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

العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنيالعامة لإلتحاد العام العريب للتأمني

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

.مسؤولية املصادر

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

األمانة العامة

إجتماع اللجنة الُمصغرة المشكلة من قبل لجنة تأمينات 
السيارات والمكاتب العربية الموحدة

من  المشكلة  الُمصغرة  اللجنة  إجتماع  ُعقد 
والمكاتب  السيارات  تأمينات  لجنة  قبل 
ي الموافق 

العربية الموحدة يوم الثالثاء الما�ض
وعملي  عام  إطار  لتقديم   2020/09/15
عل  فعليا  المستحقة  المبالغ  تحصيل  آللية 

المسددة. والغ�ي  المكاتب 

هذه  تشكيل  تم  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
تأمينات  للجنة  االخ�ي  االجتماع  ي 

�ض اللجنة 
الذي  الموحدة  العربية  والمكاتب  السيارات 
اللجنة  وتضم   ،2020/08/11 بتاريــــخ  ُعقد 

ي عضويتها كل من:
�ض الُمصغرة 

ي / المكتب الموحد الم�ي، وقد ح�ض هذا االجتماع جميع اعضاء اللجنة الُمصغرة فضال عن السيد/  ي / المكتب الموحد الكوي�ت
المكتب الموحد األرد�ض

ض  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العام  ض  األم�ي زيد  أبو  والسيد/ شكيب  الموحدة  العربية  والمكاتب  السيارات  تأمينات  لجنة  مقرر  محمد مظهر حماده 

اضية: ندوة إف�ت
“تداعيات انفجار مرفــأ 

” ن وت علــى صناعة التأم�ي ب�ي

Webinar:
“The Impact of Beirut 

Port Blast on the 
Insurance Industry”

ندوة  ض  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  ينظم 
مرفــأ  انفجار  “تداعيات  بعنوان  اضية  إف�ت
إلكتشاف   ” ض التأم�ي صناعة  علــى  وت  ب�ي
حيث  األحداث  هذه  مثل  ي 

�ض ض  التأم�ي دور 
هذا  لمناقشة  ض  التأم�ي كات  �ش ستجتمع 

الحدث
2020/09/30 اليوم: 

القاهرة( )بتوقيت   
ً
1:00 ظهرا الساعه: 

لبنان( )بتوقيت   
ً
2:00 ظهرا الساعه: 

 )بتوقيت االمارات(
ً
الساعه: 3:00 ظهرا

هنا الضغط  الرجاء  للتسجيل، 

The General Arab Insurance 
Federation is organizing a 
webinar under the theme:
“The Impact of Beirut Port Blast 
on the Insurance Industry” 
Date: September 30th, 
Time: 1:00 pm (Egypt)
Time: 2:00 pm (Lebanon)
Time: 3:00 pm (UAE)

To attend; please register here

بي
ني الط

امللتقى االقليمي السادس للتأم

للتسجيل، للتسجيل، أضغط هنا

https://share.hsforms.com/1ZLfzctnZT4WgubBtCxH5AQ4sash?fbclid=IwAR1OXE8B_J58qvWXJ9n6hk2Tzsy9NoUxl0ps
https://share.hsforms.com/1ZLfzctnZT4WgubBtCxH5AQ4sash?fbclid=IwAR1OXE8B_J58qvWXJ9n6hk2Tzsy9NoUxl0ps
http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/health_form.pdf
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Result of FCA’s Business Interruption test case 

World Insurance & COVID-19

The High Court found in favour of the arguments advanced for policyholders by the FCA on the majority of the 
key issues.
Christopher Woolard, Interim Chief Executive of the 
FCA, commented:
‘Coronavirus is causing substantial loss and distress 
to businesses and many are under immense financial 
strain to stay afloat. Our aim throughout this court 
action has been to get clarity for as wide a range of 
parties as possible, as quickly as possible and today’s 
judgment removes a large number of those roadblocks 
to successful claims, as well as clarifying those that 
may not be successful.
‘Insurers should reflect on the clarity provided here 
and, irrespective of any possible appeals, consider 
the steps they can take now to progress claims of the 
type that the judgment says should be paid.  They 
should also communicate directly and quickly with 
policyholders who have made claims affected by the 
judgment removes a large number of those roadblocks 
to successful claims, as well as clarifying those that 
may not be successful.
‘Insurers should reflect on the clarity provided here 
and, irrespective of any possible appeals, consider 
the steps they can take now to progress claims of the 
type that the judgment says should be paid.  They 
should also communicate directly and quickly with 
policyholders who have made claims affected by the 
judgment to explain next steps.
‘If any parties do appeal the judgment, we would 
expect that to be done in as rapid a manner as possible 
in line with the agreement that we made with insurers 
at the start of this process. As we have recognised 
from the start of this case, thousands of small firms 
and potentially hundreds of thousands of jobs are 

relying on this.’
Lloyd’s welcomes FCA test case judgement
Lloyd’s has welcomed yesterday’s FCA’s test case 
judgement, describing it as having bought coverage 
clarity for many policyholders with certain non-
damage business interruption insurance extensions.
It is thought that some 370,000 small businesses will 
be affected by the outcome of the court case, with 
analysts estimating that between £3.7 billion and £7.4 
billion of claims could be on the line.
Lloyd’s says it will now take some time to consider and 
respond to the implications of the complex judgement 
for its customers, as well as its impact on the Lloyd’s 
market, which retains less than 2% of the overall UK 
property SME market.
The historic specialist re/insurance marketplace 
believes its extremely strong capital position means 
makes it well prepared to respond to the financial 
implications of the High Court’s judgement.
Lloyd’s expects to pay out £5 billion in COVID-19 
claims to its customers around the world across a 
wide range of policies, including event cancellation, 
property, casualty, and credit.
PwC comments on the result of the FCA’s Business 
Interruption test case
Mohammad Khan, UK General Insurance Leader at 
PwC UK, said:
“The High Court  ruling will have a significant impact 

on approximately 370,000 policyholders 
covered directly or indirectly by the policy 
wordings. The Court has found in favour 
of policyholders in the majority of the 
issues under scrutiny, it remains to be seen 
whether there will be appeals. However, 
if the insurers appeal, this may mean 
there will be a further delay for impacted 
policyholders and we would not expect a 
decision before January 2021.
“Insurers with affected portfolios should 
have a clear view of what policies are 
affected by each clause by now. For those 
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not defending the test case, they should also have a 
mapping of their own clauses to the ‘equivalent’ 
clauses subject to the Test case.
“The judgement presents some nuances of 
interpretation which means further analysis to identify 
those policies where the Court found in favour of 
insurers and where claims will not be paid up. These 
relate to a potential narrow definition of prevention of 
access and inability to use premises. This means that 
the same type of business might find itself covered the 
same type of business might find itself covered or not 
depending on whether it was still selling or whether 
it was mandated to close by the government rulings 
rather than its advice.
“The judgement might also lead to more claims being 
made in the coming weeks and, in the longer term, 
these rulings will have an impact on how insurance 
policies are worded and potentially sold.
“There will be a renewed focus on policy wording 
standardisation which may impact the freedom of 
brokers to set slightly different wordings for their 
clients. Insurers and brokers will need to consider the 
use of technology to ensure that different wordings 
are provided to customers to meet their insurance 
needs whilst also ensuring they meet the requirements 
arising from the ruling today and through the appeals 
process.
“It is worth remembering that although we have 
increased clarity on business interruption claims, the 
Covid-19 impact on insurance businesses is far  have 
increased clarity on business interruption claims, 
the Covid-19 impact on insurance businesses is far 
broader. Although today will provide some certainty 

as to how much insurers may pay out for these claims, 
the Covid-19 impact on other lines of business in 
insurance is still significant and will impact insurers’ 
results.
“Finally, for insurance companies, it will not 
necessarily be easy to quantify the claim for each of the 
business interruption policies. It will require in house 
lawyers, claims assessors and actuaries to assess the 
payments that will need to be made. This may delay 
the payment of claims to affected policyholders.”
BI test case ruling unlikely to affect ratings of UK 
non-life insurers: Fitch
Despite the court ruling in favour of insureds on a 
number of key issues, which has resulted in additional 
COVID-19 BI claims estimates from some re/insurers, 
Fitch believes that the “ratings of UK non-life insurers 
are likely to be unaffected”.
The ratings agency notes that based on company 
estimates following the judgement, “the amounts 
likely to be involved appear within ranges already 
disclosed by the affected insurers and considered by 
Fitch in its ratings sensitivities.”
So far, Hiscox, RSA, QBE, and Zurich have responded 
to the High Court’s ruling. While Hiscox, RSA, and 
QBE provided loss estimates related to the ruling, 
of which reinsurance is expected to come into play, 
wordings represented by Zurich reportedly do not 
provide cover for BI in relation to the crisis.
Alongside claims for event cancellation, Fitch expects 
BI claims to be one of the main costs from the 
pandemic for UK non-life players.
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Source: FCA, Reinsurance News, PWC

Global Insurance Market Index - 2020 Q2
Global Commercial Insurance Pricing Increased 19% 
in Second Quarter
Global commercial insurance pricing increased for 
the eleventh consecutive quarter in the second quarter 
of 2020, according to Marsh’s quarterly Global 
Insurance Market Index, a proprietary measure of 
global commercial insurance premium pricing change 
at renewal, representing the world’s major insurance 
markets and comprising nearly 90% of Marsh’s 
premium. The increase, the largest since the index 
was launched in 2012, follows year-over-year average 
increases of 14% in the first quarter and 11% in the 
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fourth quarter of 2019.
As with the first quarter, average price increases were 
driven principally by increases in property insurance 
rates and financial and professional lines.
• Global property insurance was up 19% and global 
financial and professional lines were up 37%, while 
global casualty pricing was up 7% on average.
• Composite pricing in the second quarter increased 
in all geographic regions for the seventh consecutive 
quarter.
• The US (18%), UK (31%), Continental Europe 
(15%), and Pacific (31%) regions all had double-digit 

pricing increases. Pricing increases in these regions 
were largely driven by increases in property and 
directors and officers (D&O) coverages.
• US public company D&O prices were up 59% on 
average, with more than 90% of clients experiencing 
an increase. In the UK, D&O pricing increases 
averaged over 100%. A similar situation exists in 
Australia, where a lack of competition has resulted in 
capacity shortage. 
To download the full report, please Click Here

Source: Swiss Re

Source: Marsh

De-risking global supply chains 
The lockdowns enforced to curb the spread of COVID-19 earlier this year essentially brought international exchange 
to a near halt, across nearly all sectors. Those businesses that do survive this year’s ensuing global recession are 
now even more aware of the risks inherent in what have become very complex global supply chains (GSCs). As a 
result, we expect many firms will step up their efforts to reshape their supply chain networks.

The driving force for GSC restructuring will be to de-
risk the supply of intermediate goods and services. 
We expect more parallel supply chains will develop 
as firms diversify their manufacturing presence 
across new locations alongside existing operations, 
predominantly in China. Markets in southeast Asia 
will be among the preferred destinations as new host 
locations. There will also be some reshoring back to 
advanced markets.
In the wake of this year’s pandemic, the healthcare 
sector will be one of the main areas of GSC reform. The 
motivation is in large part political, as governments 
seek to safeguard national supplies of critical medical 
equipment and drugs. Other sectors at the forefront of  
GSC restructuring will include technology, consumer 
staples, textiles and electronics, the sigma report says.
With respect to the world economy, we model that 
the impact of GSC changes will be net positive, with 
annual growth in the new host markets and globally 
boosted by 0.7% and 0.2%, respectively, over five 
years. Thereafter, however, global growth may slow. 

For all the rationale of strengthening supply chain 
resilience and sustainability, there are also trade-offs. 
Globalisation has delivered a cost-efficient solution 
for production, with labour-intensive manufacturing 
taking place in low-wage countries. Relocation 
or however, global growth may slow. For all the 
rationale of strengthening supply chain resilience and 
sustainability, there are also trade-offs. Globalisation 
has delivered a cost-efficient solution for production, 
with labour-intensive manufacturing taking place in 
low-wage countries. Relocation or reshoring could 
entail less cost-efficient production, higher prices for 
final products, lower corporate profits and, ultimately, 
slower growth.
All told, the changes to GSCs that we see coming 
will present opportunities for insurers. In our 5-year 
scenario, we model that changes will generate 
around USD 63 billion in additional global insurance 
premiums over the period. As they continue to upscale 
their capabilities in digital technology and data 
analytics, insurers will be able to better understand 
supply chain risks and design innovative covers, 
particularly in the realms of contingent business 
interruption and non-physical damage solutions. 
The construction of manufacturing facilities and 
infrastructure in alternative production locations 
will also yield additional premium opportunities in 
commercial insurance.
To download Sigma report, please Click Here

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/pdf_links/global-insurance-market-index-2020.pdf
https://www.swissre.com/dam/jcr:cff737e5-ac7f-4d67-b0cc-6634fe378feb/sigma-6-2020-en.pdf
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Arab Insurance LebanonLebanon

ي لبنان: 
كات الضمان �ن جمعية �ش

رين ن لترسيــــع التعويض عىل المت�ن ن العالمي�ي نتواصل مع معيدي التأم�ي
بالتواصل  تقوم  أنها”  بيان،  ي 

�ض لبنان  ي 
�ض الضمان”  كات  “جمعية �ش أفادت 

تعويض  عملية  ترسيــــع  بهدف  ض  العالمي�ي ض  التأم�ي معيدي  مع  ة  مبا�ش
صدور  قبل  “ح�ت  المحلية،  ض  التأم�ي كات  �ش لدى  ض  المضمون�ي رين  المت�ض
بانتظار  االنفجار والذي ما زلنا  الذي يحدد سبب وطبيعة  الرسمي  التقرير 

صدوره”. 

ولفتت اىل أن مجلس ادارة الجمعية قد تبلغ من خلية االزمة ال�ت انشأتها 
اىل  ة  مش�ي الخصوص”،  بهذا  جدا  إيجابية  “نتائج  الغاية،  لهذه  الجمعية 
انتهاء  فور  ض  العالمي�ي المعيدين  مع  ي 

نها�ئ اتفاق  اىل  “التوصل  تتوقع  أنها 
ار”. تقييم األ�ض اء من  الخ�ب

وتقييم  تقاريرهم  بإنهاء  اء “اإل�اع  الخ�ب تمنت عل  قد  أنها كانت  وذكرت 
الفعلية”. التكلفة  أساس  للمؤمن وعل  عادل  بشكل  ار  األ�ض

المصدر: الوكالة الوطنية لإلعالم

ن  كات التأم�ي كتاب من لجنة مراقبة هيئات الضمان إىل �ش
بتاريــــخ  والتجارة  االقتصاد  وزارة  ي 

�ض الضمان  هيئات  مراقبة  لجنة  رفعت 
ي لبنان، 

ض �ض اء العامل�ي ض والخ�ب كات التأم�ي  إىل كافة �ش
ً
10 أيلول 2020، كتابا

ار. وط الكشف عل الحوادث وتقييم األ�ض حول �ش

الضغط هنا ُير�ب  الكتاب،  المصدر: المركزيةولالطالع عل مضمون 

Arab Insurance AlegriaAlegria

ن عمومية تقدم هبة من المستلزمات الطبية اىل الصيدلية المركزية  كات تأم�ي �ش

الصيدلية  مديرة  طرف  من  االتفاقية  عل  هذه  عل  التوقيع  تم  وقد 
ض  العام�ي المدراء  والرؤساء   , ي وق�ت فاطمة  الدكتورة  للمستشفيات,  المركزية 

الخمس. العمومية  ض  التأم�ي كات  لرسش

ض  التأم�ي وإعادة  ض  التأم�ي كة  و�ش ض  للتأم�ي الجزائرية  كة  بالرسش االمر  ويتعلق 
للتعاون  ي  الوط�ض والصندوق  سوناطراك  كة  لرسش التابعة  “كاش”  كة  و�ش
والسكان  الصحة  وزير  بحضور  ض  التأم�ي إلعادة  المركزية  كة  والرسش الفال�ي 

بوزيد. بن  الرحمان  عبد  المستشفيات,  وإصالح 

المع�ض  أصحابها  جسد  ي  ال�ت المساعدات  ة  وت�ي “تصاعد  ثمن  أن  وبعد 
وباء  ظهور  منذ  المجتمع  افراد  ض  ب�ي والتآزر  التضامن  لمبادئ  ي 

الحقي�ت
إطار”سياسة  ي 

�ض تندرج  العملية  أن هذه  الوزير  أكد  بالجزائر”,  كوفيد19- 
وس”. للف�ي التصدي  بهدف  القطاعات  ض  ب�ي التضامن 

فع ال محالة من  ي ذات السياق أن مثل هذه الهبات التضامنية “س�ت
واعت�ب �ض

بالمستشفيات”,  الطبية  المستلزمات  توف�ي  ي 
�ض وتساهم  المر�ض  معنويات 

مستخدمو  بها  يقوم  ي  ال�ت الجبارة”  ب”الجهود  الوقت  نفس  ي 
�ض مشيدا 

وس. للف�ي للتصدي  الواجهة  ي 
�ض الذين هم  الصحة 

)كات(,  للتأمينات  الجزائرية  كة  للرسش العام  المدير  الرئيس  بدوره  وأكد 
ض  االقتصادي�ي ض  المتعامل�ي من  ها  ض كغ�ي التأم�ي كات  �ش أن  ميسية,  بن  محمد 
وباألخص مع   , الصحي القطاع  التضامن مع  ي 

�ض بأخرى  أو  بطريقة  “تساهم 
للمستشفيات”. المركزية  الصيدلية 

نا�   , ض للتأم�ي الجزائرية  كة  للرسش العام  المدير  الرئيس  أوضح  جانبه,  من 
“ستساعد  ض  التأم�ي كات  �ش قدمتها  ي  ال�ت المساعدات  هذه  أن  سايس, 
الطبية  بالمستلزمات  المستشفيات  تزويد  عل  المركزية  الصيدلية 
أخرى  “عمليات  ستتبعها  التضامنية  العملية  هذه  أن  اىل  ا  مش�ي الوقائية”, 

مستقبال”.

للمستشفيات  المركزية  الصيدلية  اىل  الوقائية  الطبية  المستلزمات  من  هبة  العاصمة,  بالجزائر  الخميس  يوم  العام,  للقطاع  تابعة  ض  تأم�ي كات  �ش  5 قدمت 
وس كورونا )كوفيد-19(. ي ف�ي

ي إطار مكافحة تف�ش
المجال, وهذا �ض ي هذا 

اتفاقية تضامن �ض التوقيع عل  من خالل 

المصدر: االذاعة الجزائرية

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

مؤسسة النقد تعتمد منتجات تأمينية لتغطية مخاطر إلغاء الفعاليات الحّية
عدد  واعتماد  موافقتها  “ساما”،  السعودي  ي  العر�ب النقد  مؤسسة  أعلنت 
سوق  ي 

�ض الحّية  الفعاليات  إلغاء  مخاطر  لتغطية  التأمينية  المنتجات  من 
السعودية. ض  التأم�ي

مع  وبالتنسيق  المنتجات  هذه  اعتماد  أن  النقد،  مؤسسة  وأوضحت 
الحّية  الفعاليات  لنشاط  المتوقع  للنمو  نظًرا  جاء  فيه؛  لل�ت العامة  الهيئة 
الفعاليات  هذه  إلغاء  مخاطر  لتغطية  وذلك  المملكة  ي 

�ض فيهية  وال�ت
أو  توقفها  أو  تأجيلها  أو  استكمالها  أو عدم  الرسمية  الجهات  من  المرخصة 
حاالت  أو  الجوية  كاألحوال  المنظم،  سيطرة  خارج  ألسباٍب  مكانها،  نقل 
الخطوة،  هذه  ي 

وتأ�ت ذلك.  عل  االتفاق  تم  إذا  ما  حال  ي 
�ض الظهور  عدم 

قطاع  تطوير  ي 
�ض الحثيثة  السعودي  ي  العر�ب النقد  مؤسسة  لجهود  استمراًرا 

احتياجات  حسب  ها  وتوف�ي التأمينية  المنتجات  تنوع  خالل  من  ض  التأم�ي
جميع  ي 

�ض التطورات  ولمواكبة   ، ض التأم�ي كات  �ش وعمالء  السعودية  السوق 
وتنوع  المدنية،  الحقوق  وحفظ  التعامالت،  استقرار  يدعم  بما  المجاالت 

المخاطر. إدارة  المصدر:مؤسسة النقد العربي السعوديأدوات 

https://www.almarkazia.com/uploads/files/241dba4feb8e45b8590d05aeae627899.pdf
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Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

يلزم   
ً
قرارا الوزراء  مجلس  اعتماد  أن   ، ض التأم�ي قطاع  ي 

�ض مسؤولون  أكد 
أجهزة  كيب  ب�ت الدولة  ي 

�ض إنشاؤها  سيتم  ي  ال�ت أو  القائمة  السكنية  المنازل 
من   ، ي

المد�ض للدفاع  ي 
و�ض اإللك�ت النظام  ي 

�ض اك  واالش�ت الحرائق،  كاشف 
والمنازل  للبيوت  التغطية  تقديم  عند  ض  التأم�ي كات  �ش مهمة  تسهيل  شأنه 
نفس  ي 

و�ض والحريق،  الممتلكات  ض  تأم�ي قطاع  تنمية  وبالتاىلي  السكنية، 
المالك. األقساط عل  تخفيض كلفة  الوقت 

تؤرق  السكنية كانت  ي 
المبا�ض ي 

�ض السالمة  اطات  اش�ت مسألة  أن  وأوضحوا 
اطات  اش�ت من  والتأكد  الكشف  عمليات  أن  إىل  إضافة   ، ض التأم�ي كات  �ش
اف  ، واإل�ش

ً
السالمة كانت ذات كلفة مالية وعملية، لكن تطبيق القرار حاليا

عل تنفيذه من قبل جهات رسمية، من شأنه رفع مستويات األمان، والحد 
بالنسبة  تفع  س�ت ض  التأم�ي كات  �ش فشهية  وبالتاىلي  الخسائر،  احتمالية  من 

أك�ث سالسة. فيه  ض  التأم�ي الذي ستكون عملية  القطاع  لهذا 

اعتماد  بأن   ، ي
لط�ض فريد   ، ض للتأم�ي اإلمارات  لجمعية  العام  ض  األم�ي وأفاد 

إنشاؤها  سيتم  ي  ال�ت أو  القائمة  السكنية  المنازل  يلزم   
ً
قرارا الوزراء  مجلس 

ي 
و�ض اإللك�ت النظام  ي 

�ض اك  واالش�ت الحرائق،  أجهزة كاشف  كيب  ب�ت الدولة  ي 
�ض

قطاع  إىل  أثرها  ي 
�ض تمتد  ي  ال�ت المزايا  من  العديد  يحمل   ، ي

المد�ض للدفاع 
. ض التأم�ي

أو  ل  ض م�ض إن كل  حيث   ، ض للتأم�ي  
ً
أرقا تشكل  السالمة  اطات  اش�ت أن  وأوضح 

يفرض  ما  معينة،  سالمة  لمعاي�ي   
ً
خاضعا يكون  أن  يجب  تأمينه  يتم  عقار 

مَّ إجراء تعديالت وتطوير أنظمة السالمة قبل 
َ
ض الكشف، ومن ث عل التأم�ي

هذا  ي 
�ض صارمة  ض  لقوان�ي خاضعة  ي 

المبا�ض حال كانت  ي 
�ض لكن  عادًة،  ض  التأم�ي

أسهل. تكون  ض  التأم�ي فعملية  اإلطار، 
القانونية،  اطات  لالش�ت  

ً
مطابقا التطبيق  عند  ل  ض م�ض كل  »سيكون  وتابع: 

مع  واالتفاق  العرض  تقديم  سوى  ض  التأم�ي كة  �ش أمام  يكون  ال  وبالتاىلي 
ض ضد الحرق   إىل أن من شأن هذا القرار التشجيع عل التأم�ي

ً
المالك، الفتا

عام«. بشكل  الممتلكات  ض  وتأم�ي

وليد  العرب«،  »المعاينون  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  أفاد  جهته،  من 
صدر  الذي  السالمة  متطلبات  استيفاء  شهادة  اط  اش�ت قرار  بأن   ، ي

الج�ش
ام  ض ي حالت دون االل�ت عام 2012، واجه العديد من التحديات والعقبات ال�ت
إنجاز  عند  األوىل  السنة  ي 

�ض اطات  االش�ت ي 
يستو�ض المالك  إذ كان  به،  التام 

ن ويخفض  ي يسهل مهمة التأم�ي
إلزام المالك بكواشف الحريق والربط بالدفاع المد�ن

األقساط
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. ً
بالتجديد سنويا يقوم  وال  ل،  ض الم�ض

 
ً
تطورا يعت�ب  الوزراء،  مجلس  عن  صدر  الذي  الجديد  القرار  »إن  وقال: 

ي  ال�ت الرقابة  وقواعد  المعاي�ي  وضع  تم  إن  سيما  ال  اإلطار،  هذا  ي 
�ض  

ً
مهما

السنوية«. والرقابة  التجديد  تضمن 

ي  التأمي�ض الوعي  خلق  ي 
�ض اإلسهام  شأنه  من  القرار  هذا  تطبيق  أن  وأكد 

وتخفيض  ض  التأم�ي مهمة  تسهيل  وكذلك  الممتلكات،  ض  وتأم�ي الحريق  ضد 
ي يضمنها من رفع معاي�ي السالمة وما  األقساط، باإلضافة إىل كل المزايا ال�ت

الحفاظ عل األرواح والممتلكات. إليه من  يقود  أن  يمكن 

 ، ض ز الستشارات التأم�ي كة ميديل إيست بارت�ض وبدوره، أكد المدير العام لرسش
الحريق  والشقق ضد  المنازل  لسالمة  أن وضع ضوابط   ، ض الشواه�ي موىس 
الممتلكات  ي 

�ض الخسائر  من  الحد  شأنه  من  تطبيقها،  عل  اف  واإل�ش
ض عند تصميم أو عرض  كات التأم�ي واألرواح، كما من شأنه تسهيل عمل �ش

. ض أو عقار مع�ي الممتلكات لشقة  ض  تأم�ي أو  الحريق  وثيقة ضد 

تقول  ي  ال�ت الشهادة  أو  المستندات  لديها  ض ستكون  التأم�ي كة  أن �ش وأوضح 
، وبالتاىلي ال يكون عليها سوى التسع�ي  ض إن المب�ض مطابق لألنظمة والقوان�ي

. ض بالتأم�ي للراغب  العرض  وتقديم 
تنمية  إىل  تدفع  أن  تطبيقها  عند  الجديدة  اطات  االش�ت شأن  »من  وقال: 

الوقت«. ي نفس 
الحريق من جهة وتخفيض األقساط �ض ض  تأم�ي أعمال 

أو  االتحادية  الحكومية  الجهات  قيام  عل  الوزراء  مجلس  قرار  وينص 
اط  باش�ت الدولة  ي 

�ض السكنية  المنازل  إنشاء  اخيص  ب�ت المعنية  المحلية 
وذلك   ، ي

و�ض اإللك�ت النظام  ي 
�ض اك  واالش�ت الحرائق،  كاشف  أجهزة  تركيب 

اك البيوت والمنازل  ، وبإلزام اش�ت ي ل السك�ض ض ط لمنح شهادة إنجاز الم�ض كرسش
تعزيز  بهدف   ، ي

المد�ض للدفاع  ي 
و�ض اإللك�ت والمراقبة  الربط  نظام  ي 

�ض السكنية 
خالل  من  والممتلكات  األرواح  عل  والحفاظ  المدنية،  والحماية  السالمة 

لية. ض الم�ض الحرائق  لبالغات  الفورية  االستجابة 

إىل  تصل  مهلة  القائمة  السكنية  المنازل  مالك  منح   
ً
أيضا القرار  ويتضمن 

يتفق  بما  السكنية  منازلهم  أوضاع  لتعديل  القرار،  صدور  من  سنوات   3
أحكامه مع 

ن وإيضاح تغطية األوبئة أو استثنائها ورة ضبط وثائق التأم�ي بعد كورونا.. �ن
، سواء  ض التأم�ي ي عالم 

بيئة عمل ومعطيات جديدة �ض أفرزت جائحة كورونا 
لتحديد  حاجة  أوجد  الذي  األمر   ،

ً
عالميا أو  المحلية  المستويات  عل 

إىل  ين  مش�ي للتأويل،   
ً
منعا بدقة  واستثناءاتها  باألوبئة  الخاصة  التغطية 

بتوقف  الخاصة  سيما  ال  الوثائق  من  الكث�ي  ي 
�ض التأويل  إمكانية  وجود  أن 

الخسائر. الكث�ي من  ض عالمية  تأم�ي كات  ما كبد �ش األعمال، 

للتحديد،  المستقبل  ي 
أو أي وباء �ض أن تخضع تغطية وباء كورونا  وتوقعوا 

ي حالة الوباء، مع تحديد سقف التغطية، 
أي سيكون هناك ذكر للتغطية �ض

وجوب  اطات  واش�ت عنها،  التعويض  سيتم  ي  ال�ت والمدة  التعويض،  ونسبة 
التعويض.

، عندما فرضت بعض الدول توقف بعض القطاعات عن العمل أو 
ً
وعالميا

التعويض  بند  استخدم  كورونا،  وباء  نتيجة  األبنية  بعض  إىل  الدخول  منع 
سبيل  عل  تشمل  الوثائق  بعض  كون  العميل،  لصالح  العمل  وقف  عن 
ض  مع�ي نشاط  توقيف  أو  ض  مع�ي مب�ض  إىل  الدخول  منع  عن  »التغطية  المثال 

ي ذلك.
«، ولم يتم الرجوع إىل استثناء األوبئة أو الكوارث �ض بقرار حكومي

 ، ض التأم�ي الستشارات  ز  بارت�ض إيست  ميديل  كة  لرسش العام  المدير  وأفاد 

الكث�ي  أفرزت  وس كورونا  ف�ي مع  الحالية  التجربة  بأن   ، ض الشواه�ي موىس 
الكث�ي  أن  إىل   

ً
، الفتا ض التأم�ي كات  ي حسبان �ش

تكن �ض لم  ي  ال�ت التحديات  من 
ض للحصول عل  التأم�ي كات  تم رفعها ضد �ش ي أسواق عالمية 

القضايا �ض من 
تم  وبالفعل  الجائحة،  نتيجة  بهم  لحقت  ي  ال�ت الخسائر  عن  تعويضات 
واضحة  بنود  وجود  عدم  نتيجة  التعويضات  بدفع  ض  التأم�ي بإلزام  الحكم 

الوباء. الناتجة عن  ار  األ�ض ي  تستث�ض
ليست  المحلي  السوق  ي 

�ض العاملة  والعالمية  المحلية  كات  »الرسش وتابع: 
وبالتاىلي  الجائحة،  نتيجة  محسوبة  غ�ي  تعويضات  تكبدها  عن  بعيدة 
السوق  ي 

�ض والعالمية  المحلية  ض  التأم�ي كات  �ش لدى  اتجاه  هناك  سيكون 
المجال  إفساح  المحلي والعالم، من أجل تحديد االستثناءات بدقة وعدم 

للتأويل«.

المجال  ي 
�ض وس كورونا سواء  تنتج عن ف�ي أن  يمكن  ي  ال�ت الخسائر  أن  ض  وب�ي

 ،
ً
معروفا ليس  ذلك  غ�ي  أو  األعمال  توقف  نتيجة  االقتصادي،  أو  ي  الط�ب

الزدواجية   
ً
منعا عليها  ومتفق  واضحة  حدود  وضع  من  ُبدَّ  فال  وبالتاىلي 

الفهم.
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معهد  ي 
�ض وأفريقيا  األوسط  ق  الرسش لمنطقة  اإلقليمية  المديرة  وكانت 

ض »ىسي أي أي«، جاينور جونز، أفادت بأن الجائحة أفرزت  تشارترد للتأم�ي
معها. التعامل  كات  الرسش بيئة عمل ومعطيات جديدة كان عل 

كات  للرسش بالنسبة  أساسية  باتت  الوباء  استثناءات  قضية  أن  وأكدت 
الوباء  تغطية  إن كانت  الواضح  من  سيكون  بحيث  الوثائق،  تصميم  عند 

مستثناة. أو  مشمولة 

اتجاهات   4 ع�ب  الجديدة  للمعطيات  استجاب  القطاع  أن  إىل  وأشارت 
المطالبات  وتسوية  الرقمية،  الحلول  ي  تب�ض ي 

�ض اإل�اع  تشمل  رئيسية 
بالنسبة  خاصة  المرفوضة  المطالبات  وبحث  الجائحة،  بسبب  الناجمة 

الوباء. واستثناءات  األعمال،  لتوقف 

Arab Insurance OmanOman

المصدر: البوابة اإلعالمية (سلطنة عمان)

 - كوفيد19   – للمسافر  اإلرشادي  دليلها  ي 
�ض ي 

المد�ض ان  الط�ي هيئة  ت  نرسش
القادمون  المسافرون  يتبعها  أن  يجب  ي  ال�ت الوقائية  اإلجراءات  من  عددا 

السلطنة. إىل 

ويلزم الدليل اإلرشادي – كوفيد19 ، المسافرون القادمون إىل السلطنة ، 
ض بالدخول إىل السلطنة  ض ال يسمح لغ�ي العماني�ي بهذه اإلجراءات : المحول�ي
طلب  بموجب  الخارجية،  وزارة  من  يصدر  مسبق  ت�يــــح  بموجب  إال 
ان  )الط�ي الوطنية  الناقالت  أو  لهم  الكفيلة  الجهة  أو  سفاراتهم  ع�ب  يقدم 
صحي  ض  بتأم�ي ض  القادم�ي الزائرين  جميع  إلزام  السالم(.  ان  وط�ي ي 

العما�ض
فحص  يتم  واحد.  شهر  لمدة   -19 بكوفيد  والوفاة  العالج  تكاليف  يغطي 
عليهم  تظهر  من  وتوجيه  ض  والقادم�ي ض  المحول�ي المسافرين  حرارة  درجة 
المسافرين  عل  للمعاينة.  المخصصة  العيادات  إىل   -19 أعراض كوفيد 
ي 

�ض للمسافرين  السفر  )أثناء  والتعليمات  باإلرشادات  ام  ض االل�ت ض  المحول�ي
المسافرين  وعل  اإلرشادي.  الدليل  ضمن  الواردة  والطائرة(  المطار 
ي  الط�ب الفحص  إجراء  أو  المطلوبة  الوثائق  تقديم  ي 

�ض االمتثال  ض  القادم�ي
يجب  المختصة.  الجهات  قبل  من  منهم  ما طلب  م�ت  الصحي  الحجر  أو 
استالم  وعند  الجوازات  صالة  ي 

�ض الجسدي  التباعد  مسافة  عل  الحفاظ 
يل  ض بت�ض السلطنة  إىل  ض  القادم�ي جميع  إلزام   . الجمركي والتفتيش  األمتعة 
قبل  النقالة  هواتفهم  ي 

�ض  + ترصد  تطبيق  ي 
�ض التسجيل  إجراءات  وبدء 

 1 ة  لف�ت  )PCR( يا  مخ�ب للسلطنة  ض  القادم�ي جميع  فحص  ويتم  الوصول. 
وضع  مع  يوما  ة14-8  ولف�ت ونية،  اإللك�ت اليد  أسورة  وضع  مع  أيام   7  –

ض  القادم�ي األجانب  عل  يجب  يوما.   14 لمدة  وحجر  ونية  اإللك�ت األسورة 
اإلقامة  مصاريف  وتحمل  للسكن  المسبق  الحجز  تأكيد  إبراز  السلطنة  إىل 
الوطنية  للناقالت  (. يسمح  المؤس�ي الصحي  )الحجر  يوما   14 ة  خالل ف�ت
يستث�ض   . ض  المحول�ي المسافرين  بنقل  السالم(  ان  وط�ي ي 

العما�ض ان  )الط�ي
ازية الصادرة  طاقم الطائرة من الحجر الصحي وتطبق عليهم التداب�ي االح�ت
الدبلوماسيون  يستث�ض  الطائرة.  لطاقم  المخصصة  الصحة  وزارة  عن 
ط الحجر  اطات السابقة عدا �ش األجانب العائدون إىل السلطنة من االش�ت
عدا  ض  القادم�ي صالة  إىل  ض  المستقبل�ي بدخول  يسمح  ال   . ىلي

ض الم�ض الصحي 
التصاريــــح.  حاملي 

ن صحي يغطي العالج والوفاة بكوفيد19 لمدة شهر ن للسلطنة بتأم�ي إلزام كل القادم�ي

وأشار إىل أن الوثائق ستذكر �احة ما إذا كان الوباء أو أي وباء مستقبلي 
سيغطيها،  ي  ال�ت الزمنية  والمدة  التعويض  سقف  تحديد  سيتم  كما  مغط، 
سبيل  عل  أك�ث  أو  لشهر  معينة  لمدة  مغط  سيكون  األعمال  فوقف 

العقد. ي 
ض طر�ض ب�ي عليها  االتفاق  يتم  الدخل  معينة من  وبنسبة  المثال، 

جمعية  ي 
�ض السيارات  لجنة  ورئيس  العليا  الفنية  اللجنة  عضو  قال  بدوره، 

ي يمكن أن ينتج عنه 
: »إن أي خطر كار�ث ي

، عصام مسلما�ض ض اإلمارات للتأم�ي
ي حال تغطية الخطر 

، و�ض
ً
، يجب أن يكون مستث�ض �احة

ً
ة جدا ار كب�ي أ�ض

تقدير الحتمالية  آلية  العقد ووفق  بموجب   
ً
يكون مغط �احة أن  يجب 

التسع�ي عل هذا األساس«. وبالتاىلي  الخطر وحجمه وآثاره، 
، فنحن ما زلنا ضمن الجائحة، 

ً
وتابع: »من المبكر الحديث عن توجه حاليا

 ،
ً
�احة الوباء  تغطية  لبيان  توجه  هناك  يكون  أن  يمكن  مستقباًل  ولكن 

التعويض المحتمل أو ال يكون  اطاته وسقف  فإما يكون مغط وتذكر اش�ت
مغط، ويذكر ذلك �احة«.

Unified COVID-19 health insurance policy on anvil 
The Oman Chamber of Commerce and Industry 
(OCCI) has joined hands with health insurance 
companies to support the introduction of a standard 
unified health insurance policy to cover COVID-19 
testing and treatment in the Sultanate.
The product, which is currently the subject of 
deliberations among insurance companies, will be 
rolled out once it is reviewed and approved by the 
Capital Market Authority (CMA), according to a key 
official associated with the initiative.
Murtadha M J Ibrahim al Jamalani, Chairman of 
OCCI’s Finance & Insurance Committee, said: “We 
are currently exploring the initiative to launch a 

special product for COVID-19 
insurance coverage in the 
Sultanate. Discussions have 
already commenced with 
insurance companies on the 
scope and features of the 
policy. It will be offered to the 
market once it is certified and 
approved by the CMA, which is t h e 
regulator of the insurance sector in Oman.”
Speaking to the Observer, Al Jamalani said the 
proposed policy will be broadly modelled on the lines 
of COVID-19 insurance products introduced recently 
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in different parts of the world including the Indian 
market.
Swiss Re, the world’s second largest reinsurer, is also 
credited with launching a standardised product that 
leaves no scope for ambiguity in the wordings of the 
policy.
Explaining the importance of simplified language 
in policies, the Committee Chairman said: “For 
pandemic risks, it is imperative that policy wordings 
are standardised to reduce the potential for the type of 
disputes that have marred the reputation of the global 
insurance industry in its response to the coronavirus.”
Insurance firms as well as the market regulator, CMA, 
have broadly welcomed the Chamber’s efforts to 
promote market segmentation in the insurance sector.
When approved for marketing in the Sultanate, it 
will the first insurance product solely dedicated to 
COVID-19 coverage, said the official.
A standard version of the policy will be offered 

to individuals and groups and will cover testing, 
treatment and hospitalisation (up to a certain limit) 
resulting from exposure to the virus.
Importantly, the proposed policy will be advantageous 
to Omanis and expatriates alike looking to travel 
overseas on business or holiday, said Al Jamalani. 
“With many countries requiring visitors to include 
COVID-19 coverage in their travel insurance, this 
product will provide travellers the cover they need 
when going abroad. It is especially useful for business 
travellers.”
Under the chairmanship of Al Jamalani, OCCI’s 
Finance & Insurance Committee has worked 
collaboratively with government and private sector 
stakeholders to help identify solutions to support 
the sustainable growth of the insurance industry in 
the Sultanate. Part of this effort is aimed at helping 
insurance firms and other market players build 
balanced portfolios, said the Committee Chairman.

المصدر: أموال الغد

Source: Oman Observer

وسائل  استخدام  تنظيم  قانون  بأحكام  ن  المخاطب�ي جميع  منح  تم  وقد 
التنفيذية  بالالئحة  العمل  تاريــــخ  من  أشهر   6 مهلة  النقدي،  غ�ي  الدفع 

الجاري. 8 سبتم�ب  من  تبدأ   ألحكامه 
ً
أوضاعهم طبقا لتوفيق  للقانون 

منها  األوىل  المرحلة  تتضمن  مراحل،  عدة  األوضاع  توفيق  ة  ف�ت وتشمل 
النقدي  غ�ي  الدفع  خدمات  مقدمي  واختيار  التشاور  عمليات  الجهة  بدء 

حالة  ي 
�ن والمتحصالت  السداد  مدفوعات  لتنفيذ  معهم  التعاقد  المقرر 

أو  قائمة  مرصفية  حسابات  لديهم  ليس  الجهة  مع  ن  المتعامل�ي كان  إذا 
والخصم،  االئتمان  بطاقات  مثل  النقدي  غ�ي  الدفع  وسائل  من  ها  غ�ي

الدفع. مسبقة  والبطاقات  المحمول،  الهاتف  باستخدام  والدفع 

Arab Insurance EgyptEgypt

ن لتتوافق مع ضوابط الدفع الغ�ي نقدي  كات التأم�ي »الرقابة المالية« تخاطب �ش
كات. الرسش بتعامالت  نقدي  الغ�ي  الدفع  استخدام  تنظيم  لتطبيق ضوابط  الم�ية  بالسوق  العاملة  ض  التأم�ي كات  المالية �ش للرقابة  العامة  الهيئة  خاطبت 

اإلعتبارية  واألشخاص  الدولة  وأجهزة  سلطات  جميع  م  ض تل�ت أن  عل  نصت  نقدي  الغ�ي  الدفع  وسائل  استخدام  تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  أن  ويذكر 
منها:- فرين كل  ض  المب�ي الحدود  قيمتها  النقدي م�ت جاوزت  الدفع غ�ي  بوسائل  التالية  المدفوعات  بسداد  أنواعها  بمختلف  والمنشآت 

الحد األقىص للدفع النقدي المدفوعات

خمسة آالف جنيه ن ن الخاصة وتعويضات التأم�ي ن بصناديق التأم�ي ك�ي مستحقات المش�ت

خمسة آالف جنيه ن الخاصة اكات صناديق التأم�ي ن واش�ت أقساط وثائق التأم�ي

ي البورصة 
كات للتقيد بقواعد القيد �ن ” يدعو الرسش ن “االتحاد الم�ي للتأم�ي

إىل  البورصة،  ي 
�ن المقيدة  األعضاء  كاته  �ش  ، ن للتأم�ي المرصي  االتحاد  دعا 

بالموافقة  المختصة  السلطة  البورصة، وأن تكون  ي 
القيد �ن مراعاة قواعد 

كة. كة ألسهمها، ىه مجلس إدارة ال�ش اء ال�ش عىل إعادة �ش
إذا كان  أنه   ،14/09/2020 الموافق  ن  االثن�ي يوم  بيان  ي 

�ن االتحاد  وقال 
العامة  المال فتكون الجمعية  اء األسهم هو تخفيض رأس  الغرض من �ش

المختصة. السلطة  للقانون ىه   
ً
طبقا العادية  غ�ي 

وغ�ي  المالية  األوراق  مجال  ي 
�ن العاملة  كات  لل�ش وبالنسبة  أنه  إىل  وأشار 

عن  الصادرة  كات  ال�ش لحوكمة  التنفيذية  القواعد  فإن  بالبورصة  المقيدة 

الخزينة ىهي  أسهم  اء  أن سلطة �ش أوضحت  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة 
بالمائة.  75 موافقة  وبنسبة  العادية  غ�ي  العامة  الجمعية 

للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  إصدار  عىل  لالتحاد   
ً
تعليقا ذلك  جاء 

إصدار  إىل  إضافة  الخزينة،  أسهم  عىل  التعامل  ألحكام  تعدياًل  المالية 
خزينة  أسهم  اء  ب�ش المقيدة  كات  لل�ش للسماح  استثنائية  إجراءات  الهيئة 
لجائحة  السلبية  االثار  من  الحد  بهدف  المفتوحة،  السوق  خالل  من 

. ن التام�ي كات  كورونا عىل �ش
اء اسهم الخزينة وفقا  ورة مراعاة االفصاح محاسبيا عن �ش وشدد عىل �ن
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اإلفصاح  يتم  وأن  الشأن،  هذا  �ن  المرصى  المحاسبة  معيار  لمتطلبات 
إما  وذلك  المنشأة  بها  تحتفظ  ي  ال�ت الخزينة  أسهم  عن  منفصلة  بصورة 
المالية وذلك وفقا  ي اإليضاحات المرفقة بالقوائم 

انية أو �ن ن ي صلب الم�ي
�ن

المالية(. القوائم  )عرض  المرصي  المحاسبة  لمعيار 
الخاصة  الملكية  حقوق  أدوات  اء  �ش المنشاة  أعادت  إذا  أنه  إىل  وأشار  
المحاسبة  لمعيار  وفقا  باإلفصاح  تقوم  فإنها  عالقة  ذوي  أطراف  من  بها 

المرص، واإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة.

المصدر: مباشر

” تطالب بتأجيل قرار “إفصاح العموالت” لنهاية العام بسبب كورونا  ن “وسطاء التأم�ي
العام  لنهاية  ض  التأم�ي لوسطاء  المستحقة  العموالت  عن  اإلفصاح  قرار  تطبيق  بتأجيل  المالية  الرقابة  “إيبا”هيئة  ض  التأم�ي لوسطاء  الم�ية  الجمعية  طالبت 
كات الوساطة، �ض ظل األزمة الحالية بعد تراجع نسب بيع  2019، وذلك لمزيد من الدراسة وتجنب ما يمكن أن يحدث من خسائر للوسطاء و�ش الحاىل 

الماضية. أشهر   6 الـ وس كورونا خالل  ض بسبب ف�ي التأم�ي وثائق 

ي ت�يحات 
الجمعية، �ض وقال عادل شاكر رئيس 

كات  و�ش الوسطاء  معظم  إن  السابع”  لـ”اليوم 
القرار،  تطبيق  نتيجة  دخولهم  ستتأثر  الوساطة  
تراجع  شهدت  الماضية  ة  الف�ت أن  سيما  ال 
وشبة  المستهدف  تحقيق  وعدم  البيع  معدالت 
كورونا،  بسب  شهور   6 لمدة  عملهم  توقف 
عل  القرار  تأث�ي  عن  مستفيضة  دراسة  وبدون 
وال  مقتل،  �ض  يصيبهم  الم�ى  ض  التأم�ي سوق 

الدراسة. ر من االنتظار لمزيد من  �ض

الوسيط  ورة تحديد وذكر عمولة  القرار ينص عل �ض أن  إىل  ولفت شاكر 
يبة  �ض منها  تستقطع  العمولة  هذه  أن  من  الرغم  عل   ، ض التأم�ي وثيقة  �ض 
ي 

�ض التوازن  من عدم  حالة  القرار ستحدث  تطبيق  مع  ولكن   ،25% بنسبة 
معلوم  النه  منقوص  العمولة  عن  اإلفصاح  من  والغرض   ، ض التأم�ي قطاع 
الوقت  ي ذات 

ي تخضع �ض ال�ت العمولة  ي تطبق نسبة  ال�ت ض  التام�ي كات  المصدر: اليوم السابعلدى �ش

ي ضوء االحداث 
المالية، وافق �ن للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  وكان مجلس 

وموجة  العالمية  المالية  األسواق  عىل  طرأت  ي  ال�ت ة  األخ�ي والتطورات 
تعديل  عىل  واألجنبية،  العربية  البورصات  شهدتها  ي  ال�ت الحادة  الهبوط 
كات المقيدة  األحكام المنظمة للتعامل عىل أسهم الخزينة من خالل ال�ش
تسمح  مؤقته  بصفة  استثنائية  إجراءات  الهيئة  وأصدرت  بالبورصة، 
للتنفيذ  ح  المق�ت اليوم  ذات  ي 

�ن البورصة  بإخطار  اليها  المشار  كات  لل�ش
المالية  الورقة  وبسعر  المفتوحة  السوق  خالل  من  خزينة  أسهم  اء  ل�ش
للنسبة  ائها  �ش المطلوب  الكمية  تتجاوز  أال  وعىل  التداول،  جلسة  خالل 

كة. بالمائة من أسهم ال�ش  10 المقررة قانونا وىهي 

التشويش عل  القرار اىل  أن يؤدى تطبيق  الممكن  ، وبالتاىلي فمن  يبة  لل�ض
الخدمة،  لتنفيذ  الوسيط  م�وفات  ظل  ي 

�ض اإلفصاح  من  اك�ث  الوسيط 
ض بعد إصدار  ي سوق التام�ي

ض الوسيط والعميل �ض كما أن العالقة ال تنتىه ب�ي
الوسيط  يوفرها  ي  ال�ت للخدمات  نظرا  التعامل  ي 

�ض البداية  ولكنها  الوثيقة 
ها من الخدمات بدون أى  لعمالئه ومنها إجراءات �ف التعويضات وغ�ي

أخرى. مطالبات 

المالية،  الرقابة  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  عمران،  محمد  الدكتور  وأصدر 
إدارة  مجلس  قرار  تنفيذ  آلية  بشأن   ،2020 لسنة   14 رقم  ا  دوريًّ كتاًبا 
لوسطاء  المستحقة  العموالت  عن  اإلفصاح  بضوابط  الخاص  الهيئة 
 181 الهيئة رقم  إدارة  إيماًء إىل قرار مجلس  أنه  القرار عل  ، ينص  ض التأم�ي
من  واالستفسارات  التساؤالت  من  العديد  ورود  ضوء  ي 

و�ض  ،2019 لسنة 
تقرر  فقد  إليه،  المشار  القرار  تطبيق  آلية  حول  المخاطبة  ض  التأم�ي كات  �ش
اآلىلي  الحاسب  نظم  عل  التعديالت  إلجراء  مهلة  ض  التأم�ي كات  �ش منح 

المقبل. أكتوبر   1 اعتباًرا من  القرار  تنفيذ  ي 
والبدء �ض

Companies News

ن تحقق 9.3 مليار جنيه  م� للتأم�ي
أقساط خالل العام الماىلي 19/ 2020 

كات  الرسش –إحدى  ض  للتأم�ي م�  كة  �ش نجحت  العربية:  م�  العربية:جمهورية  م�  جمهورية 
األعمال  قطاع  لوزارة  التابعة  ض  للتأم�ي القابضة  م�  لمجموعة  التابعة 
المنتىهي  الماىلي  العام  خالل  أقساط  جنيه  مليار   9.341 تحقيق  ي 

�ض العام- 
له  السابق  العام  خالل  جنيه  مليار  ب8.99  مقارنة   ،2020 يونيو   30 ي 

�ض
.3.9% نمو  بمعدل 

عل  ض  للتأم�ي القابضة  مجموعة  تها  نرسش ي  ال�ت األولية  ات  المؤ�ش واظهرت 
العامة  للتأمينات  ي حققتها م�  ال�ت ي األقساط 

؛ أن صا�ض ي
و�ض موقعها اإللك�ت

جنيه  مليار   5.743 بـ مقارنة  جنيه  مليار   4.671 نحو  بلغت  والممتلكات 
ض  المساهم�ي حقوق  وبلغت   ،18.7% تراجع  بمعدل   ،2019 يونيو  بنهاية 
مليار   16.285 بـ مقارنة   ،2020 يونيو  بنهاية  جنيه  مليار   14.387 نحو 

.2019 يونيو  بنهاية  جنيه 

 2020  /19 خالل  كة  الرسش أرباح  ي 
صا�ض أن  األولية  ات  المؤ�ش وأظهرت 

2.213 مليار جنيه خالل العام السابق  بـ 2.234 مليار جنيه مقارنة  بلغت 
بنهاية   4.7% بنحو  كة  الرسش استثمارات  تراجعت  بينما   ،1% نمو  بمعدل  له 
مليار   29.749 بـ  مقارنة  جنيه  مليار   28.346 إىل  لتصل   2020 يونيو 

.13.3% نمو  بمعدل  مليار جنيه حجم عوائد   2.142 جنيه، محققة 

م� لتأمينات الحياة تحقق 5 مليار جنيه 
أقساط خالل العام الماىلي 19/ 2020 

–إحدى  الحياة  لتأمينات  م�  كة  �ش نجحت  العربية:  م�  العربية:جمهورية  م�  جمهورية 
قطاع  لوزارة  التابعة  ض  للتأم�ي القابضة  م�  لمجموعة  التابعة  كات  الرسش
الماىلي  العام  خالل  أقساط  جنيه  مليار   5.025 تحقيق  ي 

�ض العام-  األعمال 
العام  خالل  جنيه  مليار   4.455 بـ مقارنة   ،2020 يونيو   30 ي 

�ض المنتىهي 
.12.8% نمو  له بمعدل  السابق 

عل  ض  للتأم�ي القابضة  مجموعة  تها  نرسش ي  ال�ت األولية  ات  المؤ�ش واظهرت 
بلغت  التابعة  كة  الرسش حققتها  ي  ال�ت األقساط  ي 

صا�ض أن  ؛  ي
و�ض اإللك�ت موقعها 

 ،2019 يونيو  بنهاية  جنيه  مليار   3.99 بـ مقارنة  جنيه  مليار   4.554 نحو 
بمعدل نمو %14.1، وسددت نحو 3.403 مليار جنيه تعويضات لعمالئها 

.5.8% 3.217 مليار جنيه بمعدل نمو  بـ 19/ 2020، مقارنة  خالل 

كة خالل 19/ 2020 بلغت  ي أرباح الرسش
ات األولية أن صا�ض وأظهرت المؤ�ش

له  السابق  العام  خالل  جنيه  مليار   1.309 بـ مقارنة  جنيه  مليار   1.546
بنهاية   1.7% بنحو  كة  الرسش استثمارات  تراجعت  بينما   ،18% نمو  بمعدل 
مليار   28.467 بـ  مقارنة  جنيه  مليار   27.970 إىل  لتصل   2020 يونيو 

.12.1% نمو  بمعدل  مليار جنيه حجم عوائد   3.463 جنيه، محققة 
المصدر: أموال الغد

المصدر: أموال الغد



GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2020/09/21 Issue 68 العدد 1010

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

من  بمزيد  ض  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  األمانة  تنعي 
اآلىس وفاة المغفور له بإذن هللا/

الدين عمر الفاضل/ عصام  المرحوم 
ن  التأم�ي الم�ية إلعادة  كة  الرسش إدارة  رئيس مجلس 

”
ً
“سابقا

 ”
ً
بم�“سابقا ن  التأم�ي معهد  رئيس  نائب 

”
ً
“سابقا ن  للتأم�ي الم�ي  لالتحاد  ي 

الف�ن المستشار 

2020/09/11 الموافق  الجمعة  يوم  المنية  وافته  الذي 

بخالص  الم�ي  ض  التأم�ي ولقطاع  الفقيد  عائلة  من  ونتقدم 
والمواساة  التعازي 

وأن  بواسع رحمته  الفقيد  يتغمد  أن  الموىل عز وجل  ض  سائل�ي
والسلوان الص�ب  أ�ته  يلهم 

إنا هلل وإنا إليه راجعون

The General Secretariat of General Arab 
Insurance Federation, mourns the late:

Mr. Essam El Din Omar
Previous Egypt Re Chairman

Previous Vice Chairman of The Insurance 
Institute of Egypt

Technical advisor to Egyptian Insurance 
Federation

Who passed away on 11/09/2020

Our condolences to his family, Egyptain 
Insurance Sector and colleagues

May his soul rest in Peace

Atlanta Assurances and Sanad’s merger approved 
Morocco:Morocco: The Moroccan Capital Market Authority (AMMC) has approved the proposed merger of Atlanta with 
its subsidiary Sanad. The new structure will operate under the name of “AtlantaSanad”.
Atlanta will thus proceed to a capital increase through the creation of 93 159 new shares with a nominal value of 
10 MAD (1.07 USD). The total amount of the transaction was set at 8 263 203 MAD (890 500 USD).
The transaction remains subject to the shareholders’ approval during the Extraordinary General Meeting which 
will be held on 25 September 2020. Source: Atlas Magazine

عزاء واجبعزاء واجب

نعي المرحوم الفاضل/ عصام الدين عمر


