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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

ضحايا  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  األمانة  ُتنعي 
فيضانات وسيول جمهورية السودان الشقيقة.

رس الضحايا 
ُ
وبــهذه المناسبة األليمة، تتقدم األمانة العامة إىل أ

الحارة،  بتعازيــها  ي 
السودا�ن الشعب  وإىل  ن  التأم�ي قطاع  وإىل 

ن هللا أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة. سائل�ي

مجلس  وأعضاء  رئيس  عن  نيابة  العامة  األمانة  ُتع�ب  كما 
ن العرب عن تضامنها المطلق مع ضحايا  اإلتحاد وكل الضامن�ي
ار  ي تخفيف األ�ن

الفيضانات وتهيب بكل الجهات المساهمة �ن
عن السودان الشقيق.

رحم هللا ضحايا الفيضانات
وإنا هلل وإنا إليه راجعون

GAIF General Secretariat mourns the victims of 
Sudan floods.
The General Secretariat would like to present 
its condolences to the victims families, to 
the insurance community and the Sudanese 
population.

On behalf of GAIF chairman and BOD and members, 
we would like to express our solidarity with Sudan 
and the floods victims; we would like also to Coll 
the all to show their solidarity with the Sudanese 
population.

May all victims rest in peace

ي 
رسالة عزاء وتضامن مع الشعب السودا�ن

الشقيق
Solidarity with Sudan

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول غ�ي المسبوقة �ن السودان إىل 100 وفاة 
إىل  السودان  ي 

�ن المسبوقة  غ�ي  والسيول  الفيضانات  ضحايا  عدد  ارتفع 
100 قتيل، جاء ذلك نقال عن مصادر إعالمية.

بمياه  مدنها  من  العديد  غرق  بعد  إنسانية  مآساة  السودان  ويعيش 
حالة  إعالن  إىل  السلطات  دفعت  ة،  األخ�ي اآلونة  ي 

�ن والسيول  الفيضانات 
طبيعية. منطقة كوارث  السودان  واعتبار  البالد،  أنحاء  بجميع  الطوارئ 

والفيديوهات  الصور  من  العديد  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وتداول 
ي مرصع 

ي اجتاحت السودان وتسببت �ن ي ترصد الفيضانات والسيول ال�ت ال�ت
يد آالف األرس، خاصة أن الفيضانات غطت مناطق واسعة  ات وت�ش الع�ش

بالسودان.

ي حالة الطوارئ بكل أنحاء البالد 
فيما أعلن مجلس األمن والدفاع السودا�ن

وتشكيل  طبيعية  منطقة كوارث  السودان  اعتبار  قرر  كما  أشهر،   3 لمدة 
  2020 لخريف  والفيضانات  السيول  أثار  ومعالجة  لدرء  عليا  لجنة 
الوزارات  وعضوية كل  ي 

السودا�ن االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  برئاسة 
وتكامل  الموارد  وتوظيف  لتنسيق  االختصاص  ذات  والجهات  والواليات 

والعالمية. واالقليمية  المحلية  المصدر: اليوم السابعاألدوار 
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األمانة العامة

ن باالمارات:  ي لهيئة التأم�ي
ا�ن ي الملت�ت االف�ت

 �ن
ً
ن متحدثا ي للتأم�ي ن العام لإلتحاد العام العر�ب األم�ي

ن بعد أزمة »كوفيد-19« اف مستقبل قطاع التأم�ي است�ش
الثالثاء  يوم  باالمارات  ن  التأم�ي هيئة  نظمت 
ملت�ت   2020/09/01 الموافق  ي 

الما�ن
قطاع  مستقبل  اف  است�ش  “ بعنوان  ي 

ا�ن اف�ت
أزمة »كوفيد-19«”  بعد  ن  التأم�ي

ي هذا الملت�ت كل من:
هذا وشارك �ن

العام  ن  األم�ي  - زيد  أبو  شكيب  األستاذ/   -
عن   

ً
متحدثا ؛  ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد 

قطاع  نمو  تعزيز  ي 
�ن االستدامة  تحقيق  وسائل 

المالية والجوانب  الخدمات  ي 
�ن ن  التأم�ي

 Mr. Jonathan Dixon – Secretary
 General - International Association of Insurance
)Supervisors )IAIS

 Mr. Pekka Dare - Director Stakeholder Engagement
 & Delivery Excellence International Compliance
Association

Miss. Gaenor Jones - Regional Directory, MEA  

 DR. Hajer Zarrouk - Assistant Professor at Higher
 College of Technology & UAE Local Leader at Founder
Institute

Mr. Mohamed Seghir - Chief Executive Officer

خالل   - ن  التأم�ي لهيئة  العام  المدير   - ي  الزعا�ب إبراهيم  األستاذ/  أكد  وقد 
كافية  وسيولة  مالية  مالءة  ن  التأم�ي كات  رسش لدى  “أن  االفتتاحيه  كلمته 
تداعيات  عن  ناتجة  محتملة،  أو  حالية  مطالبات  أو  تعويضات  أي  لسداد 

”؛ القص�ي المدى  )كوفيد-19( عىل  المستجد  وس كورونا  ف�ي

متعلقة  تأمينية  مطالبات  من  كات  ال�ش سددته  ما  قيمة  “أن  وأضاف: 
أن   

ً
مؤكدا درهم،  مليون   134 بلغت   ، ي

الما�ن يوليو  ح�ت  بـ»كورونا«، 
هيكلتها،  إلعادة  كافة  ن  التأم�ي كات  ل�ش مناسبة  فرصة  الحالية  المرحلة 
ي السوق”.

ة، لضمان استمراريتها وتنافسيتها �ن ي تحالفات مبارسش
والدخول �ن

ي 
�ن ن  التأم�ي قطاع  إن   ، ي الزعا�ب إبراهيم   ، ن التأم�ي لهيئة  العام  المدير  قال 

المخاطر  ضد  والممتلكات  األفراد  ضمان  ي 
�ن حيوي  بدور  يقوم  الدولة 

إىل  المكتتبة  األقساط  إجماىلي  ليصل  وتطوره  نموه  يواصل  إذ  المختلفة، 
44 مليار درهم، وحجم االستثمارات إىل نحو 69 مليار درهم عام 2019.

Last Tuesday, 09/01/2020, the 
Insurance Authority organized a 
webinar entitled ”The virtual forum 
of shaping the future of insurance 
sector after COVID-19 crisis “.

Speakers in this forum as follow:

- Mr. Chakib Abouzaid - Secretary 
General of General Arab Insurance 
Federation )GAIF(; who talked about 
means of achieving sustainability 
in promoting the growth of the 
insurance sector in services and financial aspects

-  Mr. Jonathan Dixon – Secretary General - International 
Association of Insurance Supervisors )IAIS(

- Mr. Pekka Dare - Director Stakeholder Engagement & 
Delivery Excellence International Compliance Association

- Miss. Gaenor Jones - Regional Directory, MEA

- DR. Hajer Zarrouk - Assistant Professor at Higher College 
of Technology & UAE Local Leader at Founder Institute

- Mr. Mohamed Seghir - Chief Executive Officer

H.E. Ebrahim Obaid Al-Zaabi, Director General of Insurance 
Authority, confirmed during his opening words that 
”insurance companies have sufficient financial solvency 
and liquidity to pay any current or potential compensation 
or claims resulting from the short-term repercussions of 
the new Corona virus )Covid-19(.“

He added: ”The value of insurance claims paid by 
companies related to Corona, until last July, amounted to 
134 million dirhams, stressing that the current stage is an 
appropriate opportunity for all insurance companies to 
restructure them and enter into direct alliances, to ensure 
their continuity and competitiveness in the market.“

H.E. Al-Zaabi, also said that ”the insurance sector in the 
state plays a vital role in ensuring individuals and properties 
against various risks, as it continues to grow and develop, 
bringing the total written premiums to 44 billion dirhams, 
and the volume of investments to about 69 billion dirhams 
in 2019“.

إجتماع اللجنة التنفيذية /73/ لإلتحاد 
ن ي للتأم�ي العام العر�ب

يوم  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد   /73/ التنفيذية  اللجنة  إجتماع  ُعقد 
. ي

المر�ئ االتصال  تطبيقات  2020/09/03 ع�ب  الموافق  ي 
الما�ن  الخميس 

جدول  عىل  المدرجه  الهامه  المواضيع  من  العديد  مناقشة  تم  وقد  هذا 
اإلجتماع  أعمال 

22
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Differences between global reinsurers impact stability 

The report titled ‘Global reinsurers maintain 
equilibrium through COVID-19 turbulence’ explains 
that expectations vary significantly on both sides of 
the balance sheet. It depends mostly on factors such 
as each company’s product mix and differing levels of 
concentration in equity holdings as well as any extant 
relief from hedging strategies. 
During the pandemic, product lines like event 
cancellation, non-US business interruption, directors 
and officers, workers’ compensation and financial 
lines are most likely to be affected.
At the same time, the report highlights that hardening 
pricing conditions are creating opportunity as property 
catastrophe, specialty lines and some US casualty 
lines have been showing much-needed improvement 
in pricing and coverage terms. 
The risk is that the positive market momentum 
turns out to be short-lived and excess capacity starts 
expanding again. For this reason, AM Best believes 
that the market hardening must be sustained for long 
enough to offset the impact of prior underwriting 
losses as well as the uncertain impact of COVID-19, 
which likely is to have a long tail due to legal disputes. 
If reinsurers do not sustain stronger pricing, they risk 
losing investor confidence according to the agency.
While the global reinsurance composite has produced a 
five-year (2015-2019) average combined ratio of 99.6% 

and a return on equity of 5.7%, the report, however, 
notes that 3-4 percentage points of that combined ratio 
performance is attributable to favourable loss reserve 
development. This benefit continues to diminish and 
will create a drag on earnings unless prompt and 
corrective action is taken.

After three years of significant industry losses, those 
companies with solid financial strength, robust 
reputation and market position as well as stable, 
consistent and transparent results, should be best-
positioned to optimize their underwriting risk portfolio 
and continue to attract and deploy capital. 
In the medium term, AM Best expects that the sector 
as a whole should be able to manage this challenging 
and promising market environment. 
To read and download full report, please Click Here

Source: Asia Insurance Review & AM Best

World Insurance & COVID-19

While credit ratings agency AM Best maintains a continued stable outlook on the global reinsurance industry 
during the COVID-19 pandemic, its new report notes that some companies appear better positioned than others to 
adapt to changing market conditions even though the ultimate impact of the pandemic remains to be seen.

Emerging markets macro resilience: beware fading global 
tailwinds
Emerging markets have benefited from the global stimulus rolled out in response to COVID-19, but will need 
to rely on their own economic resilience as strict virus containment measures continue. Replenishing resilience 
buffers should be a priority.

• Emerging markets have lost less than 10% of their 
economic resilience due to COVID-19, versus 25% 
for advanced economies.
• They have benefited from advanced economy 
stimulus responses, which have supported aggregate 
demand and eased financial conditions.
• China is the only major economy for which resilience 

is unchanged by COVID-19 as swift containment 
measures led to faster resumption of activity and less 
need for stimulus.
• Emerging markets will need to rely on domestic 
resilience as further global stimulus is unlikely and 
containment measures remain strict.
• Looking ahead, strengthening domestic resilience 

http://www3.ambest.com/bestweekpdfs/sr516553119175bfull.pdf
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will be of utmost importance.
To get the publication, please click here

Source: Swiss Re

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

Milliman: UAE Insurance Industry Report “Half-Year 2020”
Milliman published its latest report titled “UAE 
Insurance Industry Report “Half-Year 2020” “,  These 
results are based on the 29 unaudited reports (referred 
to as “the market” in this report) of the UAE insurance 
companies listed on the Abu Dhabi Securities 
Exchange (ADX) and Dubai Financial Market (DFM). 
The UAE insurance market experienced a decrease 
in net profits as at HY1 2020 as compared to HY1 
2019, despite an overall increase in the gross written 
premium (GWP). GWP grew by 5% to AED 14.3b in 
HY1 2020 as compared to AED 13.6b in HY1 2019. 
The increase in premium was primarily due to the 
higher volume of the new business written in the first 
half year, despite the occurrence of the COVID-19 
pandemic, illustrating the resilience of the Insurance 
sector in UAE.

Underwriting profits improved for most companies 
compared to last year due to COVID-19 as motor 
claims decreased due to lockdown in the second quarter 
and health claims decreased due to postponement of 
elective treatments. However, investment returns for 
the market were lower than last year due to the adverse 
performance of investment markets in the UAE due to 
COVID-19. The impact of this resulted in the industry 
showing a decrease of nearly 5% in the net profit from 
AED 975m in the HY1 2019 to AED 926m in HY1 
2020.

The total equity for the 29 companies reduced from 
AED 17.5b at year-end 2019 to AED 16.8b at June 
end 2020, a decrease of 3.7%.
To download the full report, please Click Here

Takaful companies saw a slight decrease in their GWP 
in HY1 2020 of 0.3% in comparison to 6% increase 
for the traditional players. Total GWP for Takaful 
operators now stands at AED 2.1b compared to AED 
12.2b for traditional companies.

Source: Milliman

https://www.swissre.com/dam/jcr:cc11177b-bd8b-4d30-905d-2430e90106cd/EI-27-2020-macro-resilience-eme
http://www.gaif-1.org/userfiles/file/newsletter/links/Milliman_ 2020.pdf


النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2020/09/07 Issue 66 العدد

المصدر: واف

Arab Insurance OmanOman

ي  ن جديدة ترفع حصة االستثمار الخار�ب كات التأم�ي المعمري: الئحة أصول �ش

ي ترصيحات خاصة لـ واف اإلخبارية، أوضح أحمد بن عىلي المعمري نائب 
�ن

بتنظيم  ي  المع�ن –الكيان  المال  العامة لسوق  بالهيئة  ن  التأم�ي لقطاع  الرئيس 
فإن  لالئحة  الجديدة  التعديالت  “حسب  عمان-  سلطنة  ي 

�ن ن  التأم�ي قطاع 
لالستثمار  كات  ال�ش أموال  توجيه  ن  ب�ي الموازنة  تحقيق  إىل   تسع  الهيئة 
داخل السلطنة بنسبة ال تقل عن %70 بعد أن كانت %75، والتعرف عىل 

.”30% تزيد عن  بنسبة ال  السلطنة  المتاحة خارج  االستثمارية  الفرص 

قبل  من  اعتمادها  تم  ان  بعد  اإلصدار  إجراءات  ي 
�ن الالئحة  أن  وأشار 

الالئحة  عرض  تم  بأنه  موضحا   ، األخ�ي اجتماعه  ي 
�ن الهيئة  إدارة  مجلس 

كات والجهات المعنية إلبداء مرئياتهم حول بنودها وفقا لسياسة  عىل ال�ش
المشاريــــع  اصدار  ي 

�ن المجتمعية  المشاركة  تحقيق  عىل  القائمة  الهيئة 
. ن والتأم�ي المال  رأس  لقطاعي سوق  المنظمة  واللوائح 

ي األوعية االستثمارية 
ن حدود االستثمار �ن وأضاف المعمري بأن الالئحة تب�ي

المساهمة  كات  ال�ش وأسهم  والحكومية  التجارية  والسندات  كالودائع 
ي البورصة والعقارات، 

كات غ�ي المدرجة �ن العامة وصناديق االستثمار وال�ش
ن  التأم�ي كات  رسش عىل  يحظر  ي  ال�ت االستثمارية  األوعية  الالئحة  حددت  كما 
األصول  وتوزيــــع  تنوع  يضمن  بما  وذلك  السلطنة،  خارج  فيها  االستثمار 
ات  متغ�ي مع  بكفاءة  االستجابة  كات  لل�ش تسمح  بحيث  كاف  نحو  عىل 
قدرتها  يعزز  وبما  والعالمية  المحلية  العقارات  وأسواق  المالية  األسواق 

، وذلك بعد أن تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة  ن التأم�ي كات  تستعد السلطنة إلصدار الالئحة الجديدة الستثمارات أصول رسش
إجماىلي  %30 من  إىل  السلطنة  بها خارج  المسموح  ن  التأم�ي كات  استثمارات رسش نسبة  الجديدة من  الالئحة  ترفع  الهيئة. حيث 

االستثمارية. المحفظة 

عمالئها.  تجاه  اماتها  ن بال�ت اإليفاء  عىل 

ن  التأم�ي قطاع  ات  مؤرسش لتقرير  وفًقا 
تجاوزت  الهيئة،  عن  الصادر   2018-2019

ريال  مليون   754 ن  التأم�ي قطاع  استثمارات 
 ،2019 عام  ي 

�ن  ) أمريكي دوالر  مليار   1.96( ي 
بارتفاع عما�ن

 . ي
عما�ن ريال  مليون   618 بلغت  ن  ح�ي  2018 نهاية  ي 

�ن عنها   22% يعادل 
الخمس  السنوات  خالل   6% القطاع  استثمارات  نمو  متوسط  بلغ  و 

المنرصمة.

ن عامي  ن ب�ي كات التأم�ي ويش�ي التقرير ذاته الرتفاع العائد عىل استثمارات رسش
ي مقارنة 

23.9 مليون ريال عما�ن %29، ليصل إىل  2019 بنسبة  2018 و 
.2018 ي 

ي �ن
18.5 مليون ريال عما�ن بـ 

الجديدة  الالئحة  أن  اإلخبارية  واف  لـ  ترصيحاته  ي 
�ن المعمري  وأضاف 

لتشمل  وذلك  السلطنة،  ي 
�ن المالية  الخدمات  سوق  تطور  مع  “تتكيف 

تصل  جيدة  حصة  عىل  تستحوذ  ي  ال�ت التكافىلي  ن  التأم�ي كات  رسش استثمارات 
كات  ل�ش الالئحة  أتاحت  كما  التأمينية،  المحفظة  إجماىلي  من   12% إىل 
ألحكام  الموافقة  الجديدة  االستثمارية  األدوات  ي 

�ن االستثمار  ن  التأم�ي
وط  نسب ورسش وفق  اإلسالمية  االستثمارية  والصناديق  يعة كالصكوك  ال�ش

أو خارجها”. السلطنة  أكانت داخل  محددة سواء 

م  ن تل�ت اإلصدار-  إجراءات  تستكمل  ي  –ال�ت الجديدة  الالئحة  خالل  ومن 
ن فيها  كات بتقديم سياسة استثمارية معتمدة من مجالس إداراتها، تب�ي ال�ش
كيفية إدارة المخاطر ونظام ومستوى تقبل المخاطر، وهو ما يضمن عدم 
وتقييم  وتحليل  مالها  رأس  وكفاية  اماتها  ن ال�ت تغطية  عىل  كة  ال�ش قدرة  تأثر 
والعوامل  الداخلية  المخاطر  ن  ب�ي والعالقة  خطر  لكل  المحتملة  النتائج 

الخارجية.

كات  ي تعزيز المركز الماىلي ل�ش
ويرى المعمري أن الالئحة الجديدة ستسهم �ن

القطاع، مما يعود بالنفع عىل مساهمتها االقتصادية لدعم نمو القطاعات 
ة  ي ذلك قطاع الخدمات الصحية الذي يرتبط بصورة مبارسش

المختلفة بما �ن
من  ي  ال�ت الخطوة  وهي   . اإللزامي الصحي  ن  التأم�ي لتطبيق  السلطنة  بتوجه 

التأمينية. الخدمات  الطلب عىل سوق  ي 
�ن توسع  يصاحبها  أن  المتوقع 

ك  كة “ حكيم” يوقعان اتفاقية تعاون مش�ت ن و�ش كات التأم�ي ي ل�ش
االتحاد االرد�ن

Arab Insurance JordanJordan

الصناعة  الحموري وزير  الدكتور طارق  االتحاد وتحت رعاية معاىلي  أن  ن  التأم�ي كات  ي ل�ش
األرد�ن االتحاد  ادارة  ات رئيس مجلس  المهندس ماجد سم�ي أعلن 

الدولية “ حكيم”. الصحية  الحوسبة  كة  ك مع رسش تعاون مش�ت اتفاقية   2020/08/31 الموافق  ن  االثن�ي اليوم  والتجارة والتموين قد وقع  

بيانات  قاعدة  لتوف�ي  للمر�ن  ونية  الك�ت طبية  ملفات  النشاء  ذلك  جاء 
والمطالبات  الموافقات  تبادل  وكذلك  والخاص  العام  القطاع  ن  ب�ي موحدة 
ي اطار 

ي المملكة �ن
ن العاملة �ن كات التأم�ي ي ل�ش ن الط�ب الطبية الخاصة بالتأم�ي

ي واالستفادة  الط�ب ن  التأم�ي أعمال  لتطوير  ن  التأم�ي ن وإدارة  التأم�ي سعي قطاع 
المنشآت  غالبية  تربط  ي  ال�ت المتخصصة  ونية  االلك�ت “حكيم”  منظومة  من 
ي  ن الط�ب ن العام والخاص واالستفادة من ملفات التأم�ي ي القطاع�ي

الصحية �ن
مستشفيات  من  الطبية  الخدمات  مقدمي  لدى كافة  المتوفرة  ونية  االلك�ت

والخاص. العام  ن  القطاع�ي ي 
�ن ات  وأطباء وصيدليات ومخت�ب

وخالل حفل توقيع االتفاقية المنعقد برعاية معاىلي وزير الصناعة والتجارة 
السيد  ن  التأم�ي ادارة  ومدير  الشماىلي  يوسف  السيد  العام  ن  األم�ي وبحضور 
فراج  رامي  والدكتور  ن  الحس�ي ماهر  السيد  االتحاد  ومدير  محادين  وائل 
والسيد  حكيم”   “ الدولية  الصحية  الحوسبة  كة  رسش ادارة  مجلس  رئيس 

كة.  لل�ش التنفيذي  الرئيس  اللحام  غسان 
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ي الحد من األخطاء الطبية 
ات بأن منظومة حكيم ستسهم �ن وأضاف سم�ي

األردن  ي 
�ن الطبية  الخدمة  مستوى  ورفع  للمريض  ي  الط�ب التاريــــخ  وضياع 

وتسهيل  المتقدمة  الدول  من  عدد كب�ي  ي 
�ن مثيالتها  تتجاوز  قد  لمستويات 

الربط  نامج عىل  ال�ب قدرة  من خالل  الشامل  الصحي  ن  التأم�ي وع  تنفيذ م�ش
الملفات  أرشفة  وكذلك  المملكة،  ي 

�ن الصحي  ن  التأم�ي أنظمة  كافة  مع 
واالحصائيات  المعلومات  من كافة  واالستفادة  وحفظها  ونيا  الك�ت الصحية 

والفوائد. المزايا  العديد من  اىل  إضافة  المنظومة  توفرها  ي  ال�ت

وزارة  ي 
�ن ن  التأم�ي إدارة  مع  للتنسيق  ووفقا  االتفاقية  هذه  توقيع  أن  ويذكر 

إدارة  يعات صدرت عن  بتعليمات وت�ش ها  تأط�ي تم  الصناعة والتجارة فقد 
حوسبة  تعليمات  بموجب  وذلك  لتطبيقها  ن  التأم�ي كات  رسش إللزام  ن  التأم�ي
لدى  ن  التأم�ي إدارة  عن  الصادرة  ي  الط�ب ن  التأم�ي ومطالبات  مدفوعات 
بتاريــــخ  الصادرة   2020 لسنة   )1( رقم  والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة 
ن  التأم�ي كات  01/03/2020 حيث سيتم تطبيق “المنظومة”  من كافة رسش
األطراف   كافة  عىل  تب  س�ي مما  الهاشمية  االردنية  المملكة  ي 

�ن المرخصة 
إذا  المنظومة  الربط عىل هذه  ورة  الطبية �ن الخدمات  وبضمنهم مزودي 
األطراف  التعليمات كافة  ستلزم   حيث  ن  التأم�ي قطاع  مع  العمل  أرادوا  ما 

. والبطاقات  الورقية  النماذج  واالستغناء عن  الكىلي  الرقمي  بالتحول 

هذا  أن  ات   سم�ي ماجد  المهندس  االتحاد  ادارة  مجلس  رئيس  ن  ب�ي وقد 
بالفائدة  االطراف  بالنفع عىل كافة  يعود  المتكامل سوف  ي  الوط�ن وع  الم�ش
الرقابية  الجهات  أو  ي  الط�ب الجسم  أو  ن  التأم�ي من  المنتفع  عىل  سواء 
دون  عليها  الحصول  وتسهيل  الخدمة  مستوى  تجويد  بهدف  والحكومة 

أن يرتب ذلك أي كلفة مادية عىل المواطن.

ي 2020/07/31
ي األردن كما �ن

ن �ن أداء قطاع التام�ي
ي 

األرد�ن ن  التـأم�ي لسـوق  االولية  اإلجمالية  النتائج  :أظهرت  ن  التـــأم�ي أقساط 
ن  التام�ي كات  ي ل�ش

ي االتحاد االرد�ن
الصادرة عن دائرة الدراسات والتدريب �ن

األردن(  )داخل  ن  تأم�ي كة  رسش  )24( أعمال  عن   2020/07/31 ي 
�ن كما 

إجماىلي  )2,8(% حيث وصـل  بنسبة  المكتتبة  ن  التأم�ي أقساط  ي 
�ن  

ً
انخفاضا

األقسـاط اىل مبلغ 358,326,492 دينار مقارنة مع مبلغ 368,776,678 
.2019/07/31 ي 

دينار كما �ن

التعويضات  إجماىلي  انخفض  التعويضات  جانب  ي 
:�ن ن  التأم�ي تعويضات 

 221,635,825 مبلغ  اىل   2020/07/31 ي 
�ن ن  التأم�ي لسوق  المدفوعة 

ي  ال�ت  2019 عام  من  ة  الف�ت نفس  مع  مقارنة   %)19,9( وبنسبة  دينار, 
دينار.  276,830,741 تعويضات  سجلت 

07/31 من  ي 
األردن �ن ي 

التكافىلي �ن ن  التأم�ي أعمال  التكافىلي :حققت  ن  التأم�ي
مليون   42,7 بمبلغ  أقساط  اجماىلي  ن  تأم�ي كتا  رسش تمارسها  ي  ال�ت  2020 عام 

وبنسبة  دينار  مليون   42 مع  مقارنة  دينار 
نفس  مع  مقارنة   1.6% وصلت  إرتفاع 
نسبته  ما   

ً
محققا  2019 عام  من  ة  الف�ت

المكتتبة  األقساط  إجماىلي  من   11,9%
.2020 07/31 من عام  ي 

كما �ن

من   07/31 ي 
�ن المدفوعة  التعويضات  بلغت  فقد  التعويضات  جانب  ي 

و�ن
مليون   24,9 مبلغ  التكافىلي  ن  التأم�ي تمارس  ي  ال�ت كات  ال�ش من   2020 عام 
من  ة  الف�ت بنفس  مقارنة   %)17,7( إنخفاض وصلت  بنسبة  محققة  دينار 
11.2 % من  نسبته  ما  دينار مشكلة  مليون   30.2 بلغت  ي  ال�ت  2019 عام 

.2020/07/31 ي 
�ن للسوق كما  المدفوعة  التعويضات  إجماىلي 

ي 
األرد�ن لالتحاد  ي 

و�ن االلك�ت الموقع  زيارة  الرجاء  التقرير،  كامل  لقراءة 
الضغط هنا أو  ن  التأم�ي كات  ل�ش

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

Saudi insurers struggling with solvency and decline in policy 
sales due to COVID-19, says GlobalData 

GlobalData expects the general insurance market 
to increase gross written premiums (GWP) at a 
compound annual growth rate (CAGR) of 1.6% in 
2020, down from the pre-COVID-19 expectations of 
5.2%. Similarly, the forecast growth of 3.6% in 2021 
is down from the previously expected rate of 5.1%. 
However, losses are likely to be almost recovered 
by 2023 with the expected growth rate to be 5.2%, 
which is marginally less compared to 5.4% that was 
previously estimated.
Deblina Mitra, Insurance Analyst at GlobalData, 

comments: “The government has made COVID-19 
related medical care free of charge for all residents, 
including foreign populations who have overstayed 
their visit. This will ease the burden on the insurance 
industry. Along with the motor industry reporting a 
decline in accidents and claims during the lockdown, 
there has also been a strong decline in the policy sales.”
However, insurers have utilized digital channels to 
keep the industry moving throughout lockdown.
Ms Mitra concludes: “Saudi insurers are continuing 
their business via virtual ad online channels. Live chat 

The ongoing consolidation in the insurance industry is likely to accelerate due to COVID-19 as the insurers 
continue to struggle. With lower profit margins and heavy losses, the pandemic is expected to add to the woes in 
the solvency position of the Saudi insurers, says GlobalData, a leading data and analytics company.

http://www.jif.jo/SystemFiles/Assets/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20-%20(%D9%A3%D9%A1-%D9%A7-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A0-).pdf
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Source: GlobalData

on the company’s website, Twitter and WhatsApp are among the key digital initiatives to stay connected to 
customers.”

المصدر: شبكة االقتصاديين العراقيين

Arab Insurance IraqIraq

ي 
ن العرا�ت ات كوفيد19- عىل قطاع التأم�ي مصباح كمال: بانتظار دراسة تأث�ي

قطاع  استجابة  حول  األسئلة  بعض  العراقية  ن  التأم�ي جمعية  مع  أثرُت 
وس.  للف�ي ي 

العرا�ت ن  التأم�ي

بأن “الجمعية  السيد فالح حسن وكتب  للجمعية  المفوض  المدير  جاء رد 
باستثناء  األعضاء  السادة  اىل كافة  تعميما  أصدرت  أذار،  شهر  بداية  منذ 
ن الصحي ووثائق الحوادث  وباء كوفيد-١٩ من غطاء وثائق السفر والتأم�ي
الغطاء  هذا  حال شمول  ي 

و�ن مغطاة،  األمراض  فيها  تكون  ي  ال�ت الشخصية 
. ي

أضا�ن لقاء قسط  تكون  الذكر  اآلنفة  بالوثائق 

أما فيما يتعلق بموضوع متابعة إصدار الوثائق والتعويضات عن بعد، هذا 
نامج،  ال�ب بهذا  للعمل  مؤهلة  غ�ي  كات  ال�ش فإن  حاليا  والحالة  الموضوع 
قبل  من  الموضوع  هذا  دراسة  يتم  أن  القريب  المستقبل  ي 

�ن ونأمل 
)2020 كات.” )18 نيسان  ال�ش

ن  تأم�ي كة  رسش ي 
�ن ن  العامل�ي أحد  من  استف�ت  وقد 

ن  التأم�ي ات كوفيد19- عىل وثائق  عراقية عن تأث�ي
الحوادث  ن  وتأم�ي الصحي  ن  والتأم�ي الحياة  عىل 
عدد  حيث  من  السفر  ن  تأم�ي ووثائق  الشخصية 
التعويضات  هذه  وحجم  بالتعويض  المطالبات 
آذار   1 قبل  الصادرة  ن  التأم�ي لوثائق  )بالنسبة 

الشأن قريًبا. بهذا  المعلومات  المؤمل استالم بعض  2020(.  ومن 

تصدر  ي  ال�ت العراقية  ن  التأم�ي كات  رسش تعامل  عن  معلومات  هناك  ليس 
ن بوباء كوفيد19-، وليس هناك  ن الصحي مع حاالت المصاب�ي وثائق التأم�ي

الوثائق. توفره هذه  الذي  الغطاء  معلنة عن  معلومات 

هنا الضغط  الرجاء  المزيد،  لقراءة 

Arab Insurance EgyptEgypt

الهيئة العامة للرقابة المالية:

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

ً
ن )وفقا التأم�ي ات  1. مؤ�ش

معدل التغ�ي % يناير - يونيو 2019 يناير - يونيو 2020 البيـــــان

-2.6 7,910.8 7,707.5 قيمة األقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

25.4 8,632.5 10,823.7 قيمة األقساط المحصلة لألشخاص وتكوين األموال

12.0 16,543.3 18,531.2 إجمالــــي

30.5 4,246.9 5,543.9 قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

9.4 3,661.4 4,003.8 قيمة التعويضات المسددة لألشخاص وتكوين األموال

20.7 7,908.3 9,547.7 إجمالــــي

)مليون جنيه(

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

مما  الشهر  تسويات خالل  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  الرقم  يجعل 

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

http://iraqieconomists.net/ar/2020/08/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a/
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2020 ة يناير - يونيو  ( عن الف�ت ن التأم�ي  لنوع 
ً
ن )وفقا التأم�ي ات  2. مؤ�ش

معدل التغ�ي % يناير - يونيو 2019 يناير - يونيو 2020 البيـــــان

3.6 14,649.6 15,177.2 ن التجاري قيمة األقساط المحصلة للتأم�ي
77.1 1,893.7 3,354.0 ن التكافىلي قيمة األقساط المحصلة للتأم�ي
12.0 16,543.3 18,531.2 إجمالــــي
17.7 7,468.7 8,791.4 ن التجاري قيمة التعويضات المسددة  للتأم�ي
72.0 439.6 756.3 ن التكافىلي قيمة التعويضات المسددة  للتأم�ي
20.7 7,908.3 9,547.7 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  لالطالع على 
املصدر: الهيئة العامة للرقابة املالية

Companies News

ي مجال 
كة اليانز �ن اكة حرصية مع �ش ن توقع عقد �ش مجموعة اإلسالمية القطرية للتأم�ي

ن الصحي التأم�ي
القطرية  اإلسالمية  مجموعة  من  كل  احتفلت  قطـــر:قطـــر: 
العمليات  ي 

�ن معها  ن  والمتعامل�ي اليانز ك�ي  كة  ورسش ن  للتأم�ي
الحرصية  االتفاقية  ن  وتدش�ي توقيع  بفعاليات  التأمينية 
ن مجموعة  برم ب�ي

ُ
ن الصحي والذي ا ي مجال التأم�ي

للتعاون �ن
اليانز  السادة/  ي  اتيحب االس�ت يك  وال�ش ن  للتأم�ي اإلسالمية 
ي 

�ن الصحي  ن  التأم�ي ي 
�ن الرائدة  كات  ال�ش من  ُتعد  ي  وال�ت ك�ي 

العالم.

الموافق  الثالثاء  يوم  الحفل  فعاليات  انطلقت  وقد 
بعد  عن  ي 

ا�ن االف�ت التواصل  بتقنية   2020/08/18
ي جائحة كورونا.

�ن المتبعة  ازات  االح�ت اطات  اش�ت بسبب 

ي رئيس مجموعة   وقد خاطب السيد/ عىلي ابراهيم العبدالغ�ن
 
ً
ومؤكدا بالجميع   

ً
مرحبا الحفل  ن  للتأم�ي القطرية  اإلسالمية 

ي البحث عن أفضل 
 �ن

ً
ن ال تألوا جهدا عىل أن اإلسالمية للتأم�ي

ولذلك  لعمالئها  األفضل  الخدمة  لتقديم  والوسائل  الطرق 
الصحي  ن  التأم�ي كات  رائدة رسش مع  اكة  ال�ش عىل  اختيارها  كان 
اكة الحرصية  كة اليانز. علما بأن هذه ال�ش ي العالم، وهي رسش

�ن
منتجات  تقديم  من  ن  للتأم�ي اإلسالمية  مجموعة  ستمكن 
لجميع  واالرسع  األفضل  الخدمة  اىل  إضافة  عالمية  طبية 

العالم.  ي دولة قطر وع�ب 
عمالئها �ن

Saudi Enaya Cooperative Insurance and GlobeMed Saudi sign TPA agreement 

Saudi Arabia:Saudi Arabia: Healthcare benefits management 
company GlobeMed Saudi and Saudi Enaya 
Cooperative Insurance have entered into a Third-Party 
Administration (TPA) agreement, that takes effect 
today (1 September 2020) for a period of around three 
years.
GlobeMed Saudi offers Saudi Enaya insured members 
convenient access and the benefits of high-value, high-
quality healthcare anytime, anywhere. It offers top-of-

the-line digital tools and premium customer services 
with field offices present in the largest hospitals in the 
Kingdom to support insured members at every point 
of their service.
Tadawul listed Saudi Enaya, by partnering GlobeMed, 
aims to focus on introducing its newly enhanced 
bundle of healthcare to its members and on further 
advancing its high-end technology-based services.
Commenting on this partnership, Jad Mouawad, 

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_report/report_efsa136.htm
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GIG Group News
Country Company Name Rating Status

BahrainBahrain Bahrain Kuwait 
Insurance Company 
B.S.C. and Takaful 
International Company 
BSC

A- (Excellent) 
and the Long-
Term Issuer 
Credit Ratings 
of “a-”

- The outlook of these Credit Ratings 
(ratings) is stable
- gig-Bahrain Takaful’s ratings consider its 
strategic importance to gig-Bahrain, with the 
company providing a platform to underwrite 
takaful business locally and increasing 
the overall operations’ market share to 
approximately 20%, measured by gross 
written premium. 

KuwaitKuwait Gulf Insurance 
Group K.S.C.P. and 
Gulf Insurance and 
Reinsurance Company 
K.S.C. (Closed) 

A (Excellent) 
and the Long-
Term Issuer 
Credit Ratings 
of “a”

- The outlook of these Credit Ratings 
(ratings) is negative
- The negative outlooks reflect a recent 
adverse trend in the group’s balance sheet 
strength. While internal capital generation 
and the sale of treasury shares led to an 
improvement in the group’s Best’s Capital 
Adequacy Ratio (BCAR) score and a 
reduction in financial leverage during 2019, 
and the company expects further positive 
development in 2020, concerns remain 
around volatility arising from subsidiaries 
domiciled in higher risk countries and 
liquidity pressures arising from a sizable 
single medical contract in Kuwait.

EgyptEgypt gig Insurance - Egypt 

S.A.E.

B++ (Good) 
and the Long-
Term Issuer 
Credit Rating 
of “bbb+”

- The outlook of these Credit Ratings 
(ratings) is stable
- gig-Egypt’s balance sheet strength is 
underpinned by risk-adjusted capitalisation 
at the strongest level at year-end 2019, as 
measured by Best’s Capital Adequacy Ratio 
(BCAR).

general manager of GlobeMed Saudi, said “We put our vast healthcare benefits management experience and state-
of-the-art digital technologies at the service of Saudi Enaya insured members to streamline the delivery of health 
insurance services”.

Source: Middle East Insurance Review

Source: AM Best
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الوفاء لتأمينات الحياة تحصل عىل ترخيص مزاولة النشاط رسميا برأسمال 
150 مليون جنيه 

مرص   – الحياة  لتأمينات  الوفاء  كة  رسش أعلنت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
نشاطها  لمزاولة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  موافقة  عىل  حصولها  عن 
ي طويل األجل  الط�ب ن  والتأم�ي الحياة  تأمينات  لفروع  تأمينات األشخاص  ي 

�ن
المرصي. بالسوق 

 150 كة الوفاء لتأمينات الحياة – مرص برأسمال مدفوع يبلغ  وتأسست رسش
.) 9.4 مليون دوالر أمريكي مليون جنية مرصي )قرابة 

المغرب،  هي  دول  خمس  ي 
�ن  

ً
حاليا تتواجد  أنها  بيانها  ي 

�ن كة  ال�ش وقالت 
1.1 مليار  ون والسنغال، وحققت المجموعة  تونس، ساحل العاج، الكام�ي

.2019 للعام  التأمينية  أمريكي من األقساط  دوالر 

 – المرصي  السوق  نمو  ي 
�ن الفاعلة  المساهمة  إىل  تهدف  أنها  وأضافت 

منتجات  عىل  ن  ك�ي بال�ت وذلك   –  
ً
حاليا متسارعة  ة  بوت�ي النمو  ي 

�ن اآلخذ 
االستثمار. عىل  العائد  وتعظيم  ي  الط�ب ن  التأم�ي الحماية، 

تبذلها  ي  ال�ت الجهود  ي 
�ن المشاركة  عىل  الحياة  لتأمينات  الوفاء  وتعمل 

الشمول  مبادرات  تفعيل  إىل  والرامية  مرص  ي 
�ن والرقابية  اإلدارية  الجهات 

من  مجموعة  وهي   ” االقتصادي  ن  التأم�ي  ” برامج  خالل  من  وذلك  الماىلي 
وبساطة  بسهولة  ن  تتم�ي ي  وال�ت احتياجا  األك�ث  للفئات  الموجهة  المنتجات 

المناسبة. والتكلفة  المطالبات  تحصيل  رسعة  اإلجراءات، 

ي مرص، ستعمل المجموعة عىل تعزيز 
وأشارت إىل أنه من خالل تواجدها �ن

المرصي هو حيوي وواعد،  السوق  األفريقية، خاصة وأن  بالقارة  وجودها 
، ويعيش  300 مليار دوالر امريكي ويبلغ ناتجه القومي اإلجماىلي ما يزيد عن 

105 مليون نسمة. ي مرص قرابة 
�ن

بلدانها  أك�ب  وثالث  القارة،  اقتصاديات  أك�ب  ثالث  تعد  أن مرص  وأوضحت 
دوالر  مليار   2.1 بنحو  ن  التأم�ي أسواق  أك�ب  ورابع  السكان،  عدد  من حيث 

.2019 ي عام 
ن �ن أمريكي من أقساط التأم�ي

الحياة – مرص،  لتأمينات  الوفاء  كة  تأسيس رسش أن  المجموعة عىل  وأكدت 
ي 

�ن النمو  لمواصلة  الهادفة  اتيجيتها  اس�ت لتعزيز  للمجموعة  دفعة  سيكون 
واالستثمار  الحماية  منتجات  تقديم  خالل  من  وذلك  األفريقية،  األسواق 

األعمال. وأصحاب  لألفراد  المختلفة  االحتياجات  مع  تتناسب  ي  ال�ت

التجاري  مجموعة  مع  التكامل  عىل  تب�ن  اتيجية،  االس�ت هذه  أن  وقالت 
ي 

�ن تحتله  الذي  الريادي  والموقع  كة  لل�ش ة  الكب�ي ات  الخ�ب عىل  بنك،  وفا 
ي المغر�ب السوق 

English

French

املصدر: حابـــــي

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
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