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يصل قريبا إليكم

Coming Soon

المؤتمر الدولي الثامن “مؤتمر العقبة 2021” 

جائزة مسابقة مؤتمرالعقبة للبحوث التأمينية
ات  رصح المهندس ماجد سم�ي
كات  ل�ش ي 

األرد�ن االتحاد  رئيس 
اللجنة  ورئيس  ن  التأم�ي
 2021 لعام  الثامنة  بدورته  العقبة  لمؤتمر  التنظيمية 
عن  االعالن  األخ�ي  اجتماعها  ي 

�ن قررت  قد  اللجنة  أن 
مسابقة  ي 

�ن للمشاركة  سيقدم  الذي  البحث  عنوان 
عام  من  ايار  شهر  ي 

�ن سيعقد  الذي  العقبة  التأمينيةلمؤتمر  البحوث  جائزة 
. 2021

للجائزة  سيقدم  الذي  البحث  موضوع  أن  ات  سم�ي المهندس  وأضاف 
بقطاع  ُبعد  عن  العمل  وتحديات  “فوائد  حول  سيكون  الثانية  دورتها  ي 

�ن
الخاصة  الراهنة  لألوضاع  ومواكبته  الموضوع  هذا  ألهمية  ”نظرا  ن التأم�ي
ي  ال�ت ي 

الجز�ئ او  الدائم  التجوال  االغالقات وحظر  وسياسة  بجائحة كورونا 

اتبعتها غالبية الدول وبضمنها 
الهاشمية  االردنية  المملكة 

العربية.  الدول  وكث�ي من 

موعد  آخر  العقبة  لمؤتمر  التنظيمية  اللجنة  وحددت 
وبحد   2021/03/31 ي 

�ن التأمينية  البحوث  إلستالم 
إما  تقديمه  يمكن  والذي  صفحة   )15( للبحث  اد�ن 

ية. ن االنجل�ي اللغة  او  العربية  باللغة 

ن الموافق 2021/05/31  هذا وسيتم خالل حفل افتتاح المؤتمر يوم االثن�ي
بالجائزة. الفائزين  عن  األعالن 

كات  ل�ش ي 
األرد�ن اإلتحاد  قبل  من  تنظيمة  يتم  العقبة  مؤتمر  ان  ويذكر 

. ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  مع  بالتعاون  ن  التأم�ي

Editorialاالفتتاحية

 لمشاهدة الفيديو، الرجاء
 الضغط هنا

To watch the video, please 
Click Here

نرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنينرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمني

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

.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

https://youtu.be/FsHwzkvnTvU
https://youtu.be/FsHwzkvnTvU
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لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة 

إجتماع مدراء الـIT للجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة
ن  التأم�ي لبطاقة  ي 

و�ن اإللك�ت اإلصدار  وع  تنفيذ م�ش متابعة  إطار  ي 
�ن

تقالية(،  الموحدة عن س�ي السيارات ع�ب البالد العربية )البطاقة ال�ب
ن للمكاتب العربية الموحدة يوم  الـ IT التابع�ي ُعقد إجتماع لمدراء 
االربعاء الموافق 2021/01/06 وذلك لإلجابة عىل االستفسارات 
عمل  كيفية  عن  الموحدة  العربية  للمكاتب  التقنية/الفنية 
وع. للم�ش المنفذة  كة  لل�ش ن  ممثل�ي وبحضور  ي 

و�ن اإللك�ت  اإلصدار 
األخ�ي  اإلجتماع  لتوصيات  تنفيذا  اإلجتماع  هذا  ي 

ويأ�ت
والذي  الموحدة  العربية  والمكاتب  السيارات  تأمينات  للجنة 
.2020/12/08 بتاريــــخ  المرئية  التطبيقات  ع�ب  ُعقد 

World Insurance & COVID-19

1st Jan 2021 renewals
Discipline marks 1 Jan renewals, expected to continue in the short term
Reinsurers were mostly disciplined and discerning at 1 January 2021 reinsurance renewals, portending similar 
discipline in the near-term, according to UK headquartered international insurance broker Howden.

ي العدد 147 ن العر�ب مجلة التأم�ي
من  العديد  العدد  هذا  ويتضمن  هذا   ، ي العر�ب ن  التأم�ي مجلة  من   147 العدد  مؤخرا  صدر 

منها: الهامه  المواضيع 

ي مشاريــــع 
الزالزل �ن “إدارة مخاطر  بعنوان  بنونه  األستاذ/ محمد جمال  بقلم  - مقال 

 البناء”
العديد من قادة صناعة  ، وحوارات مع  التونسي ن  التأم�ي باالضافة إىل ملحق عن قطاع 

التونسي ن  ن التأم�ي للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  األمانة  وأنشطة  لفعاليات  تغطيات  عن   فضال 

ي العر�ب ن  التأم�ي تهم قطاع  ال�ت  المقاالت واألخبار  والكث�ي من 

In a report titled “Hard Times—How events in 2020 
have delivered a sweeping shock to risk transfer 
markets”, Howden says that lower investment yields, 
higher loss cost trends, another above-average loss 
year, concerns over climate change and general risk 
aversion have coalesced to bring about some of the 
sharpest price changes in recent memory. Rates 
accelerated across most commercial lines in 2020, 
despite businesses facing significant, even existential, 
financial pressures due to COVID-19. Balance sheets 
remain generally strong, with the sector continuing to 
attract substantial new investment capital.
Mr David Flandro, managing director of HX Analytics 
which is a division of Howden, said, “A multitude of 
factors informed this year’s (re)insurance renewals. 

Despite the asset shock that occurred immediately 
post-lockdown and full-year underwriting losses of 
$100bn or more, capitalisation has proved resilient. 
Incumbents and new players raised close to $20bn of 
capital in 2020 for all purposes, with more to come 
this year. This is therefore not a universally dislocated 
market; differentiated risk management strategies and 
advice can still unlock access to capacity, even if the 
landscape has undeniably become more challenging.”
Findings
The report’s key findings on reinsurance renewals 
include:
• Howden’s Global Risk-Adjusted Property-
Catastrophe Rate-on-Line Index rose by 6% at 1 

22

https://www.howdengroup.com/sites/g/files/mwfley566/files/inline-files/Howden%20Market%20Report%20-%20HARD%20TIMES%2004-01-21_0.pdf
https://www.howdengroup.com/sites/g/files/mwfley566/files/inline-files/Howden%20Market%20Report%20-%20HARD%20TIMES%2004-01-21_0.pdf
https://www.howdengroup.com/sites/g/files/mwfley566/files/inline-files/Howden%20Market%20Report%20-%20HARD%20TIMES%2004-01-21_0.pdf
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January 2021. This was higher than the flat outcome 
of 2020, and the biggest year-over-year increase in 
over a decade. COVID-19 loss experience, along with 
yet another hyperactive natural catastrophe year, were 
key inflating drivers.
• Programmes in North America led the charge at 1 
January 2021, with an average rate-on-line increase 
of 8.5%. Pricing pressure was more subdued outside 
the US.
• A significant turning point was reached in Europe: the 
almost habitual experience of flat-to-down renewals 
relented in 2021, with rate rises in the low-to-mid-
single digit range.
• Another year of constrained capacity in the 
retrocession market saw Howden’s Risk-Adjusted 
Nonmarine Retrocession Catastrophe Rate-on-Line 
Index rise by 13%. Four consecutive years of price 
increases have seen the cost of retrocession protection 
return to levels last recorded in 2012/13.
• Casualty reinsurance rates-on-line, including 
adjustments for exposure changes and ceding 
commissions, rose by 6% on average at 1 January 
2021.
• Rising rates on underlying business, especially in 
the US, mitigated pressure on ceding commissions 
somewhat, although outcomes varied depending 
on book performance. Reinsurers were resolute 
in pursuing higher pricing for excess-of-loss 
programmes, although there was again some degree of 
differentiation to account for portfolio characteristics 
and profitability.
Mr Jose Manuel Gonzalez, CEO, Howden Broking 
Group said, “Whilst the pricing environment may be 
supportive for carriers in 2021, this should not translate 
into a degree of risk aversion where underwriters 
accept rate but shy away from new risks or new 
business. The global risk landscape is changing like 
never before.
“Carriers and brokers have always served clients best 

by learning from shock events and 2020 is surely a 
year rich in its lessons. There is much to draw from: 
COVID-19 has brought the growing ‘intangibility’ 
of risk into focus, a trend that is only going to 
accelerate as new technologies continue to redefine 
risk characteristics. Irrespective of what happens to 
the market cycle in 2021, the (re)insurance market 
must seize the opportunity and focus on doing what 
it has done so well several times over; innovate and 
develop creative solutions for the changing needs of 
our clients.”
Looking ahead
The report also highlights the need to challenge the 
status quo and focus on product innovation and better 
broking solutions to meet the changing needs of 
clients.
Looking ahead to 2021, hopes rest firmly on a 
successful vaccine rollout to limit the already 
considerable economic damage. The resumption of 
economic growth must be facilitated and supported 
through better risk transfer solutions.
Factors that will affect the market include:
• COVID losses: The difference in COVID-19 loss 
projections is considerable, ranging from something 
approaching the largest loss ever for the private (re)
insurance market to an event more akin to a moderate 
hurricane loss. Which scenario most accurately depicts 
reality will become clearer this year. Whilst capacity 
and risk appetite will be shaped by the answer, (re)
insurers are strongly positioned to trade through and, 
whatever the outcome, will benefit as COVID-19 
uncertainty recedes.
• Market cycle: The duration of market discipline, and 
whether buyers can expect a prolonged period of price 
rises will be among the most contested topics of 2021. 
Whilst the catalysts for market hardening appear 
structural rather than cyclical, the insurance sector 
overall confronts these challenges from a position of 
strength.  Source: Asia Insurance Review & Howden Group 

Reinsurance T&Cs improving, margins to follow: Jefferies
Analysts at Jefferies have reported a marked improvement in terms and conditions (T&Cs) at the recent January 1 
2020 reinsurance renewals, which it believes will ultimately lead to a knock-on improvement in margins.

Jefferies noted that the tightening of T&Cs is perhaps 
unsurprising given that terms are usually the last thing 
to slip in a soft market.
Reinsurers need to maintain premiums volume to 
preserve their expense ratio efficiency in a soft market, 
but with 2021 showing more hard market signals, 
buyers would rather compromise on terms than pay 

higher premiums.
Consequently, Jefferies suspects that terms and 
conditions changes hide the true extent of the trough 
in real pricing, as it is the last thing to go and the first 
thing to come back.
Overall, US prices looked most promising at 1/1, 
with casualty re-rating faster than property and some 
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cases, particularly for aerospace, accident and trade 
credit insurance.
Moreover, as prices for loss hit and loss free contracts 
diverge, Jefferies believes that higher quality reinsurers 
may have a retrocession cost advantage.
Another notable conclusion drawn by Jefferies was 
that the pricing changes for contracts incurring claims 
in 2020 have been particularly hard hit. As such, the 

 Source: Reinsurance News 
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market seems to be punishing cedant underperformance 
severely.
This gives those more profitable primary insurers 
a cost advantage that will compound their existing 
outperformance.
Jefferies expects that a similar dynamic is occurring 
in the retrocession market, which should benefit larger 
reinsurers such as Munich Re and Hannover Re.

To download full report, please Click Here

Regional Insurance

Willis Re 1st View 
The 1.1.2021 renewal season has proved that the global reinsurance market has an extraordinary operating 
resilience
Middle East, North Africa & South Africa
Pricing adjustments for loss free XLs range from risk-adjusted flat to +10%. Increases on loss affected XLs were 
roughly +20%.
▪ Commissions on proportional treaties with healthy performance were mostly unadjusted but there were reductions 
for those which performed poorly.
▪ Capacity is still available but reinsurers were focusing on those programs where they have already deployed 
their capacity. It was very difficult to source capacity for completely new placements.

   Source: Willis Re 

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/pdf_links/firming-landscape.pdf
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ن  ي تجديد عقود إعادة التأم�ي
تأجيل تطبيق »التصنيف« �ن

من  باالكتتاب،  ن  التأم�ي ومجموعات  ن  التأم�ي إعادة  أو  ن  التأم�ي ومجمعات  قبلها،  من  والمرخصة  الدولة  ي 
�ن المؤسسة  ن  التأم�ي كات  �ش ن  التأم�ي هيئة  استثنت 

القرار. تاريــــخ صدور   من 
ً
اعتبارا بها  يعمل  لمدة سنة واحدة  ط »التصنيف«  �ش

منها،  نسخة  »الخليج« عىل  »الهيئة« حصلت  وثيقة صادرة عن  كشفت 
هيئة  قبل  من  والمرخصة  الدولة  ي 

�ن المؤسسة  ن  التأم�ي كات  �ش أن  عن 
وكذلك   . ن التأم�ي إعادة  لعمليات  بالنسبة  ن  تأم�ي معيد  بصفة  تعمل  ن  التأم�ي
هي  باالكتتاب،  ن  التأم�ي ومجموعات  ن  التأم�ي إعادة  أو  ن  التأم�ي مجمعات 

. ن التأم�ي هيئة  فرضته  الذي  »التصنيف«  ط  من �ش مستثناة 

ك  ي ظل توجيهات الحكومة للتنسيق والتعاون المش�ت
وتابعت »الهيئة«: �ن

ي تتخذها الهيئة للتخفيف  مع القطاع الخاص وضمن حزمة اإلجراءات ال�ت
المستجد  كورونا  وس  ف�ي وباء  انتشار  لتداعيات  االقتصادية  اآلثار  من 
الذي  الخدمات  تقديم  استمرارية  ورة  رصن منطلق  ومن   )COVID-19(
أجل  من  الحكيمة  القيادة  رؤية  ترجمة  عىل  الهيئة  حرص  باب  من  ي 

يأ�ت
هذه  خالل  بسالسة  مهامها  أداء  عىل  كات  ال�ش ومساعدة  األعمال  تسهيل 
إعادة  أسواق  به  تمر  وما  كات  ال�ش أوضاع  درست  الهيئة  فإن  المرحلة، 
وعليه  كات،  ال�ش معهم  تتعامل  الذين  ن  التأم�ي ومعيدو  العالمية،  ن  التأم�ي
من   )26( المادة  من   )3( رقم  البند  من  )ج(  الفقرة  استثنت  الهيئة  فان 

»التصنيف«. بقضية  المتعلق  القرار  ي 
�ن إليها  المشار  التعليمات 

ن  التأم�ي إعادة  أعمال  بها  تمر  ال�ت  للظروف  الهيئة  من   
ً
تقديرا وأضافت: 

الفقرة  أحكام  ي 
�ن الوارد  االستثناء  تطبيق  تقرر  فقد  العالمي  المستوى  عىل 

 من 
ً
)ج( من البند )3( من المادة )26( لمدة سنة عىل أن يعمل به اعتبارا

إصداره. تاريــــخ 

4 عوامل

كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس   ، ن األم�ي عمر  وقال 
: إن أربعة عوامل دفعت نحو  ن أورينت للتأم�ي
إعادة  عقود  تجديد  وط  �ش ي 

�ن اك�ث  التشدد 
موسم  ي 

�ن أسعارها  وارتفاع  العالمية  ن  التأم�ي
تجديد االتفاقيات الذي يبدأ مطلع يناير من 

كل عام.

إعادة  كات  �ش عزوف  ي 
�ن التشدد  وتمثل 

ي 
�ن العمل  عن  االكتتاب  وكاالت  أو  ن  التأم�ي

توقفت  اإلقليمية  كات  ال�ش وبعض  المنطقة، 
واجهتها  ي  ال�ت المشاكل  بسبب  العمل  عن 
ي الطاقة 

 �ن
ً
وتوقفت عن قبول أي أعمال جديدة، األمر الذي أحدث فراغا

اإلمارات. ي 
�ن السوق  إليها  يحتاج  ي  ال�ت االستيعابية 

نتيجة  اإلعادة  كات  تكبدتها �ش ي  ال�ت ة  الكب�ي الخسائر  : كذلك  ن األم�ي أضاف 

إىل  وصولها  عن  التقارير  بعض  تتحدث  ي  ال�ت  »19  - »كوفيد  جائحة 
 . العالمي المستوى  عىل  دوالر  مليار   200 تتجاوز  قد  قياسية  مستويات 
ة  من خسائر كب�ي عليه  ترتب  وما  وت  ب�ي مرفأ  انفجار  أن  إىل  ن  األم�ي وأشار 
الدوالرات،  من  ن  المالي�ي بمئات  وتقدر  ن  التأم�ي إعادة  كات  �ش تكبدتها 

المنطقة. ي 
ن �ن التأم�ي ي قبول وتجديد عقود 

اك�ث �ن التشدد  دفعت نحو 

انخفاض  عن  الناتجة  االستثمار  من  الفائدة  تدهور  أن  ن  األم�ي وأوضح 
لها مثيل وتبلغ  الوادئع إىل مستويات متدنية لم يسبق  الفوائد عىل  أسعار 
كات  �ش وط  �ش تشديد  نحو  عززت   

ً
أيضا  1% من  اقل  الحاىلي  الوقت  ي 

�ن
ي عقودها.

ن �ن التأم�ي إعادة 

معقولة أرباح  تحقيق  يضمن  األسعار  ارتفاع 

تستمر  أن  المتوقع  من  أنه   » ن للتام�ي ل»أورينت  التنفيذي  الرئيس  اعت�ب 
الموجودة  االستيعابية  الطاقة  لقلة   

ً
نظرا التشدد  ي 

�ن ن  التأم�ي إعادة  أسواق 
الماضية  السنوات  تغطية خسائر  اإلعادة عىل  كات  وإرصار �ش المنطقة  ي 

�ن
السابقة. السنوات  األسعار خالل  ي 

�ن المستمر  التدهور  نتجت عن  ي  ال�ت

كة  �ش لتأسيس  سابق  وقت  أي  من  أك�ث  اليوم  الحاجة  عىل  ن  األم�ي وأكد 
الخليج  منطقة  ي 

�ن إقليمية  ن  تأم�ي كات  �ش وربما  وطنية،  ن  تأم�ي إعادة 
كما  تأمينية،  تغطيات  إىل  تحتاج  ي  ال�ت األخطار  من  استيعاب جزء  تستطيع 
العمل  العالمية عن  كات  نتيجة عزوف بعض ال�ش تماما  الوقت مناسب  ان 

ية. ن أو تعج�ي وط صعبة  العمل ب�ش أو  المنطقة  ي 
�ن

الوطنية  اإلعادة  كات  الحالية يضمن ل�ش األسعار  ارتفاع  أن  ن  األم�ي وأضاف 
األفضل  ومن  كات،  ال�ش هذه  لمثل  الحاجة  ظل  ي 

�ن معقولة  أرباح  تحقيق 
الوطنية  ن  التأم�ي كات  �ش من  إلزامية  بحصة  حة  المق�ت كة  ال�ش دعم  يتم  أن 
لها حصة  يضمن  ما  كات،  ال�ش إجماىلي محافظ هذه  من   25% عن  تقل  ال 
أال يقل رأس  المنطقة، كما يجب  أو  الدولة  ي 

ن �ن التأم�ي أقساط  معقولة من 
العام  القطاعان  فيها  يساهم  درهم  مليارات   10 عن  الجديدة  كة  ال�ش مال 
ما  المنطقة،  أو  الدولة  ي 

�ن العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش إىل  باإلضافة  والخاص 
ي 

�ن ن  التأم�ي إعادة  ألعمال  الدولية  اإلعادة  كات  �ش احتكار  ي ك� 
�ن يساهم 

كات  �ش معظم  توقف  عن  الناتجة  الفجوة  تغطية  ي 
�ن ويساهم  المنطقة، 

أعمالها. ممارسة  عن  اإلقليمية  اإلعادة 

عىل  سنوات   3 لمدة  تشددها  ي 
�ن اإلعادة  كات  �ش تستمر  أن  ن  األم�ي وتوقع 

األسعار  وصول  ن  ح�ي وذلك   
ً
تدريجيا وط  ال�ش تخفيف  بعدها  يبدأ  األقل، 

فنية. أرباح  وتحقيق  قياسية  مستويات  اىل 
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ن األستاذ/ عمر األم�ي
الرئيس التنفيذي 
ن كة أورينت للتأم�ي �ش

المصدر: الخليج

 خالل 2020 والرقمنة ترسم المستقبل
ً
ن األقل تأثرا عاملون ومختصون: قطاع التأم�ي

األداء  ي 
�ن أك�ث كفاءة  جديدة  حقبة  إىل  القطاع  تنقل  التنظيمية  ات  والتغ�ي مفصلية،  مرحلة  سجلت  و2020  المستقبل،  ترسم  اإلمارات  ي 

�ن ن  التأم�ي رقمنة 
 
ً
استثنائيا العام  بجعل  العوامل، فجائحة كورونا وحدها كانت كفيلة  للعديد من  نتيجة  ات جوهرية  تغ�ي الجاري  العام  القطاع خالل  والتنظيم، حيث شهد 

. ن التأم�ي ي 
�ن ن  ومختص�ي ن  عامل�ي بحسب  االقتصادية،  القطاعات  لكافة 

ات  التغ�ي أبرز  أحد  المركزي  بالمرصف  ن  التأم�ي هيئة  دمج  مرسوم  ويعت�ب 
يعات  ي شهدها القطاع خالل 2020، إضافة إىل إصدار العديد من الت�ش ال�ت
فضاًل   ، ن التأم�ي هيئة  قبل  من  القرارات  ومشاريــــع  والقرارات  واألنظمة 
من كفاءة  يزيد  ما  التنفيذ،  ن  ح�ي األخرى  األنظمة  من  العديد  دخول  عن 
التنظيمية،  المهام  واشتباك  تقاطع  ويمنع  يعية،  والت�ش الرقابية  العملية 
سيما  ال   ،

ً
ماليا كات  ال�ش مراكز  ن  وتحس�ي رفع  ي 

�ن سيسهم  إىل كونه  إضافة 

الوثائق  تزيد من استقرار حقوق حملة  ي  ال�ت من حيث تكوين االحتياطيات 
ن عىل حد سواء. والمساهم�ي

تأثر  ن  التأم�ي أن   ، ي
لط�ن فريد  ن  للتأم�ي اإلمارات  لجمعية  العام  ن  األم�ي وأكد 

 
ً
الفتا  ،

ً
را ترصن األقل  القطاعات  من  لكنه كان  بدايتها،  مع  بجائحة كورونا 

الجائحة  آثار  من  التخفيف  بهدف  الهيئة  لعبته  الذي  المحوري  الدور  إىل 
فئاتهم. بمختلف  العمالء  الوقت دعم  نفس  ي 

، و�ن ن والعامل�ي كات  ال�ش عىل 
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تخص  ي  ال�ت يعات  الت�ش أن  إىل  وأشار 
الجاري،  العام  ي 

�ن صدرت  ي  وال�ت القطاع، 
سيما  ال  العرص  تواكب  يعات  ت�ش كانت 
ن  التأم�ي يــــع  كت�ش الرقمنة  منها  يخص  ما 
نظام  وع  م�ش ومسودة   ، ي

و�ن اإللك�ت
لتيليماتكس. ا

من جهته، أفاد عضو اللجنة الفنية العليا 
جمعية  ي 

�ن المركبات  ن  تأم�ي لجنة  ورئيس 
بأن   ، ي

مسلما�ن عصام  ن  للتأم�ي اإلمارات 
من   

ً
محوريا  

ً
دورا لعبت  ن  التأم�ي هيئة 

إليجاد  ات  للمتغ�ي االستجابة  �عة  خالل 
والطويل. القص�ي  ن  المستوي�ي عىل  حلول 

ن التحف�ي حزم 

التعديالت  من  ية  ن تحف�ي حزمة  ن  التأم�ي هيئة  أصدرت  أبريل،  بداية  ي 
و�ن

الحزمة  القطاع، حيث شملت  لدعم  التنظيمية  والقرارات  يعات  الت�ش عىل 
ن داخل الدولة بنسبة  كات وساطة التأم�ي تخفيض مقدار الضمان البنكي ل�ش
التكافىلي  ن  والتأم�ي الحياة  عىل  ن  التأم�ي تعليمات  نفاذ  مدة  وتمديد   ،33%
كات  ل�ش الفنية  التقارير  تسليم  ات  ف�ت تمديد  إىل  إضافة  أشهر،   6 العائىلي 
الوساطة  كات  ل�ش والربعية  السنوية  المالية  والتقارير  والبيانات  ن  التأم�ي

. الصحي ن  التأم�ي مطالبات  وإدارة 

األزمات غرفة 

األزمات  إلدارة  غرفة  استحداث  عن  مايو،  ي 
�ن ن  التأم�ي هيئة  أعلنت 

أحداث  خالل  الوطنية  الجهود  تنسيق  لضمان  ن  التأم�ي لقطاع  والطوارئ 
. ي

والتعا�ن لالستجابة  الوطنية  للخطط   
ً
وفقا والكوارث،  واألزمات  الطوارئ 

تعويضات كورونا

ي 
�ن ن  التأم�ي هيئة  ذكرتها  ي  ال�ت األولية  ات  المؤ�ش أظهرت  آخر،  جانب  من 

كات  أن �ش  ،2020 ديسم�ب  منتصف  الصادر   2019 لعام  السنوي  التقرير 
متعلقة  لمطالبات  درهم  مليون   350 قيمته  ما  سددت  الدولة  ي 

�ن ن  التأم�ي
.2020 وس كورونا إىل نهاية يونيو من عام  بف�ي

ي
األستاذ/ فريد لط�ن

ن العام  األم�ي
ن جمعية اإلمارات للتأم�ي

تكبدتها  ي  ال�ت التعويضات  قيمة  وتوزعت 
كورونا،  وس  ف�ي نتيجة  ن  التأم�ي كات  �ش
يونيو،  ي 

�ن درهم  مليون   118.7 بواقع 
و90.1  مايو،  ي 

�ن درهم  مليون  و79.6 
ي مارس، 

ي أبريل، و60.5 �ن
مليون درهم �ن

ي 
�ن التواىلي  درهم عىل  ألف  و100  و800 

.2020 اير ويناير  شهري ف�ب

ي
و�ن اإللك�ت ن  التأم�ي

ي قبل نهاية 
و�ن ن اإللك�ت وصدر نظام التأم�ي

لتوفيق  أشهر   6 كات  ال�ش أبريل، ومنحت 
وألزم  الجديد،  النظام  مع  أوضاعها 
الذي  ي 

و�ن اإللك�ت ن  التأم�ي نظام  وع  م�ش
المقارنات  مواقع   ، ن التأم�ي هيئة  أصدرته 
وذلك  الهيئة،  لدى  بالتسجيل  السعرية 

أو  التجارية  كات  ال�ش لقانون   
ً
وفقا الدولة  ي 

�ن مسجلة  كة  �ش يكون  أن  عىل 
ن  التأم�ي كات  الدولة، كما حظر عىل �ش ي 

المالية �ن الحرة  المناطق  ي إحدى 
�ن

األسعار  مقارنة  مواقع  مع  التعامل  ن  بالتأم�ي المرتبطة  المهن  وأصحاب 
ن فقط. التأم�ي ويستث�ن من ذلك وسطاء 

الحياة ن  تأم�ي

ن  ن رقم 49 لسنة 2019 الخاص بالتأم�ي دخل قرار مجلس إدارة هيئة التأم�ي
 2020 الجاري  العام  من  أكتوبر  شهر  منتصف  التنفيذ  ن  ح�ي الحياة،  عىل 
الذي كان  تطبيقه  تأجيل  إىل  ن  التأم�ي بهيئة  جائحة كورونا  دفعت  أن  بعد 

. ي
الما�ن أبريل   خالل شهر 

ً
مقررا

الثقة  من  يزيد  الجديد  النظام  أن   ، ن التأم�ي قطاع  ي 
�ن مسؤولون  وأكد 

ن من خسارة كامل  الذين لن يكونوا قلق�ي بالنسبة للعمالء  والشعور باألمان 
العقد. إنهاء  أغلبه عند  أو  الذي دفعوه  القسط 

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

ي
األستاذ/ عصام مسلما�ن

عضو اللجنة الفنية ورئيس لجنة 
السيارات 

ن جمعية اإلمارات للتأم�ي

66

Arab Insurance JordanJordan

المصدر: الرؤية

ن للنصف األول من عام 2020  ن يصدر تقرير أعمال التأم�ي كات التأم�ي ي ل�ش
االتحاد االرد�ن

ية  ن ن العربية واالنجل�ي باللغت�ي
للنصف  ية  ن واالنجل�ي العربية  ن  باللغت�ي األردن  ي 

�ن ن  التأم�ي أعمال  تقرير  مؤخرا  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 
األرد�ن االتحاد  صدرعن 

ات  ي اإلتحاد والذي يضم احصائيات ومؤ�ش
2020 والذي تم إعداده من دائرة الدراسات والتدريب �ن األول من عام 

مالية  ات  مؤ�ش اىل  اضافة   ، والخسائر  واألرباح  والتعويضات  األقساط  حيث  من  األردن  ي 
�ن ن  التأم�ي قطاع  أداء  عن 

ن والمخصصات الفنية. ن والموجودات ومبالغ التام�ي اخرى مثل رأس المال المدفوع واالستثمارات وحقوق المساهم�ي

ي 
و�ن االلك�ت الموقع  عىل  منشور  التقرير  بأن   

ً
علما  ، التقرير  ي 

�ن الواردة  والمعلومات  اإلحصائيات  من  االستفادة  ن  آمل�ي
بالضغط هنا له  الوصول  www.jif.jo. ويمكن  لالتحاد 

تـصــرغــر
 أسـمـــال الاـــأطغـــظ

 شغ افردن

تـصــرغــر
 أسـمـــال الاـــأطغـــظ

 شغ افردن

الظخش افولالظخش افول

2020
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Jordan Insurance Federation

المصدر: صفحة االتحاد األردني لشركات التأمين على الفيس بوك

https://www.alroeya.com/117-81/2188127-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2020-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
http://jif.jo/SystemFiles/Assets/Report%20mid%202020%20A.pdf
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Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

” تدشن البوابة الوطنية الرقمية  ي
“األمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاو�ن

للتعامالت الصحية التأمينية
أوىل  اليوم  ي 

التعاو�ن الصحي  الضمان  لمجلس  العامة  األمانة  دشنت 
للتعامالت  الرقمية  الوطنية  البوابة  لرحلة  والنجاح  اإلنجاز  خطوات 
الخدمة  مقدمي  من  النجاح  كاء  �ش بحضور  “نفيس”،  التأمينية  الصحية 

بالرياض. ي مقر األمانة 
، وذلك �ن ن التأم�ي كات  و�ش

جاء ذلك خالل الحفل الذي أقامته األمانة بعد نجاح إتمام عدة تعامالت 
والصحي  ي  التأمي�ن ن  القطاع�ي ي 

�ن كات  ال�ش أك�ب  من  خمسة  ن  ب�ي ونية  إلك�ت
أحد  تحقيق  إىل  تهدف  خطوة  ي 

�ن “نفيس”،  الرقمية  الوطنية  المنصة  ع�ب 
ن  التأم�ي قطاع  ن  لتمك�ي ي 

التعاو�ن الصحي  الضمان  مجلس  اتيجية  إس�ت محاور 
التحول  وتعزيز  لهم  للمؤمن  عالية  ذات كفاءة وجودة  تقديم خدمات  من 
 ، المعلوماتية  للخدمات  ي  صح�ت كة  �ش ن  التدش�ي ي 

�ن شارك  كما   ، الرقمي 
ى. كات الك�ب إضافة إىل عدد من ال�ش

بن  شباب  الدكتور  ي 
التعاو�ن الصحي  الضمان  لمجلس  العام  ن  األم�ي وأكد 

الصحي  الضمان  مستفيدي  ن  تمك�ي إىل  يسىع  المجلس  أن  الغامدي،  سعد 
كفاءة  بأعىل  ن  الكاملت�ي والرعاية  الحماية  عىل  الحصول  من  ي 

التعاو�ن
تقديم  من  الخدمة  ومقدمي  ن  التأم�ي كات  �ش ن  تمك�ي إىل  إضافة  وجودة، 

بكل ي� وسهولة. لهم  للمؤمن  الخدمات  أفضل 

الخدمة  ومقدمي  الصحي  ن  التأم�ي كات  �ش ن  ب�ي ي 
و�ن اإللك�ت الربط  أن  ن  وب�ي

الممارسات  من  الحد  ي 
�ن بشكل كب�ي  سيسهم  “نفيس”  منصة  خالل  من 
واإلجراءات. الوقت  من  الكث�ي  الخاطئة ويخترص 

ي 
�ن الرقمي  والتحول  التقنية  إلدارة  التنفيذي  المدير  أوضح  جانبه  من 

التأمينية  الصحية  للتعامالت  الرقمية  الوطنية  البوابة  أن  إىل  المجلس 
ن الصحي عطًفا عىل  ي قطاع التأم�ي

ة �ن ي تحقيق قفزة كب�ي
“نفيس” ستسهم �ن

وتحقيق  الخدمات  أفضل  تقديم  تسهيل  ي 
�ن الرقمي  والتحول  التقنية  دور 

خالل  من  المجلس  اتيجية  إس�ت ألهداف  المواكبة  النجاحات،  من  الكث�ي 
المبتكرة. الحلول  توف�ي 

ن  للتمك�ي التنفيذي  المدير  للمجلس  الرسمي  المتحدث  أشار  جانبه  من 
الرقمية  الوطنية  البوابة  أن  إىل  ي  القص�ب عثمان  ي 

األخصا�ئ اف  واإل�ش
التعامالت  العديد من  تنفيذ  وإتمام  “نفيس”  التأمينية  الصحية  للتعامالت 
ن الصحي  التأم�ي ي عىل قطاع  إيجا�ب ونية عن طريقها سينعكس بشكل  اإللك�ت
وقت  ي 

و�ن وسهولة  بي�  العمليات  من  الكث�ي  إنجاز  ي 
�ن ويسهم  عام  بشكل 

المجلس  اتيجية  إس�ت تواكب  خطوة  “نفيس”  منصة  أن   
ً
مؤكدا  ، قياسي

وكفاءة  بجودة  الخدمات  أفضل  لتقديم  الرقمي  التحول  محور  وتدعم 
عالية.

التذكارية. والشهادات  الدروع  وتقديم  النجاح  كاء  تكريم �ش تم  كما 
المصدر: أرقام

ي 2020
كات السعودية �ن اندماجات ال�ش

خالل  االندماجات  لحركة   
ً
ملحوظا  

ً
نشاطا السعودية  كات  ال�ش شهدت 

ي اختار بعضها مسار  ال�ت  ، ن التأم�ي كات  2020، خاصة عىل مستوى �ش عام 
المنافسة واقتناص  النفقات، وتكوين كيانات قادرة عىل  االندماج لتقليص 

بالتحديات. ء  ي سوق مىلي
حصة سوقية �ن

، فإن  ن التأم�ي ة بقطاع  كات الصغ�ي النفقات هو هدف ال�ش وإذا كان تقليص 
التجاري،  األهىلي  البنك  يتجه  حيث  ى،  الك�ب كات  لل�ش أخرى   

ً
أهدافا هناك 

قادر   ، ي
تكوين عمالق مرص�ن أجل  من  لالندماج،  المالية  سامبا  ومجموعة 

.2030 المملكة  رؤية  ى، ضمن  الك�ب للمشاريــــع  السيولة  توف�ي  عىل 

و”متاليف” ن  للتأم�ي والء 

صفقة  أول  تنفيذ  عن  اإلعالن   ،2020 آذار   / مارس  شهر  مطلع  وشهد 
كة  ، و�ش ي

ن التعاو�ن ي والء للتأم�ي ك�ت ن �ش ن السعودي، ب�ي اندماج بقطاع التأم�ي
. ي ي العر�ب متاليف إيه آي �ب

يوم  انتهت  “متاليف”،  كة  ي �ش دائ�ن اض  اع�ت ة  ف�ت أن  كتان،  ال�ش وأوضحت 
اضات  اع�ت أية  كة  ال�ش تتسلم  ولم   ،2020 شباط  اير/  ف�ب  27 الخميس 
“متاليف”  انقضت  اض  االع�ت ة  ف�ت انتهاء  ومع  االندماج،  صفقة  بشأن 

. ن للتأم�ي كة والء  إىل �ش اماتها  ن وال�ت أصولها  وانتقلت جميع 

“متاليف”،  أسهم  جميع  إلغاء  يتم  االندماج  لصفقة  نتيجة  أنه  وبينت 
11.84 مليون سهم عادي بقيمة  وزيادة رأسمال “والء” من خالل إصدار 
رأسمال  تفع  ل�ي متاليف،  مساهمي  لصالح  للسهم  رياالت   10 تبلغ  اسمية 

528 مليون ريال إىل 646.39 مليون ريال. كة من  ال�ش

وط  كة متاليف �ش ن أنها استوفت بالتعاون مع �ش كة والء للتأم�ي وأكدت �ش
ن  كت�ي ال�ش ن  ب�ي مة  الم�ب االندماج  اتفاقية  بموجب  عليها،  المتفق  االندماج 

كة. ال�ش من  الصادرين  العرض  ومستند  ن  المساهم�ي تعميم  ي 
�ن والموضحة 

كة  �ش أسهم  إدراج  إلغاء  عن  “تداول”  السعودية  المالية  السوق  وأعلنت 
مارس/   2 ن  االثن�ي يوم  من   

ً
اعتبارا السوق،  ي 

�ن  ، ي العر�ب ي  آي �ب إيه  متاليف 

. ن كة والء للتأم�ي 2020، بعد اندماجها مع �ش  آذار 
ن للتأم�ي واألهلية  الخليج”  “اتحاد 

ن  للتأم�ي الخليج  اتحاد  كة  �ش أعلنت   ،2020 األول  كانون   / ديسم�ب  ي 
و�ن

 ، ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي األهلية  كة  ال�ش مع  االندماج  صفقة  تنفيذ  عن   ، ي

التعاو�ن
اضات من  كة األهلية دون وجود أي اع�ت ي ال�ش اض دائ�ن ة اع�ت مع انتهاء ف�ت

. ن الدائن�ي قبل 

األهلية  كة  ال�ش أصول  جميع  نقل  تم  أنه  الخليج”،  “اتحاد  وأوضحت 
بقيمة  عادي  سهم  مليون   7.95 إصدار  مقابل  إليها،  اماتها  ن وال�ت ن  للتأم�ي
رأس  تفع  ل�ي األهلية،  كة  ال�ش ي 

�ن ن  المساهم�ي لصالح  رياالت،   10 اسمية 
150 مليون ريال إىل 229.47 مليون ريال. المال من 

جميع   ، ن كت�ي ال�ش استيفاء  بعد  جاء  االندماج،  عملية  تنفيذ  أن  وبينت 
ن  ب�ي مة  الم�ب االندماج  اتفاقية  بموجب  عليها،  المتفق  االندماج  وط  �ش
عن  الصادرين  العرض  ومستند  ن  المساهم�ي تعميم  ي 

�ن الموضحة  ن  كت�ي ال�ش
الخليج. اتحاد  كة  �ش

كة  �ش أسهم  إدراج  إلغاء  عن  )تداول(،  السعودية  المالية  السوق  وأعلنت 
ن  ي بسوق األسهم السعودية، بنهاية عمل يوم االثن�ي

ن التعاو�ن األهلية للتأم�ي
2020م. / كانون األول  7 ديسم�ب

 112 الـ  اجتماعه  ي 
�ن السعودي،  الصحي  الضمان  إدارة  مجلس  واعتمد 

االندماجات  دعم  خطة   ، ي
الما�ن األول  كانون   / ديسم�ب  ي 

�ن عقده  الذي 
مع  بالتعاون  ة،  والصغ�ي المتوسطة  الصحي  ن  التأم�ي كات  ل�ش واالستحواذ 
منهجية  وفق  التنافسية  البيئة  ن  تحس�ي بهدف  السعودي،  المركزي  البنك 

محددة.

السعودية ي 
وسوليدر�ت تكافل  الجزيرة 

ن السعودي، أعلنت  وفيما يخص صفقات االندماج المنتظرة بقطاع التأم�ي
كات  �ش مع  االندماج  دراسة  بدء  عن  ن  التأم�ي قطاع  ضمن  كات  �ش عدة 
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االتجاه. بهذا  أخرى، وصل بعضها إىل مراحل متقدمة 

ي 
�ن أعلنت  ي  ال�ت  ، ي

تعاو�ن تكافل  الجزيرة  كات،  ال�ش تلك  مقدمة  ي 
�ن ي 

وتأ�ت
كة  �ش مع  ملزمة،  اندماج  اتفاقية  توقيع  عن   ،2020 آب   / أغسطس 
الطرفان  عليها  اتفق  ي  ال�ت وط  ال�ش تتضمن  للتكافل،  السعودية  ي 

سوليدر�ت
بينهما. االندماج  يخص  فيما 

كامل  اء  �ش االتفاقية،  بموجب  حت  اق�ت أنها  تكافل،  الجزيرة  وأوضحت 
طريق  عن  تكافل  ي 

سوليدر�ت كة  �ش قبل  من  المصدرة  المال  رأس  أسهم 
عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي.

تكافل  الجزيرة  كة  �ش ستقوم  االندماج،  اتفاقية  عىل  بناًء  أنه  إىل  وأشارت 
بإصدار 12.07 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية 10 رياالت للسهم، 
سهم  بواقع  تكافل،  ي 

سولدير�ت كة  ب�ش المصدرة  األسهم  كامل  اء  �ش مقابل 
. ي

ي سوليدر�ت
2.07 سهم �ن الجزيرة تكافل مقابل كل  كة  واحد ب�ش

مساهمو  يملكه  ما  نسبة  ستبلغ  االندماج،  صفقة  إتمام  عند  أنه  وبينت 
بينما   ،25.64% نحو  تكافل  الجزيرة  رأسمال  ي 

�ن السعودية  ي 
سوليدر�ت

رأسمال  من   74.36% ن  الحالي�ي تكافل  الجزيرة  كة  �ش مساهمو  سيمتلك 
االندماج. بعد  تكافل  الجزيرة 

السعودية  ي 
وسوليدر�ت  ، ي

تعاو�ن تكافل  الجزيرة  كة  �ش من  كل  ودعت 
بتاريــــخ  العادية،  غ�ي  العامة  الجمعية  لعقد   ، ن كت�ي ال�ش مساهمي  للتكافل، 
2021م، للتصويت عىل اتفاقية االندماج الموقعة  ي 

26 يناير / كانون الثا�ن
. ن كت�ي ال�ش ن  ب�ي

88

المصدر: مباشــر
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ن بقانونها اإللزامي  ن والمقيم�ي ن الوطنية تعلن شمول جميع العراقي�ي التأم�ي
ن  والمقيم�ي ن  العراقي�ي داود، عن شمول جميع  إ�اء صالح  وكالة  الوطنية  ن  التأم�ي كة  ل�ش العام  المدير  أعلنت 

قانونية وقضائية”. أو رسوم  عليه مصاريف  تب  ت�ت ، “وال  ن التأم�ي ، مؤكدة مجانية  اإللزامي بقانونها 

عنها  نقلت  كما  داوود،  حسب  والدهس”،  السيارات  حوادث  “جميع  القانون  حسب  التعويض  وتستحق 
يتضمن  السيارات  حوادث  عن  الناجمة  ار  األرصن يشمل  الذي  التعويض  أن  مضيفة  الرسمية،  االنباء  وكالة 

“الوفاة واإلصابة حرصا”.

القسط”،  تحتسب  من  وهي  رة  المترصن للسيارة  السوقية  القيمة  عىل  تكشف  لجنة  “لدينا  داوود  وقالت 
الواحد. لل�ت  3 باأللف  الوقود بنسبة  السيارات من  ن عىل حوادث  التأم�ي مؤكدة أن استيفاء أقساط 

لتعويض  الطبية  والتقارير  التحقيقية  األوراق  “جلب  الوطنية،  ن  التأم�ي كة  ل�ش العام  المدير  طت  واش�ت
المحرك. يستقطع حسب سعة  المستوردة  السيارات  ن عىل  التأم�ي أن  الحوادث”، موضحة 

مع  ينسجم  بما  االستثمار  وتنشيط  ن  التأم�ي كات  �ش هيكلة  “بإعادة  توجيهه  المالية  وزير  عن  نقلت  داوود   
.” الصحي والقطاع  المهن  تشمل  مفصلية  تأمينات  إىل  “الحاجة  كاشفة عن  البيضاء”،  الورقة 

دفعة  القرض  قيمة  نسدد  ض  المق�ت وفاة  حالة  ي 
و�ن اختياري  اإلسكان  قروض  عىل  ن  “التأم�ي أن  ت  واعت�ب

واحدة”.
االقتصاد. النعاش  الحكومية  االصالحات  من جملة  وقانونه  ن  التأم�ي تفعيل  المصدر: رووداو ديجيتالويعد 

السعودية وعناية  ن  للتأم�ي أمانة 

 ، ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي السعودية  وعناية   ، ي

التعاو�ن ن  للتأم�ي أمانة  كتا  �ش وأعلنت 
لدراسة  أولية  مناقشات  بدء  عن   ،2020 األول  ين  ت�ش  / أكتوبر  شهر  ي 

�ن
 . ن كت�ي ال�ش اندماج  احتمالية 

ي عىل االندماج سوف يتم 
المبد�ئ ي حال تم االتفاق 

أنه �ن كتان  وذكرت ال�ش
ال  ولكنه  ن  كت�ي ال�ش اندماج  جدوى  لتقييم  ملزمة  غ�ي  تفاهم  مذكرة  توقيع 
عملية  إتمام  قبل  الرسمية  الموافقات  عىل  الحصول  الواجب  من  يزال 

االندماج.

ين  ت�ش  / نوفم�ب  منتصف  ي 
�ن  ، ي

التعاو�ن ن  للتأم�ي السعودية  عناية  وأعلنت 
جدوى  لتقييم  ملزمة،  غ�ي  تفاهم  مذكرة  توقيع  عن   ، ي

الما�ن ي 
الثا�ن

إلدارة  ماىلي  مستشار  ن  وتعي�ي  ، ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي أمانة  كة  �ش مع  االندماج 

االندماج. عملية 

للنوا�ي  والفحص  التحقق  عملية  ببدء  ستقومان  ن  كت�ي ال�ش أن  وأوضحت 
ملزمة  غ�ي  مناقشات  ي 

�ن والدخول  واالكتوارية  والقانونية  والمالية  الفنية 
حة. المق�ت االندماج  لعملية  وط  وال�ش األحكام  بتفاصيل  يتعلق  فيما 

ي حال نجاح االندماج سيكون بطريق مبادلة 
أنه �ن كتان، عىل  واتفقت ال�ش

ن بإصدار أسهم جديدة لمساهمي  كة أمانة للتأم�ي األسهم، بحيث ستقوم �ش
كة عناية. ي �ش

المصدرة �ن السعودية مقابل كافة األسهم  كة عناية  �ش

Arab Insurance EgyptEgypt

ن معدالت الخسائر بالسوق ن يراهن عىل آلية »أي سكور« لتحس�ي تقرير: قطاع التأم�ي
ن من خالل وضع تقييم  كات التأم�ي ي عن عمالء �ش

« لتقديم خدمات االستعالم االئتما�ن ن تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة إنشاء »أي سكور التأم�ي
المتوقع تطبيقه مطلع  السيارات، ومن  ن  الحياة وتأم�ي تأمينات  كات  التعويضات وخاصة لعمالء �ش بالسداد أو رصف  ام  ن شامل لهم، فيما يتعلق بمدى االل�ت

المقبل. العام 
معدالت  ي عىل  اإليجا�ب والتأث�ي  السوق  ونتائج  ات  ن مؤ�ش تحس�ي ي 

�ن ي 
االئتما�ن لالستعالم   » ن التأم�ي »أي سكور  إنشاء  أهمية  ن عىل  التأم�ي اء  من خ�ب عدد  أكد 

السوق  منها  عا�ن  ي  ال�ت والغش  التالعب  حاالت  عىل  القضاء  ي 
�ن ستسهم  ورية كما  ورصن هامة  خطوة  أصبحت  اآللية  هذه  أن  ن  موضح�ي كات،  لل�ش الخسارة 

المرتفعة. الخسائر  بالعمالء ذوي معدالت  يتعلق  فيما  ة، وخاصة  األخ�ي األونة  المرصي خالل 
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كات  ال�ش كات ألنه سيساعد  لل�ش العمليات  القادمة خاصة وأنه سيعت�ب منصة  ة  الف�ت السوق خالل  نتائج  ي تدعيم 
 �ن

ً
أيضا الخطوة ستسهم  أن هذه  وأضافوا 

السلبية  الممارسات  إىل كشف  أنها ستؤدي  التعويضات، حيث  التحايل لرصف  أو  األقساط  حالة سداد  ي 
�ن السيئة سواء  النتائج  ذوي  العمالء  معرفة  عىل 

السيارات  ن  تأم�ي فرعي  الحياة وكذلك  تأمينات  بنشاط  عادلة وخاصة  تعويضية غ�ي  قيمة  للحصول عىل  كات  ال�ش للتحايل عىل  األفراد  بعض  بها  يقوم  ي  ال�ت
. والتكميىلي اإلجباري 

99

رئيس  نائب   ، عبدالمعطي رضا  المستشار  قال 
الهيئة تهدف  أن  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة 
لالستعالم   » ن التأم�ي سكور  »أي  ن  تدش�ي من 
القطاع إىل تجنب تحقيق  ي عن عمالء 

اإلئتما�ن
تالعب  عن  ناتجة  خسائر  ن  التأم�ي كات  �ش
ن  تدش�ي بجانب   ، ن التأم�ي بوثائق  العمالء  بعض 
عمالء  عن  ودقيقة  متكاملة  بيانات  قاعدة 

القطاع.

العضو  خليفة،  أحمد  قال  جانبه  ومن 
تفعيل  إن   ، ن للتأم�ي ثروة  كة  ل�ش المنتدب 
يعد  المرصي  ن  التأم�ي لقطاع  سكور«  »آي 
ذلك  يدعم  أن   

ً
متوقعا وقديم،  حتمي  مطلب 

خاصة  القادمة  ة  الف�ت خالل  السوق  نتائج 
ألنه  كات  لل�ش العمليات  منصة  سيعت�ب  وأنه 
ذوي  العمالء  معرفة  عىل  كات  ال�ش سيساعد 
األقساط  سداد  حالة  ي 

�ن سواء  السيئة  النتائج 
التعويضات. التحايل لرصف  أو 

سء  أنه  عىل  العميل  تصنيف  أن  وأوضح 
مشددة  وط  ب�ش معه  التعامل  إىل  سيؤدي 
سيعود  مما  العمالء  بقية  من  أعىل  وأسعار 
الفنية  كات  ال�ش نتائج  عىل  واإليجاب  بالنفع 
األقساط  سداد  عىل  القدرة  ألن  والمالية، 
كات  ال�ش سيفيد  لها  كات  ال�ش واستثمار 
مشاركة   

ً
متمنيا القسط،  دفع  تأخر  بخالف 

بالنفع. الجميع  الهيئة ألنها ستعود عىل  كات واستجابتها لخطة  جميع ال�ش

؛ أشار إىل أن السوق السعودية توفر خدمة تدع  وعىل المستوى اإلقليمي
الشاسيه  أو  السيارة  لوحة  تسجيل  يتم  السيارات  تأمينات  بفرع   clams
ويتم من خاللها التعرف عىل تاريــــخ السيارة والسائق ووفقا لتقييم العميل 
لتاريخه. أو رفضه وفقا  ي  التأمي�ن القسط  أو زيادة سعر  إمداده بخصم  يتم 

اللجنة  رئيس  ونائب   ، ي التأمي�ن الخب�ي   ، وليد سيد صط�ن قال  ناحيته  ومن 
ن »أي سكور  ، أن تدش�ي ن العامة لتأمينات الحريق باإلتحاد المرصي للتأم�ي
والغش  التالعب  حاالت  عىل  القضاء  ي 

�ن وستسهم  هامة  خطوة   » ن التأم�ي

األونة  خالل  المرصي  السوق  منها  عا�ن  ي  ال�ت
ذوي  بالعمالء  يتعلق  فيما  وخاصة  ة،  األخ�ي
من  وانتقالهم  المرتفعة،  الخسائر  معدالت 
ن  التأم�ي وثائق  تجديد  عند  ألخرى  كة  �ش
ستسهم  الخطوة  هذه  أن  حيث  بهم،  الخاصة 
ذلك  وإظهار  السوداء  بالقائمة  وضعهم  ي 

�ن
كات. لل�ش

المرحلة  خالل   
ً
أيضا عا�ن  القطاع  أن  وأضاف 

العمالء  بعض  سداد  عدم  من  السابقة 
ي 

�ن وإلغائها  للوثيقة  المستحقة  لألقساط 
عىل  للحصول  التوجه  ثم  العام،  منتصف 
ي 

كة أخرى، مما يتسبب �ن وثيقة جديدة من �ش
ي 

، ويمكن تجنب ذلك من خالل االستعالم اإلئتما�ن ن كات التأم�ي خسائر ل�ش
.» ن التأم�ي آلية »أي سكور  العمالء والذي سيحققه  عن 

ي تتضمنها الدراسة الخاصة بتنفيذ هذه  ورة دقة البيانات ال�ت وأكد عىل رصن
الكاملة  الحماية  توف�ي  بجانب  فعلية  حاالت  تضمنها  وكذلك  الخطوات، 
ي  وال�ت كات،  ال�ش ن  ب�ي الضارة  المنافسة  لتجنب  والمعلومات  البيانات  لهذه 
كات  �ش حقوق  عىل  للمحافظة  ذلك  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  اعي  س�ت

بالسوق. الشفافية  وتحقيق  الوثائق  وحملة  ن  التأم�ي

ي تشهد حاالت تالعب وغش من قبل العمالء  وأشار إىل أن أبرز الفروع ال�ت
المرتبطة  الحريق  تأمينات  بجانب  والسيارت،  ي  الط�ب ن  التأم�ي تتضمن 
بعض  أن   

ً
األخرى، موضحا والجهات  البنوك  من  تمويالت  بالحصول عىل 

بتغطية  ن  التأم�ي كات  بعض �ش من  وثائق  عدة  للحصول عىل  تتجه  العمالء 
للحصول عىل قرض من  الحقيقية  قيمتها  أك�ب من  بقيمة  الممتلكات  نفس 

عادلة. الغ�ي  وبقيمتها  الوثائق  هذه  بضمان  البنك 

ن عند  كات التأم�ي ي �ش
وطالب سيد أن يتم االستعانة بإدارات التعويضات �ن

المجال  هذا  ي 
�ن تهم  لخ�ب  

ً
نظرا  » ن التأم�ي سكور  »أي  ن  تدش�ي دراسة  إجراء 

 عىل 
ً
تعويضات، مؤكدا الحصول عىل  ي  بالعمالء كث�ي يتعلق  فيما  وخاصة 

ن سيؤثر  للتأم�ي المرصي  باإلتحاد  تعويضات  لجنة  ن  تدش�ي بجانب  ذلك  أن 
بالسوق. الخسائر  معدالت   عىل 

ً
إيجابا

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

المستشار/ رضا عبد المعطي
نائب رئيس مجلس إدارة 

الهيئة العامة للرقابة المالية

األستاذ/ أحمد خليفة
العضو المنتدب 
ن كة ثروة للتأم�ي �ش

األستاذ/ وليد سيد مصط�ن
نائب رئيس اللجنة العامة 

لتأمينات الحريق 
ن اإلتحاد المرصي للتأم�ي

المصدر: أموال الغد

ي السوق المرصية
ن الجديدة لعام 2021 �ن كات جديدة تنضم إل قائمة معيدي التأم�ي 10 �ش

كات  �ش  10 دخول   2021 لعام  الجديدة  ن  التأم�ي معيدى  قائمة  شهدت 
 MetLife كة  �ش وه  المرصية،  ن  التأم�ي سوق  إىل  جديدة  ن  تأم�ي إعادة 
الية وتصنيفها االئتما�ن +A من مؤسسة ستاندرد  Insurance Ltd االس�ت
ويجية وتصنيفها  ال�ن  Norwegian Hull Club كة  S&Ps، و�ش بورز  آند 
مؤسسة  Aمن  و   ،S&Ps بورز  آند  ستاندرد  مؤسسة  من   A االئتما�ن 
 Ocean International Reinsurance كة  �ش وكذلك    Fitch فيتش 
 ،  AM Best -A من مؤسسة  بنما وتصنيفها  Company Limited  من 
 Liberty Specialty Markets Singapore Pte. Ltd كة  �ش بجانب 
بورز  آند  ستاندرد  مؤسسة  من   A االئتما�ن   وتصنيفها  اليون  دول س�ي من 

.S&Ps

اليون ن من س�ي الجديدة ضمت كيان�ي كات  ال�ش

أصدرتها  وال�ت   2021 لعام  الجديدة  ن  التأم�ي معيدى  قائمة  وشهدت 
Swiss Re Asia PTE Ltd من  كة  المصدر: المالالهيئة العامة للرقابة المالية دخول �ش

بورز  آند  ستاندرد  مؤسسة  من   AA- االئتما�ن  وتصنيفها  اليون  س�ي دولة 
 New Reinsurance كة S&Ps و A من مؤسسة AM Best، وكذلك �ش
 AM مؤسسة  من   A+ االئتما�ن  وتصنيفها  السوي�ية   Company Ltd

.Best

الجديدة ن  التأم�ي معيدى  قائمة  �ن  ية  ن إنجل�ي كات  �ش

 Convex Insurance UK Limited كة وأظهرت القائمة كذلك دخول �ش
كة  �ش وأيضا   ،AM Best مؤسسة  من   A- االئتما�ن  وتصنيفها  ية  ن االنجل�ي
A- من مؤسسة  االئتما�ن  Fidelis Underwriting Limited وتصنيفها 
ية  ن كة GBG Insurance limited USA اإلنجل�ي AM Best، فضال عن �ش

. AM Best B++ من مؤسسة  وتصنيفها االئتما�ن 

https://amwalalghad.com/2021/01/03/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%8a-%d8%b3/
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 : هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

ي المغرب يرتفع إل 46.7 مليار درهم
ن �ن رقم معامالت قطاع التأم�ي

بأن   )ACAPS( االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  أفادت 
ي سنة 2019، حيث وصل رقم 

 �ن
ً
أداًء جيدا بالمغرب سجل  ن  التأم�ي قطاع 
46.7 مليار درهم. معامالته إىل حواىلي 

لرئيس  ن  االثن�ي اليوم  دم 
ُ
ق الذي  للهيئة،  السنوي  التقرير  ضمن  وجاء 

 قدره 8.4 
ً
الحكومة، أن رقم المعامالت المحقق سنة 2019 ُيمثل ارتفاعا

.2018  مع سنة 
ً
المائة مقارنة ي 

�ن

بأن   )ACAPS( االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  أفادت 
ي سنة 2019، حيث وصل رقم 

 �ن
ً
أداًء جيدا بالمغرب سجل  ن  التأم�ي قطاع 
46.7 مليار درهم. معامالته إىل حواىلي 

رقم  أن  الحكومة،  لرئيس  دم 
ُ
ق الذي  للهيئة،  السنوي  التقرير  ضمن  وجاء 

 
ً
مقارنة المائة  ي 

�ن  8.4 قدره   
ً
ارتفاعا ُيمثل   2019 المحقق سنة  المعامالت 

.2018 مع سنة 

ن  التأم�ي قطاعي  وتنظم  تراقب  ُعمومية  مؤسسة  وهي  الهيئة،  وأشارت 
من  ن 

ّ
مك المغرب  ي 

�ن ن  التأم�ي قطاع  أداء  أن  إىل   ، االجتماعي واالحتياط 
 
ً
عربيا والثالثة  إفريقيا،  جنوب  بعد   

ً
إفريقيا الثانية  الرتبة  عىل  المحافظة 

. ً
عالميا ن  والخمس�ي والسعودية،  اإلمارات  بعد 

 
ً
ن واالحتياط االجتماعي يلعب دورا وأورد تقرير “ACAPS” أن “قطاع التأم�ي

 من خالل تغطية األفراد والمؤسسات والممتلكات ضد مجموعة من 
ً
مهما

ال  ما  إىل  المجال  هذا  ي 
�ن العاملة  المؤسسات  ُتدبره  ما  ويصل  األخطار”، 

516 مليار درهم من األصول. يقل عن 

الصدارة؛  يحتل  الحياة  ن عىل  التأم�ي أن  للهيئة  السنوي  التقرير  ويتجىل من 
التأمينات  وصلت  فيما  ة،  المبا�ش التأمينات  من  المائة  ي 

�ن  45,8 يمثل  إذ 
التأمينات األخرى. ن  ي المائة من ب�ي

عىل السيارات حواىلي 49.4 �ن

ن  التأم�ي مقاوالت  عدد  يبلغ  للهيئة،  السنوي  التقرير  ُمعطيات  وحسب 
 ، ن التأم�ي 24، فيما يصل ُوسطاء  بالمغرب حواىلي  المشتغلة  ن  التأم�ي وإعادة 
للعرض   

ً
مكتبا  629 وحواىلي   ،2128 يناهز  ما  إىل  وسما�ة،  وكالء  من 

. المبا�ش

وسجلت الهيئة أن مبلغ تكاليف الحوادث والتعويضات المؤداة من طرف 
ن وصل إىل 28.9 مليار درهم سنة 2019،  ن وإعادة التأم�ي مقاوالت التأم�ي

.2018 المائة مقارنة مع سنة  ي 
7.1 �ن مرتفعا بذلك بنسبة 

4 مليارات  ن نتيجة صافية بقيمة  وعىل مستوى األرباح، حقق قطاع التأم�ي
النتيجة  ارتفعت  وقد  المائة،  ي 

�ن  5.2 ناهز   
ً
ارتفاعا بذلك  ُمسجاًل  درهم، 

تلك  انخفضت  ن  ح�ي ي 
�ن المائة،  ي 

�ن  6.2 بـ ين  المبا�ش ن  للمؤمن�ي الصافية 
المائة. ي 

�ن  6.1 بـ ن  الحرصي�ي ن  التأم�ي بُمعيدي  المتعلقة 

 13.8 وُيعزى تحسن المردودية باألساس إىل ارتفاع النتيجة المالية بنسبة 
المائة  ي 

�ن  256.9 بنسبة  االستغالل  هامش  ارتفاع  جانب  إىل  المائة،  ي 
�ن

سجل  الذي  ين  المبا�ش ن  للمؤمن�ي االستغالل  هامش  رصيد  تحسن  نتيجة 
درهم  مليون   11.5 بقيمة  مقابل عجز  درهم،  مليون   619.2 قدره   

ً
فائضا

.2018 سنة 

هنا الضغط  الرجاء  التقرير،  للحصول عىل 

Companies News

LASSAAD ZARROUK
Le Changement dans la continuite
Tunisia: Tunisia: Avec lui aux commandes, la mutuelle 
d’assurance de l’enseignement (MAE) a connu, en 3 
ans, un nouveau depart et un rayonnement nouveau. La 
nouvelle charte graphique et visuelleadoptee en 2018 
résume la nouvelle stratégie: le changement daps la 
continuité. Et les résultats ne se sont pas fait attendre: 
le chiffre d’affaires en 2019 est de 121,090MD, 
affichant une augmentation de 12,74% par rapport à 
l’année précédente malgré les conditions difficiles que 
connaît encore le pays. Ces résultats ont été boestés 
sur le plan managérial par des projets structurants de 
transformation technologique multidisciplinaires pour 
rnieux servirsa communauté humaine et répondre 
aux exigences de son environnement. Suite à la 

promulgation de la Loi 
n°2020-30 du 30 juin 2020 
relative it l’économie sociale 
et solidaire, la MAE devient 
in première institution 
financière en Tunisie à 
modifier ses statuts pour 
intégrer les valeurs humaines 
dans sa raison d’être ainsi 
que les fondements du 
développement durable. 
Ceclungement de statut, conforme à son ADN, fait 
d’elle la première cornpagnie d’assurance sociale et 
solidaire.

المصدر: هسبريس

https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/rapport_activite_acaps_ar_2019.pdf
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ي 
ن تحافظ عىل تصنيفها االئتما�ن دار التأم�ي

ن )ش.م.ع( عىل تصنيف  التأم�ي دار  المتحدة: حافظت  العربية  المتحدة:اإلمارات  العربية  اإلمارات 
ر  للُمصدِّ ي 

ائتما�ن تصنيف  وعىل  المالية  للجدارة  )جيد(   ”B+“ ي 
ائتما�ن

ن من ِقبل  “-BBB” طويل األجل مع نظرة مستقبلية مستقرة لكال التصنيف�ي
. التواىلي الثانية عىل  العالمية، للسنة  ي 

التصنيف االئتما�ن AM Best، وكالة 

القوة  لتصنيف   
ً
وفقا ي 

االئتما�ن التصنيف  هذا  احتساب  يتم 
والذي   ،)ICR( ر  للُمصدِّ ي 

االئتما�ن والتصنيف   )FSR( المالية 
رسملة  قوي،  سيولة  مستوى  المالية:  القوة  عن  يكشف 
فّعال. تشغيىلي  وأداء  قوية،  انية  ن م�ي المخاطر،  حسب  معدلة 

: “نحن فخورون  ن ، رئيس مجلس إدارة دار التأم�ي ورّصح محمد عبدهللا القبيسي
العام  هذا  ي 

�ن ن  التأم�ي دار  عليها  حافظت  ي  ال�ت االئتمانية  بالتصنيفات   
ً
جدا

وأعتقد أن هذه هي خطوة إضافية لمستقبل مزدهر بالنمو والنجاح المستمر”.

المنافسة  وزيادة  العالمي  الوباء  الجائحة  من  الرغم  وعىل 
مكانتها  لتتحول  ن  التأم�ي دار  نمت  فقد   ، ن التأم�ي سوق  ي 

�ن
األوسط. ق  ال�ش ي 

�ن الرائدة  ن  التأم�ي كات  �ش من  واحدة  إىل 

التصنيفات  “هذه   : ن التأم�ي لدار  التنفيذي  الرئيس  عثمان،  محمد  وقال 
النمو  اتيجيات  اس�ت ومستقر،  قوي  كة  لل�ش الماىلي  الوضع  أن  ُتظهر 

1111

والسياسات  ة،  الخ�ب ذوي  المتماسك  العليا  اإلدارة  فريق  ومتينة،  قوية 
أعمالنا”. أنشطة  جوانب  جميع  وتحكم  بوضوح  موثقة   والنظم 

سيحافظ   AM Best قبل  من  ن  التأم�ي لدار  ي 
االئتما�ن التصنيف  “هذا 

من  العديد  أمام  أيًضا  األبواب  وسيفتح  الحالية  التجارية  عالقتنا  عىل 
اتيجيتنا  اس�ت تتمثل  حيث  العالم،  أنحاء  جميع  ي 

�ن الجديدة  العالقات 
عثمان. أضاف  للخدمات”،  العالية  الجودة  أساس  عىل  التنافس  ي 

�ن

قدره  ربــح  ي 
صا�ن ن  التأم�ي دار  سّجلت   ،2020 عام  من  الثالث  الربــع  ي 

و�ن
عىل  والقوي  ن  المت�ي أدائها  عىل  يدل  مما   ، ي

إمارا�ت درهم  مليون   8.12
ي 

صا�ن استقر  االقتصادية.  والظروف  القطاع  تحديات  كل  من  الرغم 
مليون   114.46 عند  العام  من  الثالث  الربــع  خالل  المكتسبة  األقساط 
درهم،  مليون   102.73 االكتتاب  دخل  إجماىلي  وبلغ   ، ي

إمارا�ت درهم 
حقوق  إجماىلي  وبلغ  درهم.  مليون   62.65 المتكبدة  المطالبات  ي 

وصا�ن
)بعدتوزيــــع  ي 

إمارا�ت درهم  مليون   128.9 كة  ال�ش ي 
�ن ن  المساهم�ي ملكية 

األول  الربــع  خالل  درهم  مليون   4.75 بقيمة   %4 بنسبة  نقدية  أرباح 
لمتطلبات  األد�ن  الحد  عن  يزيد  ما  وهو  العام(،  من  ي 

الثا�ن والربــع 
. ن التأم�ي هيئة  أقرتها  وال�ت  ي 

إمارا�ت درهم  مليون   100 البالغ  المال  رأس 

ن تصنيف »AA egy« مع نظرة مستقبلية مستقرة »فيتش« تمنح مرص للتأم�ي
تصنيف  أعىل  عىل  ن  للتأم�ي مرص  كة  �ش حصلت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
المالية  والمؤسسات  ن  التأم�ي كات  ل�ش العالمية  فيتش  مؤسسة  تمنحه  قد 
نظرا  مستقرة  مستقبلية  نظرة  مع   »AA egy« تصنيف  وهو  مرص،  �ن 
ن  تأم�ي كة  �ش كأك�ب ن  المتم�ي كة  ومركزال�ش المرصية  ن  التأم�ي سوق  �ن  لمكانتها 
اتيجية  ن واس�ت المتم�ي الماىل  وأدائها  القوية  الرأسمالية  السوق، وقاعدتها  �ن 
المنتدب  اإلدارة  مجلس  عضو  جودة،  عمر  وقال  بها.  االستثمارالرشيدة 
كة  ال�ش لجهود   

ً
تتويجا يعد  النجاح  هذا  إن  كة  لل�ش التنفيذى  والرئيس 

ضمن  لتكون  خاللها  من  تسىع  ال�ت  الطموح،  اتيجيتها  واس�ت
العالمية،  المعاي�ي مع  بالتوافق  العالمية  ن  التأم�ي كات  �ش مصاف 
ومقومات. ات  ن مم�ي من  كة  ال�ش تملكه  مما  االستفادة   وتعظيم 

األعمال  قطاع  وزارة  من  الكامل  بالدعم  تحطن  كة  ال�ش أن  جودة  وأضاف 
، رئيس مجلس  ن برئاسة باسل الحي�ن كة مرص القابضة للتأم�ي العام ومن �ش
الكامل  ودعمنا  مساندتنا  �ن  جهدا  يألو  ال  الذى  والعضوالمنتدب  اإلدارة 

. ن والتم�ي النجاحات  من  المزيد  إىل  والتطلع  المنشودة  أهدافنا  لتحقيق 
المصدر: المصري اليوم

ن التكافىلي تحقق 116 مليون جنيه أقساط مكتتبة خالل 6 أشهر مرص للتأم�ي
كة  ال�ش تحقيق  أظهرت  األولية  ات  المؤ�ش أن  ممتلكات،   – التكافىلي  ن  للتأم�ي المرصية  كة  ل�ش المنتدب  العضو   ، مرسي أحمد  قال  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 

.2021/2020 الجاري  الماىلي  العام  النصف األول من  116 مليون جنيه خالل  بقيمة  أقساط مكتتبة  محفظة 

ي تحقيق نحو 105% من خطتها المستهدفة خالل النصف األول من العام 
كة بذلك نجحت �ن ي ترصيحات خاصة لـ»أموال الغد«، أن ال�ش

وأضاف مرسي �ن
المستهدف. ن جنيه عن  5 مالي�ي الجاري، وبزيادة قدرها  الماىلي 

جنيه،  مليون   212 تحقيق  ي 
�ن عملها  من  األوىل   

ً
شهرا  18 الـ خالل  ونجحت   ،2018 اير  ف�ب خالل   

ً
فعليا نشاطها  مزاولة  ي 

�ن بدأت  قد  كة  ال�ش أن  وأوضح 
مليون جنيه.  200 الـ تتخط  أقساط  2021/2020 تحقيق محفظة  الجاري  الماىلي  العام  وتستهدف خالل 

بنسبة  الحياة  لتأمينات  مرص  كة  و�ش 40%؛  بحصة  ن  للتأم�ي القابضة  مرص  كة  �ش من  يضم كاًل  ممتلكات  التكافىلي  ن  للتأم�ي مرص  مساهمي  هيكل  أن  ويذكر 
القابضة لألدوية  كة  10% وال�ش 20%؛ كما يضم صندوق مرص لالستثمار والتمويل بنسبة  العقارية بحصة  كة مرص إلدارة األصول  20%، باإلضافة إىل �ش

%10 بنسبة  الطبية  والمستلزمات  المصدر: أموال الغدوالكيماويات 

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


