد 
الخدمات. أفضل  ن  لتأم�ي العمالء  مع  التواصل 

عنه  نيابة  ألقاها  ي  ال�ت الكلمة  ي 
�ن البادي  وأكد 

رئيس  نائب  المحياس  عبدهللا  حمد  الدكتور 
تدير  مؤهلة  كوادر  تطوير  أهمية  عىل  الجمعية، 
التحول  اتيجية  اس�ت تفعيل  أن   

ً
مؤكدا التحول  هذا 

سياسة  يجعل  سوف  عليهم  والتيس�ي  العمالء  خدمة  بغرض  الرقمي 
ي تتسم  االكتتاب أسهل وأ�ع وبعيدة عن الصعوبات اإلدارية المعقدة ال�ت

التقليدية. الطرق  بها 

ن إىل االعتماد عىل تقنيات تكنولوجية تمكنها من تحويل  كات التأم�ي ودعا �ش
والمستفيدين  الوثائق  حملة  لخدمة  بعد  عن  تحكم  جهاز  إىل  عملياتها 

وي�. بسهولة 

أصبح  الذي  الرقمي  التحول  باتجاه  دفعت  جائحة كورونا  أن  إىل  وأشار 
كات   إىل خطوات رئيسية يجب عىل �ش

ً
ن الفتا ي صناعة التأم�ي

ورة ملحة �ن �ن
المنتجات  من  التحول  مقدمتها  ي 

و�ن المنافسة  ي 
�ن للبقاء  معالجتها  ن  التأم�ي

اكات  �ش عن  والبحث  لهم  المؤمن  احتياجات  ي  تل�ب منتجات  إىل  التقليدية 
ي تمكنها من توف�ي  ال�ت المالية  الفائقة والتكنولوجيا  التكنولوجيا  كات  مع �ش
كات  �ش ي 

�ن الداخىلي  العمل  أنظمة  معالجة  وكذلك  فعالة  رقمية  قدرات 
عىل  ن  ك�ي ال�ت ورة  �ن إىل  إضافة  المرتقبة  ات  التغي�ي مع  لتتواكب  ن  التأم�ي
والقدرة  المستدامة  التنمية  لتعزيز  موظفيها  تشجيع  ع�ب  االبتكار  ثقافة 

المستجدة. التحديات  مواجهة  عىل 

العليا  الفنية  اللجنة  عضو  قال  جهته  ومن 
ي 

�ن السيارات  لتأمينات  الفنية  اللجنة  ورئيس 
إن   ، ي

المسلما�ن عصام  ن  للتأم�ي اإلمارات  جمعية 
 
ً
عنوانا أصبح  ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن الرقمي  التحول 
كورونا  جائحة  أن  إىل   

ً
الفتا القادمة،  للمرحلة 

وبالتاىلي كان  به،  القيام  اعتدنا  ء  ي
ىسش ت كل  غ�ي

والتداعيات  األوضاع  مع  التكيف  من  لنا  بد  ال 
ومنها  المجاالت  كافة  ي 

�ن الجائحة  أفرزتها  ي  ال�ت
فقط  تعكس  ال  وفعالة  مبتكرة  بطرق  ن  التأم�ي
ي  يل�ب ما   

ً
أيضا بل  كات  ال�ش وتريده  تتمناه  ما 

منتجات  ويوفر  فئاته  بكل  المجتمع  احتياجات 
متطورة. تأمينية 

ملحة  حاجة  أصبح  الرقمي  التحول  أن  ن  وب�ي

ن للمركبات وإدارة المطالبات ي تسع�ي التأم�ي
ي حول التحول الرقمي �ن

ا�ن للمؤتمر االف�ت

ي اإلمارات خالل النصف األول 2020
ن المركبات �ن 2.94 مليار درهم أقساط تأم�ي

ي  األستاذ/ إبراهيم الزعا�ب
مدير عام 
ن هيئة التأم�ي

 األستاذ/ خالد البادي
رئيــــس 

ن جمعية اإلمارات للتأم�ي

ي
 األستاذ/ عصام المسلما�ن

عضو اللجنة الفنية العليا
رئيس اللجنة الفنية 
لتأمينات السيارات 

ن جمعية اإلمارات للتأم�ي
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تبنيه. للبعض  يمكن  ، وليس مجرد خيار مطروح  الدوىلي المستوى   عىل 
ً
ونمط حياة جديدا

كات  ال�ش مصلحة  عىل   
ً
وأيضا العمالء  عىل  مبا�ش  أثر  من  له  لما  الرقمي  بالتحول  ربطهما  وأهمية  المطالبات  وإدارة  ي  الف�ن التسع�ي  ي 

ش�ت عىل  المؤتمر  وركز 
ن جهة المرونة وال�عة وتوف�ي الجهد والوقت وتخفيض النفقات،  التأم�ي كات  ي سيحققها التحول الرقمي سواء لجمهور المؤمن لهم أو ل�ش واإليجابيات ال�ت
تحويل  نحو  للدولة  الطموحة  الخطط  ومواكبة  متنوعة  تسويق  وقنوات  جديدة  منتجات  تطوير  ي 

و�ن العاملة  كات  لل�ش التنافسية  القدرة  دعم  وبالتاىلي 
. ي إىل اقتصاد رقمي

االقتصاد اإلمارا�ت

إدارة  ي 
�ن الرقمي  التسع�ي  وكذلك  الرقمي  التسع�ي  سياسة  وتطوير  المركبات  ن  بتأم�ي المرتبط  الرقمي  التسع�ي  حول  موضوعات  المؤتمر  محاور  وتناولت 

وتغ�ي  ات  المتغ�ي ضوء  ي 
�ن ن  التأم�ي ي 

�ن واالستدامة  السيارات  ن  تأم�ي ي 
�ن داد  االس�ت وأسس  بعد  عن  للمخاطر  المسبق  والمسح  السيارات  ن  تأم�ي ي 

�ن المطالبات 
المناخ.

Arab Insurance OmanOman

” ي
: “سوق المال” تستعرض منصة “ضما�ن ن الصحي لتعميم التأم�ي

المال  لسوق  العامة  الهيئة  عقدت 
حول  اضيا  اف�ت تعريفيا  لقاًء  اليوم 
وترأس  ونية،  اإللك�ت ي 

ضما�ن منصة 
لقطاع  الرئيس  نائب  اللقاء  هذا 
كة  ال�ش فيه  وشاركت  بالهيئة،  ن  التأم�ي
ويستهدف   ، ي

ضما�ن لمنصة  المنفذة 
قطاع  ي 

�ن العاملة  ن  التأم�ي كات  اللقاء �ش
 ، ن التأم�ي ووكالء  وسما�ة  ن  التأم�ي
ن  التأم�ي مطالبات  إدارة  كات  و�ش
والمستشفيات  بالسلطنة،  الصحي 

الخاصة. والمجمعات 

لقطاع  الرئيس  نائب  المعمري،  عىلي  بن  أحمد  قال  له،  ترصيــــح  ي 
و�ن

الصحية  المعلومات  بتبادل  ونية  اإللك�ت ي 
ضما�ن منصة  “تختص   ، ن التأم�ي

ي تسوية 
أنها تسهم �ن الخاصة إىل جانب  الصحية  المؤسسات  عن مرتادي 

وكذلك  المنشودة،  وبالدقة  الزمنية  ة  الف�ت تقليص  مع  التأمينية  المطالبات 
والتدقيق  والتحقق  العالج  موافقات  وطلب  األموال  تحويل  عىل  العمل 
والجهات  التأمينية  العالقة  أطراف  ن  ب�ي فيما  التأمينية  التغطيات  من 

بالسلطنة”. افية  واإل�ش الرقابية 
وزارة  نظام  مع  التكامل  ي 

ضما�ن منصة  “ستحقق  قائال:  المعمري  وأردف 
سجالت  مع  للمر�ن  الطبية  السجالت  يربط  الذي  “الشفاء”  الصحة 
موحد  سجل  إنشاء  من  المطاف  نهاية  ي 

�ن سيمكن  والذي  الصحي  ن  التام�ي
سجالت  بيانات  قواعد  ن  ب�ي الربط  جانب  إىل  المستقبل،  ي 

�ن للمر�ن 
ربطها  إىل  باإلضافة  والصناعة،  التجارة  ووزارة  العمل  وزارة  ي 

�ن كات  ال�ش
التحقق  للمنصة  يتيح  مما  المدنية  لألحوال  السلطانية  عمان  طة  بنظام �ش
ستساهم   ، الصحي ن  التام�ي تعامالت  خالل  المستفيد  هوية  من  الفوري 
ي دورة المطالبات والربط مع بوابات الدفع ) من خالل 

ي تطوير �ن
المنصة �ن

تدفق  وضمان  والدفع(  والتسوية  فيها  والبت  للمطالبة  الفوري  التقديم 
بالدفع.  تقوم  ي  ال�ت والجهات  الصحية  الخدمات  مقدمي  ن  ب�ي أفضل  نقدي 

المختلفة”. بأنواعه  االحتيال  نسبة حدوث  تقليل  جانب  إىل 

التنفيذي  الرئيس  المسكري  حمد  بن  محمد  المهندس  أشاد  جهته  من 
العامة  الهيئة  تتبناه  الذي  بالتوجه  )انفوالين(  المعلومات  خط  كة  ل�ش
منصة  تأسيس  عىل  ن  ك�ي وال�ت الصحي  ن  التأم�ي سوق  تنظيم  ي 

�ن المال  لسوق 
باستخدام  الصحي  ن  التأم�ي معامالت  وتجويد  ضبط  ي 

�ن تسهم  ونية  إلك�ت
الوضع  عن  ي 

أرشي�ن سجل  بناء  ي 
�ن أهميته  عن  فضال  التقنيات  أحدث 

صحية  مؤسسة  أي  من  عليه  االطالع  يمكن  والذي  للمر�ن  الصحي 
ن الصحي  ي تجويد الخدمات التأم�ي

مرتبطة بالمنصة، وهي إضافة ستسهم �ن
الوصفات  ووضع  الخاصة  الصحية  المؤسسات  ي 

�ن العالجية  والخدمات 
لتحالف مجموعة  الهيئة  اختيار  بأن  لكل مريض، وأوضح  المناسبة  الطبية 
المعلومات  خط  كة  �ش تقوده  والذي  والعالمية  الوطنية  كات  ال�ش من 
بناء  ي 

�ن ي ساهمت  ال�ت اكة  ال�ش قدرة هذه  واقع  من  جاء  عمانية  كة  وهي �ش
من  العديد  ي 

�ن الصحي  ن  التأم�ي مطالبات  بإدارة  خاصة  ونية  إلك�ت منصات 

من  انه  المسكري  وأضاف  الدول، 
ي  ال�ت النقلة  لمستوى  متابعتنا  خالل 
تلك  ي 

�ن الصحي  ن  التأم�ي قطاع  شهدها 
توف�ي  ي 

�ن النظام  ساهم  فقد  األسواق 
عىل  الحصول  �عة  توفر  تقنيات 
سهولة  وأيضا  العالجية  الموافقات 
فة  الم�ش الجهات  قبل  من  المتابعة 
التأخ�ي  حاالت  من  الحد  ي 

�ن يسهم  بما 
ي 

�ن الصحيحة  غ�ي  والممارسات 
. ن التأم�ي وثائق  مع  التعامل 

أن  إىل  حديثه  ي 
�ن المسكري  وأشار 

سبيل  ي 
�ن الجهات  جميع  تكاتف  ويتطلب  ي  وط�ن وع  م�ش المنصة  وع  م�ش

بتأهيل  كات  ال�ش جميع  تقوم  أن  ويتطلب  المتوقعة،  التحديات  تذليل 
حركة  انسيابية  وضمان  الربط  عمليات  لتسهيل  الداخلية  أنظمتها 
الحلول  اوجدت  كة  ال�ش بان  المسكري  أشار  الصدد  هذا  ي 

و�ن البيانات، 
والمؤسسات  ن  التام�ي كات  �ش أنظمة  لتأهيل  تها  خ�ب خالل  من  المناسبة 
تتم  بالمنصة  االرتباط  عملية  وجعل  بالمنصة  ترتبط  سوف  ي  ال�ت الصحية 

وي�. بكل سهولة 

اختيار  أن  إىل  المسكري  أشار  فقد  المستخدمة  التقنيات  يخص  وفيما 
التحالف  هذا  يمتلكها  ي  ال�ت ات  بالخ�ب مشفوعا  جاء  التحالف  لهذا  الهيئة 
هذه  ي 

�ن التقنية  المعاي�ي  أحدث  ادخل  الذي  العالمي  يك  ال�ش  
ً
وخاصة

اهتماما  الهيئة  أولت  حيث  المعلومات  بأمن  يتعلق  فيما  خاصة  المنصة 
تستخدم  سوف  ي  ال�ت بالشبكة  يتعلق  فيما  خاصة  الموضوع  لهذا   

ً
بالغا

يتم  سوف  الذي  البيانات  ومركز  الصلة  ذات  الجهات  جميع  ن  ب�ي للربط 
والمعلومات. البيانات  هذه  وحفظ  تخزين  فيه 

ويواكب  واضحة  اتيجية  اس�ت وفق  يس�ي  ي 
وع ضما�ن أن م�ش بالذكر  الجدير 

الخاص  القطاع  اك  ا�ش جانب  إىل  الرقمي  للتحول  الحكومية  المبادرات 
التنمية  عجلة  ودفع   ،2040 الوطنية  عمان  لرؤية  وفقا  هاما   

ً
دورا ليلعب 

لتوف�ي  الخاص  القطاع  ن  وتمك�ي متنوع  دخل  بناء  خالل  من  االقتصادية 
للجميع ومستدامة  المصدر: الهيئة العامة لسوق المالحياة كريمة 
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تطوير  حول  حات  مق�ت وحلول”  تحديات   ... ال  فعَّ ي 
عرا�ت ن  تأم�ي قطاع  “نحو  بعنوان  ي كتابه 

�ن ي  الخفا�ب منعم  األستاذ/  قدم 
؛ ي

العرا�ت ن  التأم�ي قطاع  لواقع  وتحليل  ن  التأم�ي قطاع 

تواجهه؛ ي  ال�ت والتحديات  الحاليه  ي 
العرا�ت ن  التأم�ي ي كتابه حالة سوق 

تناول �ن كما 

كما  لكونه –  الهام  القطاع  بهذا  النهوض  أجل  ن من تحديل ومن  التأم�ي يواجهه قطاع  ما  لمواجهة  الختام قدم توصيات  ي 
و�ن

الوطنية. التنمية  تنفيذ خطة  ي وله دور مساند لضمان  الوط�ن األقتصاد  - أحد  دعامات  الكاتب  ذكر 

الضغط هنا الرجاء  التفاصيل،  الكتاب واإلطالع عىل كامل  لقراءة 

ال ... تحديات وحلول ي فعَّ
ن عرا�ت نحو قطاع تأم�ي

Arab Insurance EgyptEgypt

ن الموحد  مجلس الوزراء يوافق عىل إصدار قانون التأم�ي
مصط�ن  الدكتور  برئاسة  اليوم  اجتماعه  خالل  الوزراء  مجلس  وافق 
ن  التأم�ي قانون  بإصدار  قانون  وع  م�ش عىل  المجلس،  رئيس  مدبوىلي 
من  بها  يرتبط  وما  ن  التأم�ي أنشطة  عىل  أحكامه  ت�ي  بحيث  الموحد، 
االختصاص  ها،  غ�ي دون  المالية،  للرقابة  العامة  للهيئة  ويكون  خدمات، 
ن  التأم�ي نشاط  عىل  القائمة  الجهات  عىل  والرقابة  خيص  وال�ت بالتأسيس 
الُمرتبطة  واألنشطة  والمهن  من خدمات،  بهما  يرتبط  وما   ، ن التأم�ي وإعادة 

بها.

لصناعة  وشاملة  محددة  قواعد  رسم  بهدف  الجديد  القانون  وع  م�ش ي 
يأ�ت

لدى  ليصبح  عليها،  والرقابة  اف  اإل�ش قواعد  وتنظيم  مرص،  ي 
�ن ن  التأم�ي

آليات  ينظم  وشامل  موحد  قانون  مرة،  ألول  المرصي  ن  التأم�ي سوق 
بالنظر  وذلك  مرص،  ي 

�ن ن  التأم�ي نشاط  ممارسات  عىل  والرقابة  اف  اإل�ش
القومية،  وة  ال�ث حماية  ي 

�ن ن  التأم�ي صناعة  به  تساهم  الذي  الرائد  للدور 
ثرواتهم،  ويحفظ  ومستقبلهم،  هم  حا�ن يؤمن  بما   ، ن المواطن�ي وممتلكات 

األمثل. النحو  واستثمارها عىل  الوطنية  المدخرات  تنمية  ي 
�ن ويساهم 

من  بها  يرتبط  وما  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي أنشطة  القانون  وع  م�ش ونظم 
عىل  تساعد  تأمينية  منتجات  لبلورة   

ً
وسعيا  ، تفصيىلي نحو  عىل  خدمات 

ائح من  ، وكذا جذب �ش ن التأم�ي داخل قطاع  االستثمارات  مزيد من  جذب 
 
ً
تنظيما وع  الم�ش تضمن  فقد  المنخفضة،  الدخول  أصحاب  من  المجتمع 

إطار  ي 
و�ن الصغر”،  متناهي  ن  “التأم�ي هو  واعد  ي  تأمي�ن لنشاط   

ً
مستحدثا

حرص  فقد  المرصي،  ن  التأم�ي صناعة  نمو  تحديات  أبرز  أحد  مواجهة 
ي  ال�ت التأمينات  ي 

�ن  ،” اإللزامي ن  “التأم�ي حول  عام  نص  إيراد  عىل  وع  الم�ش
والمنشآت. األفراد  من  المرصي  ن  التأم�ي يتطلبها سوق 

صناديق  نشاط  لتنظيم  محور  لتخصيص  أحكامه  ي 
�ن وع  الم�ش واتجه 

األخذ  عىل  التأكيد  عىل  القانون  نصوص  وحرصت  الخاصة،  ن  التأم�ي
الصناديق. تلك  عمل  مجال  ي 

�ن المالية  التكنولوجيا  بوسائل 

عدا  فيما  االقتصادية،  المحاكم  تختص  أن  عىل  القانون  وع  م�ش ونص 
ي 

�ن بالفصل  الدولة،  مجلس  بنظرها  يختص  ي  ال�ت والدعاوى  المنازعات 
بما  المرافق،  القانون  أحكام  تطبيق  عن  الناشئة  والدعاوى  المنازعات 
عن  الناشئة  الدعاوى  وكذا  والموضوعية،  الوقتية  التنفيذ  منازعات  فيها 

المرفق. القانون  ي 
�ن عليها  المنصوص  الجرائم 

القائمة  الدعاوى  ي نظر 
المحاكم �ن أن تستمر  القانون عىل  وع  كما نص م�ش

عن  الناشئة  المدنية  المسئولية  عن  اإلجباري”  ن  “التأم�ي قانون  بمناسبة 
 72 رقم  بالقانون  الصادر  مرص،  داخل  ال�يــــع  النقل  مركبات  حوادث 
بات  ن صدور حكم  لح�ي المرافق  القانون  بأحكام  العمل  قبل   ،2007 لسنة 
الصادرة  األحكام  وتب�ت  رفعها،  وقت  السارية  لإلجراءات   

ً
وفقا وذلك  فيها، 

تاريــــخ صدورها. ي 
�ن السارية  الطعن  لطرق  المنظمة  للقواعد  خاضعة  فيها 

يوجد  ما  نفسها  تلقاء  من  المحاكم  ُتحيل  أن  عىل  القانون  وع  م�ش ونص 
القانون  أحكام  بمقت�ن  ي أصبحت  ال�ت والدعاوى  المنازعات  ي 

با�ت لديها من 
تكون  ي  ال�ت بالحالة  وذلك  االقتصادية  المحاكم  اختصاص  من  المرفق، 
الكاتب،  قلم  يقوم  الخصوم  أحد  غياب  حالة  ي 

و�ن رسوم،  وبدون  عليها 
ي  ال�ت المحكمة،  أمام  الميعاد  ي 

�ن بالحضور  تكليفه  مع  اإلحالة  بأمر  بإعالنه 
 
ً
تطبيقا إليها  يحال  فيما  االقتصادية  المحاكم  وتفصل  الدعوى،  إليها  تحال 

عليها  المنصوص  التحض�ي  هيئة  عىل  عرضها  دون  السابقة  الفقرة  ألحكام 
 120 رقم  بالقانون  الصادر  االقتصادية  المحاكم  قانون  من   )8( المادة  ي 

�ن
.2008 لسنة 

ي 
�ن عليها  المنصوص  االقتصادية  المحكمة  إىل  اإلحالة  أحكام  ت�ي  وال 

الفقرة الثالثة من هذه المادة عىل المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو 
المرفق، وتب�ت األحكام  بالقانون  العمل  تاريــــخ  بالحكم قبل  للنطق  المؤجلة 
تاريــــخ  ي 

�ن السارية  الطعن  لطرق  المنظمة  للقواعد  خاضعة  فيها  الصادرة 
صدورها.

بأحكام  المخاطبة  كات  ال�ش جميع  تتخذ  أن  عىل  القانون  وع  م�ش ونص 
لم  فيما  بشأنها،  وت�ي  مرصية،  مساهمة  كة  �ش شكل  المرفق  القانون 
له،   

ً
تنفيذا الصادرة  والقرارات  اللوائح  ي 

�ن أو  فيه  خاص  نص  بشأنه  يرد 
ذات  كات  وال�ش باألسهم  التوصية  كات  المساهمة و�ش كات  قانون �ش أحكام 
رقم  بالقانون  الصادر  الواحد،  الشخص  كات  و�ش المحدودة،  المسئولية 

المصدر: أموال الغد159 لسنة 1981.

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-Solutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf
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الهيئة العامة للرقابة المالية:

ن المرصي خالل شهر سبتم�ب 2020 أداء قطاع التأم�ي
2020 ة يناير - سبتم�ب   لنوع النشاط( عن الف�ت

ً
ن )وفقا ات التأم�ي 1. مؤ�ش

معدل التغ�ي % يناير - سبتم�ب 2019 يناير - سبتم�ب 2020 البيـــــان

2.2- 12,247.9 11,977.6 قيمة األقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

23.0 13,900.7 17,091.4 قيمة األقساط المحصلة لألشخاص وتكوين األموال

11.2 26,148.6 29,069.0 إجمالــــي

17.4 6,671.2 7,835.0 قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

11.8 6,133.1 6,859.4 قيمة التعويضات المسددة لألشخاص وتكوين األموال

14.8 12,804.3 14,694.4 إجمالــــي

)مليون جنيه(

ن التأم�ي كات  ي ل�ش الف�ن للدعم  العامة  اإلدارة  المصدر: 

الرقم  يجعل  مما  الشهر  خالل  تسويات  أو  تعديالت  أو  إضافات  أو  إلغاءات  وقوع  حال  للتعديل  قابل  بيان  وهو  التقرير،  هذا  إصدار  تاريــــخ  ي 
�ن البيان  هذا  إعداد  تم 

اإلصدار لتاريــــج   
ً
وفقا مختلف 

اإلدارة  المصدر: 
الفني  للدعم  العامة 

التأمين لشركات 

البيان  هذا  إعداد  تم 
هذا  إصدار  تاريخ  في 
قابل  بيان  وهو  التقرير، 
وقوع  حال  للتعديل 
أو  إضافات  أو  إلغاءات 
تسويات  أو  تعديالت 
يجعل  مما  الشهر  خالل 
لتاريخ  وفقاً  مختلف  الرقم 

اإلصدار

2020 ة يناير - سبتم�ب  ( عن الف�ت ن التأم�ي  لنوع 
ً
ن )وفقا التأم�ي ات  2. مؤ�ش

معدل التغ�ي % يناير - سبتم�ب 2019 يناير - سبتم�ب 2020 البيـــــان

3.5 23,265.3 24,071.7 ن التجاري قيمة األقساط المحصلة للتأم�ي
73.3 2,883.5 4,997.3 ن التكافىلي قيمة األقساط المحصلة للتأم�ي
11.2 26,148.8 29,069.0 إجمالــــي
11.1 12,122.2 13,473.8 ن التجاري قيمة التعويضات المسددة  للتأم�ي
79.0 682.2 1,220.8 ن التكافىلي قيمة التعويضات المسددة  للتأم�ي
14.8 12,804.4 14,694.6 إجمالــــي

)مليون جنيه(

اإلدارة  المصدر: 
الفني  للدعم  العامة 

التأمين لشركات 

البيان  هذا  إعداد  تم 
هذا  إصدار  تاريخ  في 
قابل  بيان  وهو  التقرير، 
وقوع  حال  للتعديل 
أو  إضافات  أو  إلغاءات 
تسويات  أو  تعديالت 
يجعل  مما  الشهر  خالل 
لتاريخ  وفقاً  مختلف  الرقم 

اإلصدار

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

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_report/report_efsa140.htm
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بنمو نسبته 6% عىل أساس سنوي

ي 9 أشهر
ي البحرين« تحقق 2.1 مليون دينار أرباًحا �ن

»سوليدر�ت
كات  �ش يات  ك�ب إحدى  البحرين،  ي 

سوليدر�ت أعلنت  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
القابضة،  ي 

لمجموعة سوليدر�ت التابعة  كة  وال�ش البحرين  ي مملكة 
�ن ن  التأم�ي

دينار  ألف   615 بلغت  ن  المساهم�ي محفظة  ي 
�ن صافية  أرباح  تحقيق  عن 

ي 
صا�ن مقابل   2020 سبتم�ب   30 ي 

�ن المنتهية  أشهر  الثالثة  ة  لف�ت ي  بحري�ن
السابق  العام  من  المماثلة  ة  الف�ت عن  ي  بحري�ن دينار  آالف   607 أرباح 
للسهم  األساىسي  العائد  بلغ  وقد   .1% بنسبة  ارتفاًعا  يمثل  ما   ،2019
مقابل   2020 سبتم�ب   30 ي 

�ن المنتهية  أشهر  الثالثة  ة  لف�ت فلس   5.13
أرباح  ي 

بلغ صا�ن كما   .2019 العام  ي 
�ن السابقة  المماثلة  ة  للف�ت فلس   5.06

أشهر  التسعة  خالل  ي  بحري�ن دينار  مليون   1.975 ن  المساهم�ي محفظة 
مليون   1.896 بلغت  أرباح  ي 

صا�ن مقابل   2020 سبتم�ب   30 ي 
�ن المنتهية 

بنسبة  زيادة  يمثل  ما  السابق،  العام  من  المماثلة  ة  الف�ت عن  ي  بحري�ن دينار 
ي صندوق 

ي واألداء الجيد �ن ي الفائض الف�ن
%4؛ وذلك يعود إىل التحسن �ن

 . ن المساهم�ي

المنتهية  الثالثة أشهر  أرباًحا صافية وفائًضا خالل  ي 
وقد حققت سوليدر�ت

صافية  أرباح  مقابل  ي  بحري�ن دينار  ألف   719 بلغ   2020 سبتم�ب   30 ي 
�ن

السابق  للعام  المماثلة  ة  الف�ت عن  ي  بحري�ن دينار  ألف   701 بلغ  وفائض 
 
ً
صافية أرباًحا  ي 

سوليدر�ت حققت  كما   .3% بنسبة  زيادة  يمثل  ما   ،2019
ي 

�ن المنتهية  أشهر  التسعة  ي خالل  بحري�ن دينار  مليون   2.132 بلغ  وفائًضا 
دينار  مليون   2.004 بلغ  وفائض  أرباح صافية  مقابل   2020 سبتم�ب   30
بنسبة  زيادة  يمثل  ما   ،2019 السابق  للعام  المماثلة  ة  الف�ت عن  ي  بحري�ن

.6%

إجمالية  اكات  اش�ت ي 
سوليدر�ت حققت  فقد  التكافل،  اكات  اش�ت يخص  فيما 

بتاريــــخ  المنتهية  أشهر  الثالثة  ة  لف�ت ي  بحري�ن دينار  مليون   6.804 بلغت 
المماثلة  ة  للف�ت ي  بحري�ن دينار  مليون  بـ6.715  مقارنة   2020 سبتم�ب   30
التكافل  اكات  ن بلغت اش�ت ي ح�ي

من العام السابق، أي بزيادة قدرها %1. �ن
 30 بتاريــــخ  المنتهية  اشهر  التسعة  خالل  ي  بحري�ن دينار  مليون   22.287
من  المماثلة  ة  للف�ت ي  بحري�ن دينار  مليون  بـ22.109  مقارنة   2020 سبتم�ب 
رئيس  شهاب،  توفيق  علق  وقد   .1% قدرها  بزيادة  أي  السابق،  العام 
امتنانهم  خالص  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  »يعرب  قائاًل:  اإلدارة  مجلس 
ودعمهم  توجيهاتهم  عىل  الرشيدة  البحرين  مملكة  لحكومة  وتقديرهم 
الشامل  والدعم  وس كورونا،  لف�ي للتصدي  المتواصل  وعملهم  المستمر 
النتائج  قائاًل: »تش�ي  الجائحة«. وأضاف  ي 

المؤسسات خالل تف�ش لجميع 
ي 

سوليدر�ت فريق  أن  إىل   2020 العام  من  الثالث  للربــع  اإليجابية  المالية 
كة«. إيرادات وأرباح ال�ش ي 

م بتحقيق نمو �ن ن مل�ت

البحرين  ي 
لسوليدر�ت التنفيذي  الرئيس  محمد،  جواد  أضاف  جانبه،  ومن 

عىل  جهودها  البحرين  ي 
سوليدر�ت ركزت  الراهنة  الظروف  ظل  ي 

»�ن قائاًل: 
بما  عروضها  ن  وتحس�ي ومنتجاتها،  خدماتها  تطوير  من خالل  قدًما  ي 

الم�ن
ي 

�ن العمالء  رضا  لكسب  وذلك  الحالية؛  السوق  متطلبات  مع  يتناسب 
الظروف«.  جميع 

المصدر: األيام

ن ي أرباح البحرينية الكويتية للتأم�ي
8.1 مليون دوالر صا�ن

مقابل   ، ي
الما�ن سبتم�ب  بنهاية  دوالر(  مليون   8.1( ي  بحري�ن دينار  مليون   3.1 قدره  ربــح  ي 

صا�ن ن  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  �ش حققت  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
العام السابق. ة ذاتها من  الف�ت ي )7.1 مليون دوالر( خالل  بـ2.7 مليون دينار بحري�ن

ي 
الرئي�ي بشكل مبا�ش �ن النمو  2020، إىل  العام الجاري  الـ9 أشهر األوىل من  ي بلغت قدرها حواىلي %14.8 خالل  ي أرباحها وال�ت

الزيادة �ن كة  وأرجعت ال�ش
كة. ال�ش اكتتاب 

ي )148.1 مليون دوالر( بنهاية الـ9 أشهر األوىل من 2020، مقابل بـ48.9 مليون دينار  وإرتفعت التداول بنسبة ٪15 لتصل إىل 56.2 مليون دينار بحري�ن
بنهاية سبتم�ب 2019. ي )128.9 مليون دوالر(  المصدر: البنك والمستثمربحري�ن

ن طارق سيف أميًنا عاًما لالتحاد المرصي للتأم�ي
ي،  الزه�ي عالء  برئاسة  ن  للتأم�ي المرصي  االتحاد  إدارة  مجلس  اختار 
العام  ن  األم�ي محمود  وفاء  بلوغ  بعد  وذلك  الجديد،  لالتحاد  العام  ن  األم�ي
ي 

�ن العام  ن  األم�ي لمنصب  شح  ال�ت باب  االتحاد  فتح  حيث  التقاعد،  سن 
المنصب،  لهذا  ترشح  طلب   21 االتحاد  وتل�ت   ، ي

الما�ن أغسطس  شهر 
 5 اإلدارة  مجلس  أعضاء  اختار  حيث  ذاتية  ة  س�ي لكل  ملخص  عمل  وتم 

 . ن مرشح�ي

بـاالتحاد  العمل  لتطوير  لرؤيتهم،  تقديمًيا  عرًضا  المرشحون  وقدم 
طارق  الدكتور  وهما  فقط،  ن  مرشح�ي اختيار  تم  حيث   ، ن للتأم�ي المرصي 

سيف، وعزة جابر.

لكال  األسئلة  من  العديد  اليوم،  اجتماع  ي 
�ن اإلدارة  مجلس  أعضاء  وطرح 

 
ً
عاما أميًنا  سيف  طارق  الدكتور  عىل  االختيار  وقع  حيث   ، ن المرشح�ي

لالتحاد. 

ي 
ن القانو�ن يشار إىل أن الدكتور طارق سيف حاصل عىل زمالة معهد التأم�ي

الدكتواره  ودرجة  بلندن، 
للعلوم  العربية  األكادمية  من 
البحري،  والنقل  والتكنولوجيا 
قطاع  رئيس  منصب  توىل  قد  وكان 
كات  �ش بإحدى  التجارية  التأمينات 
باالضافة  سنوات،   3 لمدة  ن  التأم�ي
البحري  ن  التأم�ي مدير  منصب  إىل 
لمدة  ن  تأم�ي كة  ب�ش الدولية  واألخطار 
مناصب  توىل  قد  كما  سنوات،   3
توىل  كما   ، ن تأم�ي كات  ب�ش متعدده 

المنتدب  العضو  مساعد  منصب 
مرص،   – التكافىلي  ن  للتأم�ي وثائق  كة  ب�ش والفروع  واإلنتاج  الفنية  للشئون 

 . ي العر�ب الخليج  بمنطقة  واالستشارات  التدريب  بمجاالت  عمل  كما 
المصدر: أخبار اليوم



النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2020/11/16 Issue 76 العدد

Better pricing dynamics improve operating environment for reinsurer

Saudi Arabia:Saudi Arabia: Saudi Re is carrying out business in an 
improving operating environment due to better pricing 
dynamics - with the market hardening after a lengthy 
soft cycle - particularly for loss making segments, 
according to SIMAH’s Credit Rating Agency, Tassnief.
According to a report issued by Tassnief, the reinsurer 
has a strong brand strength, risk profile and competitive 
advantage in the domestic market. Saudi Re also has a 
well-established franchise in the key targeted markets 
that the company operates in, as well as an improved 
level of diversification for international business.

Tassnief thus maintains an AA+ Insurance Financial 
Strength Rating with a stable outlook for Saudi Re.
The rating also incorporates the company’s 
leverage-free balance sheet, strong risk adjusted 
capitalisation levels, healthy liquidity buffers and 
improving underwriting performance. The rating 
is also underpinned by Saudi Re’s strong corporate 
governance framework and sound risk management 
practices.

Source: Middle East Insurance Review

بنمو 18.25% .. و29 مليون دينار إجمالي األقساط المكتتبة

ي 9 أشهر
” �ن ن ن دينار أرباح “الكويت للتأم�ي 10.3 مالي�ي
األشهر  ي 

�ن ربــح  ي 
صا�ن تحقيق  ن  للتأم�ي الكويت  كة  �ش أعلنت  الكويـــت:الكويـــت: 

دوالر(،  مليون   33.6( دينار  ن  مالي�ي  10.3 بلغ  العام  لهذا  األوىل  التسعة 
دينار  ن  مالي�ي  8.7 مقابل  سنتا(،   18.2( للسهم  فلسا   55.7 وبربحية 
ة  الف�ت لنفس  سنتا(   15.36( للسهم  فلسا   47 وبربحية  مليونا(،   28.4(

ي المئة.
، أي بزيادة بنسبة 18.25 �ن ي

من العام الما�ن

مليون   29 الحالية  ة  للف�ت فيها  االكتتاب  تم  ي  ال�ت األقساط  إجماىلي  وبلغ 
ة  الف�ت لنفس  مليونا(   92.4( مليونا   28 مقابل  دوالر(،  مليون   95( دينار 
ن  مالي�ي  3.2 ة  الف�ت هذه  التشغيىلي  الربــح  ي 

صا�ن وبلغ   ، ي
الما�ن العام  من 

العام  من  ة  الف�ت لنفس   ) ن مالي�ي  8( مليون   2.5 مقابل   ) ن مالي�ي  10.4(
. ي

الما�ن
ي 

�ن الممتازة  النتائج  تلك  »حققنا  يف:  �ش سامي  التنفيذي  الرئيس  و�ح 
ي ظل جائحة كورونا، مما يثبت أن خططنا 

ظل أوضاع اقتصادية صعبة و�ن
ا، خاصة خالل األيام  ي أوقات الطوارئ أثبتت نجاحا كب�ي

إلدارة األزمات �ن
وحظر  قاسية  ظروف  من  البالد  به  مرت  وما  الجائحة،  ي 

تف�ش من  األوىل 
ي والعمل عن بعد«.

شامل وجز�ئ
 ، ن الموظف�ي مع  دائم  تواصل  ي 

�ن التنفيذية كانت  »اإلدارة  يف:  �ش وأضاف 
به  يشعر  الذي  القلق  لتبديد   ، ي

والجز�ئ الشامل  الحظر  أثناء  السيما 

كلها،  العمل  بيئة  وعىل  كة  ال�ش عىل  كورونا  وباء  تأث�ي  جراء  الموظفون 
والتأكيد   ، ن الموظف�ي ن  ب�ي التفاؤل  روح  بث  األولويات  من ضمن  ووضعت 
كتنا ستتجاوز هذه األزمة بنجاح، والحمد هلل تم تحقيق ذلك«. عىل أن �ش

تجاه  المسؤولية  أهمية  عىل  ن  ك�ي ال�ت إىل  الهادفة  كة  ال�ش خطة  وبخصوص 
الجمعة  الكويت عند األبراج  المجتمع، وإضافة إىل مبادرة تنظيف شاطئ 
ع بالدم  ي بحملة للت�ب

ي أغسطس الما�ن
كة قامت �ن 3 يوليو، أوضح أن ال�ش

وشارك  الدم،  بنك  مع  بالتعاون  حياة«،  ينقذ  بالدم  عك  »ت�ب شعار  تحت 
كة. ي ال�ش

الحملة عدد كب�ي من موظ�ن ي 
�ن

فقط،  المبيعات  تحقيق  عند  تتوقف  لم  إنجازاتنا  »بالطبع،  وأردف: 
كة،  بال�ش ية  الب�ش الموارد  لتنمية  سليمة  أسس  وعىل  بثبات  نعمل  ولكن 
ات  ، أو تطوير قدرات وخ�ب سواء بتوظيف أفراد جدد نتوقع منهم كل خ�ي
المجاالت  كل  ي 

�ن مهاراتهم  تطوير  عىل  وتشجيعهم   ، ن الحالي�ي ن  الموظف�ي
العمل والجهد  الكث�ي من  أنه مازال هناك  الشخصية والعملية، ونؤكد هنا 
عىل  ونحافظ  أهدافنا،  نحقق  ح�ت  القادمة  السنوات  ي 

�ن عمله  يجب  مما 
والمنطقة«. ي  الكوي�ت السوق  ي 

�ن ن كرائدة  للتأم�ي الكويت  كة  مكانة �ش

المصدر: الجريدة

ن التكافىلي توافق عىل زيادة رأسمالها المدفوع إل 230 مليون جنيه  وثاق للتأم�ي
إجتماعه  كة خالل  ال�ش إدارة  مجلس  موافقة  عن  – مرص،  التكافىلي  ن  للتأم�ي وثاق  كة  ل�ش المنتدب  العضو  فطوري،  عادل  العربية: كشف  العربية:جمهورية مرص  جمهورية مرص 

40 مليون جنيه. بقيمة زيادة  المدفوع من 230 مليون جنيه،  األخ�ي عىل زيادة رأسمالها 

 إىل أنه تقرر عرض زيادة رأس المال 
ً
ا  190 مليون جنيه، مش�ي

ً
كة المدفوع يبلغ حاليا ي ترصيحات خاصة لـ»أموال الغد«، أن رأسمال ال�ش

وأوضح فطوري �ن
الجاري العتماده. نوفم�ب   26 لها  المقرر  كة  لل�ش العادية  العمومية  الجمعية  عىل 

العمالء والوسطاء األفراد  ي 
ن �ن النجاح ممثل�ي كاء   ب�ش

ً
الماضية مدعومة السنوات  ي تحقيق معدالت نمو مرتفعة خالل 

كة نجحت �ن وأضاف فطوري أن ال�ش
الماضية. السنوات  كة وتطورها خالل  ي نجاح ال�ش

كة والذين يعدوا عامل رئي�ي �ن بال�ش ن  العامل�ي كة، باإلضافة إىل  ي تعاملت مع ال�ش ال�ت الوساطة  كات  و�ش

المصدر:أموال الغد

ابها وليس عن رأي االتحاد العام  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
.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
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