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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 واإلحصائيات على مسؤولية املصادر. تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ

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

Exclusive Sponsor

الراعــي الحصـــري

األمانة العامة

ن ي للتأم�ي اضية السابعة لإلتحاد العام العر�ب الندوة اإلف�ت

ن اإلقليمية دعم  كات إعادة التأم�ي مستجدات التكافل وآفاق التطور: كيف يمكن ل�ش
صناعة التكافل؟

To watch video, please click To watch video, please click here
Registration from Registration from here

هنا الضغط  الرجاء  الفيديو،  الضغط لمشاهدة  الرجاء  الفيديو،  لمشاهدة 
هنا أضغط  أضغط للتسجيل،  للتسجيل، 

ن ي للتأم�ي المؤتمر العام الـ 33 لإلتحاد العام العر�ب
ن والمقرر  ي للتأم�ي 33 لإلتحاد العام العر�ب ُعقد يوم أمس اجتماع اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العام الـ 

ترتيبات  لمتابعة  وذلك   2021/10/13 إىل   10 من  ة  الف�ت خالل  بالجزائر  وهران  مدينة  ي 
�ن عقده 

ها وغ�ي  ... للمؤتمر  ي 
و�ن اإللك�ت بالموقع  الخاصه  اللوجيستيه  األمور  من  العديد  ومناقشة  المؤتمر 

العاجل موضحا  القريب  ي 
تعميم �ن بإصدار  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  األمانة  هذا وستقوم 

التفاصيل به كافة 

https://www.youtube.com/watch?v=oLDz1kJm4h8
https://www.youtube.com/watch?v=oLDz1kJm4h8
https://digitalevents.zohobackstage.com/GAIF?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=oLDz1kJm4h8
https://digitalevents.zohobackstage.com/GAIF?lang=fr
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World Insurance & COVID-19

ي ثوب جديد
ن �ن ي للتأم�ي ي لإلتحاد العام العر�ب

و�ن إطالق الموقع اإللك�ت
ن  التأم�ي ن لخدمة صناعة  للتأم�ي ي  العام العر�ب العامة لإلتحاد  ي إطار سعي األمانة 

�ن
العامة  العربية بوجه عام والسادة أعضاء اإلتحاد بصفة خاصة، أطلقت األمانة 
)بث  جديد  ثوب  ي 

�ن لإلتحاد  ي 
و�ن اإللك�ت الموقع  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد 

(؛ ي تجري�ب

ومن الجدير بالذكر، أن الموقع الجديد يقدم العديد من المعلومات والخدمات 
منها: الصفحات  من  العديد  الموقع  يضمن  حيث 

األسواق  تقارير  منها  المعلومات  من  العديد  عىل  تحتوي  ي  وال�ت ن  التأم�ي مكتبة   -
ها  وغ�ي  Millimanو  Sigma مثل  المهمه  العالمية  التقارير  عن  فضال  العربية، 

الصناعة تخدم  ي  ال�ت التقرير  من 

ن  التأم�ي ن  لقوان�ي العربية  والرابطة  العرب  ن  التأم�ي وسطاء  رابطة  صفح�ت   -
األخبار  وآخر  اعضائهما  عن  فضال  ن  الرابطت�ي ن  هات�ي عن  معلومات  تضمنا  ي  وال�ت

بهما المتعلقة 

البيانات األساسية  - أعضاء االتحاد ويستعرض الموقع من خالل هذه الصفحة 
واالتحادات  والهيئات  كات  بال�ش الخاصه  االتصال  وبيانات  بالدوله  المتعلقة 

اإلتحاد أعضاء 

دليل  وهي  الجديد  موقعه  خالل  من  اإلتحاد  يتيحها  جديدة  خدمه  عن  فضال 
بيانات  من  يحتويه  ما  بكل  العرب  والوسطاء  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  �ش

العربية الدول  وأحصائيات  العربية  كات  لل�ش ماليه  وبيانات  أتصال 

كل هذا والكث�ي من الخدمات يمكنكم االطالع عليها بزيارة الموقع بالضغط هنا

Covid-19 Remains Prevalent Influence Towards Insurance 
Adoption; Zurich Report Finds
A recently published report by multi-line insurer Zurich International Life, who are operating within the Middle 
East, has revealed the trend of the region’s health risks. The findings placed a renewed focus on the serious 
illnesses or causes of death across the Middle East, as well as the factors which influenced customers’ insurance 
purchasing decisions.

ي للجنة السيارات والمكاتب العربية الموحدة
االجتماع االستثنا�ئ

ُعقد  الموحدة،  العربية  المكاتب  ن  ب�ي المتعلقة  واألمور  المواضيع  لمتابعة 
تطبيق  ع�ب  الموحدة  العربية  والمكاتب  السيارات  للجنة  ي 

االستثنا�ئ االجتماع 
ي الموافق 16-06-2021؛

زووم وذلك يوم االربعاء الما�ن

للبطاقة  ي 
و�ن اإللك�ت اإلصدار  وع  لم�ش الحاىلي  الموقف  استعراض  تم  وقد  هذا 

انتهائه يب�ش من قرب  مما  متقدمه  لمراحل  والذي وصل  تقالية  ال�ب

Its 2021 Customer Benefits Paid Report revealed that 
people are giving more consideration to insurance 
cover, especially since the advent of the Covid-19 
pandemic.
With Covid-19 the major health story of 2020, 
the pandemic has had a marked effect on people’s 
behaviour towards financial protection. According to 

a YouGov survey commissioned by Zurich, only 22% 
of respondents felt financially prepared for unfortunate 
family events. Interestingly, more male respondents 
(65.56%) felt somewhat/well prepared, compared to 
56.07% of women who felt the same.
Across all age categories, more than half of respondents 
said that due to Covid-19, they were somewhat likely or 
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https://www.gaif.org/FrontEnd/GAIF_Home
https://www.zurich.ae/media/2639/msp12588-me-benefits-paid-report-621.pdf
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extremely likely to consider purchasing life or critical 
illness cover, with more than 63.3% of respondents 
aged between 18 and 34 stating that they had already 
purchased life insurance since the start of the global 
crisis.
Citizens of the Middle East are also paying increased 
attention to the benefits of a healthier lifestyle, with 
many taking up exercise, yoga, and other physical 
and mental wellbeing activities in a bid to reduce or 
mitigate the risks of developing long-term, serious 
illnesses.
This factor is especially prescient, as the report 
highlights the strong correlation that exists between 
critical illnesses and life insurance claims; with the rate 
being almost equal to each other. This demonstrates 
that while people are actually living longer, an 
increasing figure is experiencing critical illnesses 
and dealing with the associated financial impact of 
managing chronic conditions.
In terms of the biggest threats to life, heart attacks 
and strokes were the biggest risk – 43% – followed 
by cancer – 27% – and accidents – 10%. Covid-19, 
while a relatively new illness, was responsible for 5% 
of all life insurance claims; a revelation revealed by 
the report. 
Cancer led the list of the gravest critical illness risks, 
followed by heart attacks, various chronic conditions, 
and strokes. A split by gender reveals that heart attacks 
were the lead critical illness insurance claim for males 
– 53% – while only 5% of females claimed for the 
same condition. Cancer led the female benefit claims 
list at 85%; with the illness accounting for only 31% 
of benefit claims for males.
Richa Bhagari, a Zurich customer from Dubai, said 
that being diagnosed with cancer in August 2020 was 
one of the most challenging periods of her life. The 
45-year-old happily married entrepreneur and mother 
of one said that the treatment was not only painful but 
both physically and mentally draining.
She revealed the secret to coping was “to have a 
positive outlook, be it in business or in life. You have 
to train your mind to be optimistic, place mind over 
matter and take things in your stride.”

“My learning from this experience is to be secure; 
to be protected financially, physically, mentally, and 
spiritually. Be ready for life.”
Another significant trend to consider is that while there 
has been an increase in the number of people with pre-
existing conditions seeking the financial security of 
insurance protection, Zurich is still accepting 99% of 
applications for cover. The report shows that 12% of 
applicants were shown to be overweight, with 5.6% 
having raised blood sugar levels – which can lead to 
long-term serious conditions.
Given the role of females as key decision-makers when 
it comes to household finances, it is noteworthy that 
women tended to find life insurance too expensive to 
purchase compared to men. Of those surveyed, 42.8% 
of women said they don’t have insurance because it is 
too expensive, compared to 34% of men who lacked 
cover due to similar circumstances. 
“This report demonstrates that while 
people are living longer, many of us 
may have to contend with a life-
threatening situation at some point 
in the future,” comments Walter 
Jopp, CEO of Zurich in the Middle 
East. “This is why it’s important 
to be prepared and to consider 
all options – whether that be the 
potential of contracting a serious 
illness or even death.”
“Our survey shows that 37% of respondents don’t 
have life or critical illness cover because they deem 
it too expensive, however, people might be surprised 
to learn we have a range of flexible and affordable 
coverage options. For instance, we’ve launched 
YourLife and YourCare, which are instant, simple, 
and accessible solutions, with protection starting from 
just 2 AED per day.”
“At Zurich, we are committed to helping provide 
financial security and assurance to families – whatever 
the circumstances. We are proud to have paid 98.1% 
of life insurance claim payments, amounting to a total 
of $136 million in customer benefits between January 
2018 and December 2020.”

 Walter Jopp,
 CEO, Zurich in the

Middle East

 Source: The fintech times 

Insurance sector could fork out up to $3bn for Tokyo Olympics 
cancellation
The insurance sector could pay out between $2bn and $3bn for the cancellation of the impending Tokyo Olympic 
Games, due to begin on 23 July, according to analysis from Bloomberg Intelligence, the research division of 
software and media company Bloomberg.
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Despite the International Olympic Committee (IOC) 
striving to push ahead with the postponed 2020 
Olympics, it has also taken out around $800m in 
event cancellation insurance, with additional cover 
purchased by the local organising committee.
Bloomberg Intelligence believes the insured cost of 
cancelling the event could be in the $2bn to $3bn 
range, including broadcasters, sponsors, professional 
sports teams and hospitality.
Charles Graham, senior industry analyst at Bloomberg 
Intelligence, said: “Insurers and reinsurers will be on 
tenterhooks over the next six weeks as the Tokyo 
Olympics’ opening nears, with any cancellation of 
the already postponed 2020 event potentially costing 
the sector $2bn to $3bn in aggregate, based on our 
calculations.
“That would hit an event cancellation industry already 
battered by record 2020 claims.”
Strongly opposed, but…
Insurance losses could be especially large as Japan 
faces emergency measures to contain Covid-19 
infections.
Last year, Swiss Re said that its direct Olympics 
exposure was $250m, which is about 1% of net earned 
premiums.
Munich Re hasn’t specified its exposure around the 

potential cancellation of the Olympics, however it 
could have exposure equating to hundreds of millions 
of euros, some of which may have been reserved.
Meanwhile, according to the latest polls, opposition in 
Japan to holding the Olympic Games could be easing 
following the number of Covid-19 cases dropping.
But medical opinion remains strongly opposed to the 
games taking place. Bloomberg Intelligence added 
that Japanese corporate sponsors favour another 
postponement after international spectators were 
excluded from attending.
The IOC is focused on making the games as safe 
as possible and has plans for daily testing and the 
vaccination of athletes - although vaccination will not 
be compulsory.
A decision on whether to allow spectators into venues 
will be taken later this month.

8 leading reinsurers lend support to Lloyd’s US$900m innovative 
cover
Lloyd’s, the world’s leading marketplace for the underwriting of commercial, corporate and specialty risk 
solutions, yesterday announced it has secured a landmark GBP650m (about $900m) five-year cover for its Central 
Fund which supports sustainable, profitable long-term market growth.

 Source: Global Reinsurance 

The GBP650m protection was structured and placed 
by Aon. It is a layered structure supported by newly-
created cell company Constellation IC Limited – 
financed by investment bank JP Morgan – as well as a 
panel of eight well-regarded and respected reinsurers, 
namely Arch, Berkshire Hathaway, Everest Re, 
Hannover Re, Munich Re, RenaissanceRe, Scor and 
Swiss Re.
The new and unique structure will provide increased 
protection for Lloyd’s customers and the market 
against severe tail-end events and further improve 
the quality and financial strength of Lloyd’s balance 
sheet, says Lloyd’s in a statement. Tail-end events are 
low-probability but high-impact events, such as the 
2008 financial crisis or a global pandemic.
The new multi-layered cover will reimburse aggregate 
payments from the Central Fund in excess of 

GBP600m up to GBP1.25bn, which will serve as a 
key component in Lloyd’s chain of security.
Lloyd’s Central Fund is available, at the discretion of 
the Council of Lloyd’s, to meet any valid claim that 
cannot be met from the resources of any member. 
Should syndicates need additional assets to meet their 
liabilities, the funds at Lloyd’s ensure that members 
have additional resources available. In the rare event 
that a member’s capital is insufficient and that member 
is not able to provide further assets to the relevant 
syndicates, Lloyd’s central capital provides further 
financial support to ensure valid claims are paid.
Solvency
In addition to protecting the Central Fund, the cover 
will create a significant buffer against adverse solvency 
developments. It is expected that the new cover will 
increase Lloyd’s central solvency ratio. The capital 
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 Source: Asia Insurance Review 

buffer will also facilitate growth opportunities against 
the backdrop of current favourable market conditions.
Mr Burkhard Keese, CFO, Lloyd’s, said, “This 
unique structure will enable us to support the market’s 
growth ambitions over the next few years, whilst also 
strengthening the resilience of our balance sheet. 
Our capital management and position are now more 

resilient than ever, providing enhanced protection for 
customers.”
The most recent claim made against the Central Fund 
was in respect of the 2007 underwriting year, and in 
all circumstances, there have never been aggregate 
claims in any one year to exceed the GBP600m 
retention applied to this new contract.

Global (re)insurance: Q1 trends generally favourable, driven by 
positive pricing momentum
Willis Re continues to monitor global (re)insurers’ financial health.

Willis Re pleased to share with you 
this short report which summarizes 
key themes emerging from global (re)
insurers’ 2021 Q1 results and has been 
prepared by Willis Re’s Strategic and 
Financial Analytics teams. 
The key takeaways are:
• Most (re)insurers achieved meaningful 
premium growth in Q1 2021, with 
rate momentum in reinsurance and 
commercial lines trumping any residual 
COVID-19 volume pressure.
• While a number of (re)insurers 
reported improved ex-cat accident year combined 
ratios, due to favourable pricing conditions, the Texas 
winter storm dented several headline combined ratios.
• European solvency ratios expanded again in Q1, 
with the main driver being an inflation related rise 
in risk-free interest rates. Solvency ratios have now 

generally regained their end-2019 pre-COVID levels.
• Possibly the most telling take-away from the Q1 results 
season is that consensus earnings estimates nudged up 
slightly, with rate momentum, premium growth and 
the investment yield outlook all contributing to the 
slightly more positive outlook.
To download full report, please click here

 Source: Willis Re 

Life insurance sector’s outlook revised to stable from negative
Moody’s Investors Service says that it has changed the outlook for the global life insurance sector to stable from 
negative for 2021.
The change in outlook mirrors a recent shift in outlook 
to stable from negative for life insurers in the US 
and Japan, two of the world’s largest life insurance 
markets, says Moody’s. It also reflects the sector’s 
improved growth prospects and reduced likelihood 
of tail events in the near term, as a result of a more 
favourable global operating environment, aided by 
improving individual health as mass vaccinations 
reduce the virus’s spread.
Despite sustained low interest rates, Moody’s expects 
the life insurance sector to remain stable over the next 
18 months. Of the remaining countries where we still 

have a negative outlook, in some, such as the UK, 
there have been signs of stability, both in the operating 
environment and at the individual company level, 
as shown by solid profitability and solvency ratios. 
In other countries with negative outlooks, such as 
Germany and the Netherlands, life insurers are faced 
with structural pressure on profitability and capital 
adequacy linked to still very low yields.
The following factors underscore the change in 
outlook to stable from negative:
1.A rebound in the global economy will support 
industry growth

https://www.willistowerswatson.com/-/media/WTW/Insights/2021/06/global-reinsurance-q1-trends-generally-favourable-driven-by-positive-pricing-momentum.pdf?modified=20210615201538
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Moody’s forecasts GDP in G-20 economies to grow 
by 6.1% in 2021 and by 4.4% in 2022, following a 
3.2% contraction last year. A growing economy, 
supported by the lifting of pandemic restrictions on 
most economic activity, will boost demand for life 
insurance products.
2.Solid capital adequacy has helped insurers navigate 
the pandemic
Globally, insurance companies entered 2020 with 
strong regulatory capital ratios, which were further 
bolstered by funds from debt issuances. Solid solvency 
ratios and strong liquidity helped insurers navigate the 
pandemic.
3.M&A leads business transformation, prepares 

Regional Insurance
Best’s Market Segment Report:
Hardening market and regulatory developments in the GCC 
drive interest in Captive Insurers
Growth prospects for Islamic insurance, or takaful, remain healthy in the Gulf Cooperation Council(GCC) countries, 
Africa and southeast Asia, helped by their large Muslim populations, relatively low insurance penetration and 
rising demand for medical cover, Moody’s Investors Service said in a report.
Principal Takeaways
• As international commercial insurance rates harden, 
interest in captives is growing in the Gulf Cooperation 
Council region
• Hardening markets may also provide a strategic 
rationale for captive sponsors to retain more risk
• Regulatory developments in some GCC jurisdictions 
have made it easier to establish a captive 
While the global captive insurance industry has 
experienced steady growth over the past decade, the 
use of captive (re)insurersin the Gulf Cooperation 
Council (GCC) countries has been limited to date.
However, AM Best is observing an increasing interest 
in the creation of new captives in the region, with 
multiple potential owners under taking feasibility 
assessments or seeking regulatory approval.
Significantly, this interest has not only come from 
the traditional users of captives-the energy and 
heavy industry sectors, and state oil enterprises. 
A wider gamut of companies is now investigating 
self-insurance solutions in response to hardening 
rates in the international commercial insurance and 
reinsurance markets. Additionally, companies in the 
region are becoming increasingly sophisticated in 
their risk management.
The introduction of captive-specific regulation, and 

insurers for post-COVID
Private capital is playing a key role in this industry 
transition, particularly in the US, as it seeks to manage 
a greater share of insurance assets, often through 
M&A and other partnerships or investments.
4.Pandemic accelerates digitalisation
The pandemic-driven year of contactless, virtual 
business interaction accelerated the digitalisation of life 
insurance sales processes that was already underway 
pre-pandemic. Increased digitalisation will reduce 
costs for companies as well as policyholders, and in 
the longer term will make insurance more appealing to 
new, digitally oriented, younger generations of buyers.

 Source: Asia Insurance Review 

the availability of experienced third-party captive 
managers to oversee the operations, have made the 
process of establishing a new captive easier.
To access a complimentary copy of this market 
segment report, please click here

 Source: AM Best 

http://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=309588&URatingId=2968021&AltSrc=22&_ga=2.118113484.434576697.1624055946-793228939.1600468822
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ي جهود المحافظة عىل االستقرار المالي منصور بن زايد يح�ي

هيكل تنظيمي جديد لـ»المركزي« و5 مساعدين للمحافظ

الرحمن  عبد  المركزي،  المرصف  إدارة  مجلس  رئيس  نائبا  االجتماع  حرصن 
محافظ  بالعىم  محمد  وخالد   ، ي الزعا�ب محمد  وجاسم  صالح،  آل  صالح 
ضاعن  وسامي  الخوري،  ي  حا�ب يونس  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  المرصف، 

. ي الرمي�ث محمد  عىلي  والدكتور  القمزي، 

عىل  المدرجة  الموضوعات  المركزي  المرصف  إدارة  مجلس  واستعرض 
والذي  للمرصف،  الجديد  التنظيىمي  الهيكل  تطبيق  واعتمد  أعماله،  جدول 
ي 

�ن المستجدات  مواكبة  من  المركزي  المرصف  ن 
ّ
وُيمك بالمرونة  يتسم 

المالية. الخدمات  قطاع 

مساعد   ، ي الزعا�ب عبيد  إبراهيم  من  كل  ن  تعي�ي عىل  المجلس  ووافق 
ي  ص�ب والدكتور   ، الماىلي واالستقرار  النقدية  السياسة  قطاع  المحافظ، 
وأحمد  التشغيلية،  العمليات  قطاع  المحافظ،  مساعد  العزعزي،  حامد 
 ، ن سعيد غانم القمزي، مساعد المحافظ، قطاع الرقابة عىل البنوك والتأم�ي
اتيجية،  االس�ت الشؤون  قطاع  المحافظ،  مساعد  الظاهري،  حميد  وسيف 
الجابري،  هللا  عبد  وفاطمة   ، الرقىمي والتحول  المالية  التحتية  البنية 
وحماية  السوق  سلوك  المالية،  الجرائم  مكافحة  قطاع  المحافظ،  مساعد 

لمستهلك. ا

اختيار  عىل  المجلس  وافق  الدفع،  ألنظمة  الوطنية  اتيجية  االس�ت وضمن 
الفوري  الدفع  منصة  حلول  مزود  ليكون  كات،  ال�ش ائتالف  ن  وتعي�ي
الوطنية  اتيجية  االس�ت وع  م�ش من  الثانية  المرحلة  تنفيذ  عن  والمسؤول 

الدفع. ألنظمة 

المالية  المنشآت  ضد  حة  المق�ت اإلنفاذ  إجراءات  عىل  المجلس  وافق  كما 
المركزي. المرصف  وأنظمة  لتعليمات  المخالفة 

المالية  العقوبات  تطبيق  نظام  مسودة  عىل  حة  المق�ت التعديالت  وناقش 
بالتعديالت  النظام  الصارمة، ووافق عىل اعتماد  امات  ن عىل مخالفات االل�ت

حة. المق�ت

2020 الذي تضمن  عية لسنة  العليا ال�ش الهيئة  واستعرض المجلس تقرير 
ي  ال�ت والجهود  اتخذتها،  ي  ال�ت القرارات  وأهم  الهيئة،  اجتماعات  مخرجات 
ي الدولة، تذلياًل للتحديات، باإلضافة إىل 

عية �ن بذلتها لتوحيد المعاي�ي ال�ش
المنشودة  األهداف  تحقق  ي  ال�ت المستقبلية  والمبادرات  المشاريــــع  عرض 

لها.

.2020 الماىلي لسنة  كما اطلع مجلس اإلدارة عىل تقرير االستقرار 

ي نهاية االجتماع، شكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اإلدارات 
و�ن

المحافظة  ي 
�ن المبذولة  جهودهم  عىل  المركزي  للمرصف  والتنفيذية  العليا 

مواجهة  ي 
�ن المستمر  وعملهم   ، ي

المرص�ن بالقطاع  الماىلي  االستقرار  عىل 
والماىلي  النقدي  النظام  تأثر  عدم  وضمان   ،19 كوفيد  جائحة  تداعيات 
 . ي

المرص�ن القطاع  لنمو  الدؤوب  العمل  بمواصلة   سموه 
ً
الدولة، موجها ي 

�ن

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
. ي بأبوظ�ب الوطن  ي قرص 

اإلدارة، �ن الثالث لمجلس  االجتماع 

المصدر: الخليـــج

Cost of COVID-19 will be showing up in UAE’s medical insurance 
soon: Daman CEO 

Vaccinations are putting a tight leash on the COVID-19 
spread – but the legacy of the pandemic will be there 
on the global insurance industry and the insured for 
some time. It could mean increased cost of insurance 
for health insurance in the UAE, according to a top 
industry figure.
“The pandemic has already impacted [policy] 
installments and is leading to inflated costs on so 
many fronts,” said Hamad Abdullah Al Mehyas, CEO 
of Abu Dhabi’s health insurer Daman, which now 
extends coverage to more than 2.1 million insured. 
“There are new medicines that cost in the hundreds 
of thousands – the cost of medical services will go 
higher.
“All of which will show up on the medical inflation 
rates… and reflect on the instalments (a policyholder 
has to pay).”
Senior insurance industry source echo his views, 
saying that the true cost of combating COVID-19 will 
be reflected in the 2021 insurance industry claims. 
In the UAE, the spiralling costs are still not being 

felt in full because “All medication for the corona is 
shouldered by the government,” Al Mehyas added.
At least one factor will remain a constant - medical 
insurance will remain the fastest growing category 
this year… and for some time to come.
New Gulf markets?
Daman, which is marking its 15th year of operations, 
is keeping a lookout for new market entries, with 
Kuwait and Bahrain mentioned as where “discussions” 
are taking place. In the UAE, Daman has moved well 
beyond its Abu Dhabi mandate – “We are having 
discussions with strategic partners in Dubai and 

Medical service costs will see an inflation, and only so much insurers can absorb
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northern emirates,” the CEO added. “In the past, we 
have insured the whole of government in Sharjah and 
had a presence in Dubai.”
In Saudi Arabia, it’s already off the mark, with Saudi 
Enaya. “Any enterprise would want to be in the kingdom 
given the huge volumes and expected returns,” 
said Al Mehyas. “There are about 40 companies in 
this [medical insurance] space, some of them quite 
specialised. But there are more opportunities that we 
can bag there.”
Systemically vital
In terms of employment for UAE nationals, Daman 

remains one of the key players in Abu dhabi. “When 
we launched, we had about 200 employees – now, it’s 
grown 10 times that,” the CEO said. “We have in these 
years entered different fields, such as management 
of medical units. We have shifted from relying only 
on traditional ways to deliver insurance services to 
extending them virtually.
“At all points, we have sustained government 
partnerships and kept growing the [medical] insurance 
footprint. We have a clear future vision that will see us 
go outside the borders of the UAE.”

 Source: Gulf News 

Arab Insurance OmanOman

ن والتكافىلي  كات التأم�ي ي �ش
ي قانو�ن

تعديل �ن

ن الصحي  ن والتكافىلي يركز عىل فصل التأم�ي كات التأم�ي ي �ش
ي قانو�ن

: التعديل �ن السالمي
ي السوق ونموه المستمر 

كنشاط مستقل باعتباره األك�ب حصة �ن
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  السالىمي  سالم  بن  عبدهللا  الشيخ  سعادة  أكد 
وقانون  ن  التأم�ي كات  �ش قانون  عىل  التعديالت  بأن  المال  لسوق  العامة 
السامية  السلطانية  المراسيم  بموجب  صدرت  ي  ال�ت التكافىلي  ن  التأم�ي
قطاعات  أحد  باعتباره  الصحي  ن  التأم�ي بتنظيم  مجملها  ي 

�ن تتعلق  ة  االخ�ي
التعديالت  هذه  جاءت  وقد   ، ن القوان�ي هذه  تنظمها  ي  ال�ت المختلفة  ن  التأم�ي
ي 

�ن الصحي  ن  التأم�ي لمنظومة  التنظيمية  الجاهزية  تعزيز  عىل  ركزت  ي  ال�ت
والنمو   الصحي  ن  التأم�ي لقطاع  ايدة  ن الم�ت لالهمية  استجابة  السلطنة، 
بلغ  الماضية، حيث  ة  الف�ت الصحي خالل  ن  التأم�ي ي حجم سوق 

�ن المتسارع 
متوسط النمو السنوي لهذا القطاع الحيوي خالل الثمان سنوات الماضية 
عىل  مستحوذا  األخرى  ن  التأم�ي قطاعات  يتصدر  جعله  ما   19% نسبته  ما 
البالغة  2020م  ي 

الما�ن للعام  التأمينية  األقساط  إجماىلي  من   34% نسبة 
466 مليون ريال.

المتنامية  المستقبلية  واألهمية  المعطيات  هذه  بأن  سعادته  وأوضح 
ي 

تقت�ن االخرى،  ن  التأم�ي أفرع  عن  بها  ن  يتم�ي ي  ال�ت وللخصوصية  للقطاع 
ن  التأم�ي نشاط  تقدم  ي  ال�ت ن  التأم�ي كات  �ش تعزيز كفاءة  عىل  العمل  ورة  �ن
توف�ي  ية عىل  والب�ش والتنظيمية  المالية  يكفل قدرتها  بما  الصحي وتنظيمها 
لحملة  الكافية  الحماية  وضمان  لعمالئها،  الصحية  للرعاية  الالزم  التمويل 
أن  موضحا  حديثه  ي 

�ن التنفيذي  الرئيس  سل  واس�ت  . الصحي ن  التأم�ي وثائق 
مستقال  نشاطا  ليكون  الصحي  ن  التأم�ي بفصل  ي 

تق�ن الجديدة  التعديالت 
ن العام. عن بقية األنشطة التأمينية، بعد أن كان يندرج تحت نشاط التأم�ي

السلطانية  المراسيم  تضمنتها  ي  ال�ت التعديالت  أهمية  عن  السالىمي  وع�ب 
تنقل  ي كونها 

العما�ن ن  التأم�ي سوق  تنظيم  ي 
�ن نوعية  نقلة  تمثل  أنها  بقوله 

للخدمات  أعىل  جودة  ومستوى  التنظيم  من  جديدة  مرحلة  إىل  القطاع 

يقتضيها  ي  ال�ت التخصصية  تراعي  االستقاللية  هذه  بأن  ا  مش�ي يقدمها،  ي  ال�ت
باعتباره  يقدمها  ي  ال�ت التأمينية  الخدمة  وطبيعة   ، الصحي ن  التأم�ي نشاط 
يستدعي  الذي  األمر  األفراد،  حياة  ويمس  الصحية  بالرعاية  يع�ن  نشاط 
ي 

�ن وتواكب  الخصائص  هذه  مع  تتناسب  يعية  وت�ش تقنية  أنظمة  توف�ي 
سالمة  وتضمن  تنظيمه،  ي 

�ن الدولية  والمعاي�ي  التطورات  الوقت  نفس 
. الصحي ن  التأم�ي وثائق  المقدمة وتحىمي حقوق حملة  الخدمات  جودة 

لمتطلبات  استجابة  ي 
تأ�ت التعديالت  بأن  مؤكدا  حديثه  ي 

�ن السالىمي  وأشار 
القيادة  تحت   ،2040 عمان   رؤية  تقودها  ي  ال�ت الراهنة  التنموية  المرحلة 
أعزه   – طارق  بن  هيثم  السلطان  الجاللة  صاحب  ة  حرصن لموالنا  الرشيدة 
ن  التأم�ي يعت�ب  ي  وال�ت الحيوية  لألنشطة  االقتصادي  بالتوسع  وذلك  هللا-، 
ي قطاع 

ي إيجاد فرص استثمارية �ن
الصحي أحدها حيث يعول عليه الكث�ي �ن

ي  ي قطاعات الخدمات الصحة ال�ت
ن والخدمات المتعلقة به وكذلك �ن التأم�ي

ن  المشمول�ي قبل  من  الخدمات  هذه  عىل  للطلب  ستستجيب  أنها  شك  ال 
ن الصحي االمر الذي يتوقع أن يستقطب استثمارات محلية وعالمية  بالتأم�ي
خدمات  وتوفر  االقتصادي  النمو  ي 

�ن تسهم  الخاص  الصحي  القطاع  ي 
�ن

إىل  باالضافة  السلطنة  محافظات  مختلف  ي 
�ن ذات جودة  تأمينية وصحية 

للشباب. نوعية  من فرص وظيفية  ن  القطاع�ي ما سيوفره 

ن  التأم�ي كات  �ش قانون  تضمنها  ي  ال�ت التعديالت  بأن  السالىمي  وأوضح 
ن التكافىلي تمت من خالل مشاركة كافة الجهات المعنية من القطاع  والتأم�ي
يضمن  وبما  مرئياتهم،  من  لالستفادة  وذلك  الحكومية،  والجهات  الخاص 
مجتمعية  ورؤية  متكاملة  بصورة  السلطنة  ي 

�ن الصحي  ن  التأم�ي منظومة  بناء 
المنشودة. التنموية  والغايات  األهداف  تحقق  تشاركية 

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال
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Arab Insurance BahrainBahrain

جاللة الملك المفدى يصدر مرسوم بقانون رقم )12( لسنة 2021 بإضافة بند جديد 
برقم )6( إل الفقرة )ج( من المادة )8( من المرسوم بقانون رقم )78( لسنة 2006 

ن ضد التعطل بشأن التأم�ي
الملك حمد بن عيىس آل خليفة عاهل  الجاللة  ة صاحب  صدر عن حرصن
 2021 لسنة   )12( رقم  بقانون  مرسوم  ورعاه  هللا  حفظه  المفدى  البالد 
المرسوم  من   )8( المادة  من  )ج(  الفقرة  إىل   )6( برقم  جديد  بند  بإضافة 

التعطل جاء فيه: ن ضد  التأم�ي بقانون رقم )78( لسنة 2006 بشأن 
المادة األوىل: 

المرسوم  من   )8( المادة  من  )ج(  الفقرة  إىل   )6( برقم  جديد  بند  ُيضاف 
: ي

التعطل نّصه اآل�ت ن ضد  التأم�ي بقانون رقم )78( لسنة 2006 بشأن 

ن المؤّمن عليهم بموجب قانون  “-6 سداد نسبة من أجور العمال البحريني�ي
ن االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )24( لسنة 1976، وذلك  التأم�ي

 COVID-19( وس كورونا المستجد رة من تداعيات ف�ي كات المترصن ي ال�ش
�ن

الوزير،  يحَددها  ي  ال�ت والضوابط  وط  لل�ش  
ً
ِوفقا الوزارة  لدى  ُتسَجل  ي  (ال�ت

2021 وبحد أق�   من شهر يونيو 
ً
ويكون السداد لمدة ثالثة أشهر اعتبارا

و   2021 يونيو  شهر  عن  بموجبه  المؤمن  األجر  من   )100%( مقداره 
ن له، مع مراعاة الفقرة )ه( من هذه المادة”. )%50( عن الشهرين التالي�ي

الثانية: المادة 

هذا  أحكام  يخصه-تنفيذ  فيما  ٌل 
ُ
ك والوزراء-  الوزراء  مجلس  رئيس  عىل 

الرسمية. الجريدة  ي 
�ن ه  ِ لتاريــــخ ن�ش التاىلي  اليوم  به من  وُيعمل  القانون، 

المصدر: وكالة أنباء البحرين

Arab Insurance PalestinePalestine

ن  كات التأم�ي ي ل�ش
ن هيئة سوق رأس المال الفلسطينيه واالتحاد الفلسطي�ن التباحث ب�ي

ن  ي قطاع التأم�ي
لتعزيز سبل التكنولوجيا الماليه وخاصه �ن

تعزيز  سبل  ن  التأم�ي كات  �ش ومدراء  ن  التأم�ي كات  �ش واتحاد  الهيئة  ناقشت 
. ن التأم�ي قطاع  ي 

�ن وخاصة   ، ن فلسط�ي ي 
�ن المالية  التكنولوجيا 

ي 
�ن  

ً
اجتماعا  2021/06/16 الموافق  األربعاء  يوم  وعىل جانب آخر، عقد 

كات  ل�ش ن  المالي�ي المدراء  بحضور  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي  الفلسطي�ن االتحاد  مقر 
لمناقشة  وذلك  الحنبىلي  ن�ين  السيدة  لالتحاد  العام  ن  واألم�ي ن  التأم�ي
الخروج  تم  حيث  ن  التام�ي بقطاع  الخاصة  المهمة  المالية  الجوانب  بعض 

الخصوص بهذا  موحدة  بتوصيات 
المصدر: صفحة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين على الفيس بوك

المصدر: صفحة هيئة رأس المال الفلسطينية على الفيس بوك

Arab Insurance JordanJordan

ن لبحث أولويات التطبيق ي ممثىلي قطاع التأم�ي
ي يلت�ت

البنك المركزي االرد�ن
ي أعقاب صدور قانون 

ن �ن كات التأم�ي ي ل�ش
بناًء عىل طلب من االتحاد األرد�ن

ي 
الما�ن أيار  شهر  منتصف   2021 لسنة   12 رقم  ن  التأم�ي أعمال  تنظيم 

تم   2021/6/15 الموافق  الثالثاء  يوم  من   
ً
اعتبارا  

ً
نافذا أصبح  والذي 

الموافق  االربعاء  يوم  صباح  ي 
األرد�ن المركزي  البنك  مع  موسع  لقاء  عقد 

فريز  زياد  الدكتور  معاىلي  بحضور  المركزي  البنك  مقر  ي 
�ن  2021/6/16

المحافظ  نائب  الشيخ  ماهر  الدكتور  وعطوفة  المركزي  البنك  محافظ 
استحداثها  تم  ي  ال�ت ن  التأم�ي مراقبة  إدارة  ي 

وموظ�ن طهبوب  رنا  والسيدة 
ن بحضور مجلس  ي البنك بموجب القانون، مع ممثىلي قطاع التأم�ي

 �ن
ً
مؤخرا

المجلس  أعضاء  والسادة  ات  سم�ي ماجد  المهندس  برئاسة  االتحاد  إدارة 
رؤساء  السادة  من  واسعة  وبمشاركة  التنفيذية  واإلدارة  االتحاد  ومدير 
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التنفيذيون  والرؤساء  العامون  والمدراء  ن  التأم�ي كات  �ش إدارة  مجالس 
. ن التأم�ي كات  ل�ش

نفاذ  بعد  ي 
األرد�ن المركزي  البنك  مع  للقطاع  األول  اإلجتماع  هذا  ي 

ويأ�ت
البنك  توجهات  عىل  الوقوف  بهدف  وذلك  ن  التأم�ي أعمال  تنظيم  قانون 
حات  ن لتطبيق القانون وبحث أية مق�ت المركزي وأولوياته تجاه قطاع التأم�ي
التشاوري  االجتماع  خالل  تم  حيث  تطويره،  ي 

�ن تساهم  القطاع  من  تقدم 
كز عليها البنك المركزي  ي س�ي تسليط الضوء عىل اهم المحاور والنقاط ال�ت
ن  التام�ي كات  ي �ش

المؤسسية �ن الحاكمية  القادمة وخاصة تطبيق  المرحلة  ي 
�ن

اداراتها  مجالس  من  التنفيذية  لالدارة  مسائلة  ووجود  المؤسىسي  والعمل 
عىل  والمحافظة  اهدافها،  تحقيق  عىل  والحرص  كة  ال�ش خطط  ومتابعة 
تجاه  اماتها  ن ال�ت دفع  من  كات  ال�ش ن  لتمك�ي مناسب  مالية  مالءة  هامش 
قطاع  دور  تعزيز  اهمية  عىل  والتاكيد   ، ن التام�ي من  والمستفيدين  العمالء 
وعالميا  اقليميا  التوسع  عىل  والقدرة  المحىلي  االقتصاد  تنمية  ي 

�ن ن  التام�ي
بالدول  اسوة  االجماىلي  المحىلي  الناتج  ي 

�ن القطاع  مساهمة  نسبة  وزيادة   ،
التامينية  الخدمات  لتطوير  التكنولوجيا  ي 

�ن االستثمار  وأهمية  المتقدمة، 
ان  عىل  والعمل   ، كات  ال�ش ي 

�ن االستثمارية  المحافظ  تنويــــع  وكذلك   ،
وتقديمه  مجدية  مالية  عوائد  ويحقق  للمستثمرين  جاذب  القطاع  يكون 
النهج  عىل  التأكيد  وكذلك   ، ن للمواطن�ي جوة  وذات  عادلة  تأمينية  خدمات 
اصدارها،  قبل  ن  القوان�ي مشاريــــع  ي 

�ن معهم  والتشاور  القطاع  مع  التشاركي 
جيل  وبناء  التأمينية  الكوادر  ي 

�ن واالستثمار  التدريب  اهمية  عىل  ن  ك�ي وال�ت

السوق  لقيادة  والمعرفة  ة  بالخ�ب والقيادات وتسليحهم  ن  المهني�ي جديد من 
ي 

�ن المرأة  ن  تمك�ي واهمية   ، ن بالتام�ي خاص  قانون  وجود  مستقبال،وأهمية 
التفك�ي  ورة  و�ن ادارتها،  ومجالس  ن  التام�ي كات  ل�ش التنفيذية  االدارات 
من  واالحتفاظ  المنافسة  عىل  قادرة  عمالقة  كات  �ش لخلق  االندماج  ي 

�ن
والحكومة  المركزي  البنك  واستعداد  المالية،  مالءتها  وزيادة  االخطار 
عىل  القطاع  مع  مستقبال  العمل  وسيتم  لالندماج،  الحوافز  ي 

�ن للتفك�ي 
دراسية  مواد  وادراج   ، ن التام�ي فيها  وبما  للخدمات  الماىلي  الشمول  موضوع 
ن  التام�ي قطاع  ممثوا  واكد   ، ي التأمي�ن الوعي  لزيادة  المدرسية  المناهج  ي 

�ن
بيئة  القطاع لدى  ي تؤرق  ال�ت المشاكل  ي حال 

القطاع �ن عىل اهمية مساعدة 
كات. التامينية النها تؤرق ال�ش العمل واالطراف المصاحبة لتقديم الخدمة 

العمىلي  التطبيق  برزت  ي  ال�ت الثغرات  عالج  الجديد  القانون  أن  ويذكر 
الحاكمية  مبدأ  وسيعزز  فيه،  والثغرات  القصور  وأوجه  القديم  للقانون 
ايضا  ويــهدف  التأمينية  الخدمات  ومقدمي  ن  التأم�ي كات  �ش ي 

�ن المؤسسية 
ن  وتحس�ي فيها،  الملكية  عن  ن  التأم�ي كات  ل�ش التنفيذية  اإلدارة  لفصل 
للرقابة  وشفافة  واضحة  معاي�ي  ووضع  ن  التأم�ي كات  ل�ش المالية  المالءة 
القائمة  كات  ال�ش وتملك  ن  التأم�ي كات  �ش ترخيص  إجراءات  وتنظيم  عليها 
البنك  القانون  ومنح   ، ن موثوق�ي غ�ي  ن  مساهم�ي من  عليها  السيطرة  لمنع 

ة. المتع�ث كات  ال�ش مع  للتعامل  الصالحيات  المركزي 

المصدر: صفحة االتحاد االردني لشركات التأمين على الفيس بوك

Arab Insurance EgyptEgypt

كات  �ش فيها  تكتتب  ي  ال�ت التأمينية  بالتغطية  للتعريف  الندوتان  تهدف 
ي تلبية احتياجات البنوك 

انية، بما يسهم �ن ن لمواجهة المخاطر السي�ب التأم�ي
ن  الندوت�ي ي 

�ن شارك  حيث  التغطيات،  من  النوع  لهذا  المالية  والمؤسسات 
ن عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المرصي، واتحاد  ممثل�ي
العاملة  البنوك   من 

ً
بنكا  30 كة بنوك مرص، و ما يزيد عن  بنوك مرص، و�ش

ن  ممثل�ي  
ً
أيضا ن  الندوت�ي ي 

�ن كما شارك  البنوك،  اتحاد  مع  بالتنسيق  ي مرص  
�ن

انية،  السي�ب واألخطار  التغطيات  ي 
�ن المكتتبة  المرصية  ن  التأم�ي كات  �ش عن 

ي 
�ن المتخصصة  العالمية  ن  التأم�ي كات  �ش من  ن  الدولي�ي اء  الخ�ب من  عدد  و 

ونية  اإلليك�ت المالية  المعامالت  ن عىل  التأم�ي التغطيات.ويعد  النوع من  هذا 
عىل  حديثا  طرأت  ي  ال�ت الموضوعات  أهم  من  انية  السي�ب المخاطر  ضد 
العالىمي نحو  التوجه   من 

ً
انطالقا ، وذلك 

ً
المالية محليا وعالميا المؤسسات 

واالتصاالت  التكنولوجيا  عىل  يعتمد  نقدي  غ�ي  اقتصادي  لنظام  التحول 
المخاطر  زيادة  من  ذلك  عىل  تب  ي�ت وما  المالية،  المعامالت  انجاز  ي 

�ن
المعامالت. من  النوع  بهذا  المرتبطة 

الهيئة  ن  ب�ي ك  المش�ت التعاون  مخرجات  أهم  مناقشة  الندوتان  شهدت 
ن  ي إعداد أول دليل للتأم�ي

العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المرصي �ن
أبريل  ي 

�ن انية  السي�ب المخاطر  ضد  ونية  اإلليك�ت المالية  المعامالت  عىل 
ن  التأم�ي كات  و�ش البنوك  من  عدد  مع  بالتشاور  إعداده  تم  والذي   ،2019
ن  ي مرص، و ُيَعد أحد أدوات فهم التغطيات التأمينية ووثائق التأم�ي

العاملة �ن
للبنوك   

ً
شاديا اس�ت دلياًل  ويعت�ب  ونية؛  اإلليك�ت المالية  بالمعامالت  المتعلقة 

المعامالت  عىل  ن  التأم�ي إجراءات  ببدء  قيامها  حال  المالية  والمؤسسات 
. ن التأم�ي كات  إحدى �ش مع  انية  السي�ب المخاطر  ونية ضد  اإلليك�ت المالية 

ن  التأم�ي نموذج طلب  استيفاء  ح كيفية  ن �ش الندوت�ي فعاليات  تم خالل  كما 

التأمينية،  اء التغطية  ي مرص، ومراحل �ش
البنوك العاملة �ن من جهة أي من 

المستقلة  ن  التأم�ي وثيقة  توفرها  ي  ال�ت التأمينية  التغطيات  وصف  وكذا 
بجانب  انية،  والسي�ب ونية  اإلليك�ت األخطار  عن  الناشئة  المسئولية  ضد 

التعويضات. إجراء  خطوات  استعراض 

الرقابة  هيئة  رئيس  -مساعد  رمضان  هشام  األستاذ/  أشاد  جانبه  ومن 
المرصي  المركزي  والبنك  الهيئة  ن  ب�ي تمت  ي  ال�ت كة  المش�ت بالجهود  المالية 
، وما سبق ذلك من تنسيق وتعاون إلصدار الدليل المشار  ن لتنفيذ الندوت�ي
وذلك  ونية،  اإلليك�ت المالية  بالمعامالت  المتعلقة  ن  الـتأم�ي ووثائق  إليه 
وتحقيق  رقىمي  مجتمع  إىل  التحول  نحو  الدولة  توجهات  تنفيذ  إطار  ي 

�ن
تطوير  نحو  المرصي  المركزي  البنك  توجهات  وكذا   ، الماىلي الشمول 
عىل  اعتمادا  أقل  مجتمع  إىل  والتحول  الدفع  ونظم  المرصفية  الخدمات 

النقد. أوراق 

برئاسة  للمدفوعات  القومي  المجلس  عن  الصادرة  القرارات  إلنفاذ  المرصي  المركزي  والبنك  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  ن  ب�ي كة  المش�ت الجهود  إطار  ي 
�ن

القطاع  احتياجات  ي  تل�ب محدثه  ن  تأم�ي وثائق  وإصدار  اق  االخ�ت مخاطر  ضد  ونية  اإللك�ت المالية  المعامالت  عىل  ن  التأم�ي بشأن  الجمهورية  رئيس  السيد 
المخاطر  ضد  المالية  المعامالت  عىل  ن  “التأم�ي تناوال  ُبعد  عن  ن  تفاعليت�ي ن  ندوت�ي المركزي  البنك  مع  بالتعاون  المالية  الرقابة  نظمت  المرصي،  ي 

المرص�ن
.2021 9 و16 يونيو  انية” يومي  السي�ب

للمرة الثانية خالل أسبوع:

انية بالتعاون مع البنك  ن عىل المعامالت المالية ضد المخاطر السي�ب التوعية بالتأم�ي
المركزي المرصي

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية
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تفاصيل اعتماد 198 مليون جنيه كتغطية تأمينية لحوادث الطرق والسكة الحديد 
المرصية،  ن  التأم�ي كات  ب�ش الحسابات  استشاري  تركي  هيثم  المحاسب  قال 
ن الحكومي لتغطية المخاطر الناتجة عن حوادث  إن إصدار صندوق التأم�ي
ي وجود تغطية 

198 مليون جنيه عن العام الماىلي الجديد يسهم �ن الطرق لـ 
الطرق. حوادث  لمخاطر  ة  ن مم�ي تأمينية 

عىل  يعمل  الصندوق  أن  لـ”الدستور”،  خاصة  ي ترصيحات 
�ن تركي  وأضاف 

عىل  الدولة  حرص  يوضح  ما  وهو  بالحوادث  الخاصة  التعويضات  �ف 
النقل. لحوادث  التأمينية  التغطية 

عن  الناتجة  التأمينية  المخاطر  تغطية  هو  الصندوق  من  الهدف  أن  وأكد 
تغطية  ي 

�ن الصندوق ساهم  أن  إىل  ا  الحديد، مش�ي والسكة  الطرق  حوادث 
السابقة. األعوام  الحوادث خالل  العديد من 

ار الناتجة عن  ن الحكومي لتغطية األ�ن واعتمد مجلس إدارة صندوق التأم�ي
التقديرية  الموازنة  المجهلة«  »الحوادث  ال�يــــع  النقل  مركبات  حوادث 
 198.6 نحو  تبلغ  تقديرات  بإجماىلي   2022/2021 المقبل  الماىلي  للعام 

جنيه. مليون 

 190 حواىلي  تخصيص  للصندوق  الجديدة  التقديرية  الموازنة  وأوضحت 
مليون جنيه للتعويضات والمخصصات المتوقع �فها خالل العام الماىلي 

.2021/2022 المقبل 

جنيه  مليون   136.1 بقيمة  تعويضات  إجماىلي  سدد  الصندوق  أن  يذكر 
منذ  الُمسدد  إجماىلي  ليصل   ،2019/2020 ي 

الما�ن الماىلي  العام  بنهاية 
ي عام 2007 وح�ت نهاية يونيو 2020 إىل حواىلي 776.1 

نشأة الصندوق �ن
جنيه. مليون 

كة تك تيوب للحلول التكنولوجية  وكان قد تعاقد الصندوق الحكوم مع �ش
التسوية  ومطالبات  للقضايا  و�ن  إلك�ت نظام  إنشاء  بهدف  سنوات   3 منذ 

أو  التالعبات  منع  يضمن  بحيث  عنها  الناشئة  التعويضات  الودية، وسداد 
الغش أو تكرار سداد التعويض أك�ث من مرة.

القانون  من   20 رقم  المادة  لنص   
ً
وفقا إنشائه  تم  الصندوق  أن  إىل  ويشار 

الناشئة  المدنية  المسئولية  عن  اإلجباري  ن  التأم�ي بشأن   2007 لسنة   72
ينشأ  بأنه  ي 

تق�ن وال�ت  مرص  داخل  ال�يــــع  النقل  مركبات  حوادث  عن 
 1981 لسنة   10 رقم  القانون  من   24 المادة  لنص   

ً
وفقا صندوق حكومي 

ال�يــــع. النقل  مركبات  حوادث  عن  الناتجة  ار  األ�ن لتغطية 

الكىلي  العجز  أو  الوفاة  حالة  ي 
�ن جنيه  ألف   40  

ً
تعويضا يسدد  الصندوق 

لمستديم ا

الحادث؛  عن  المسئولة  المركبة  معرفة  عدم  تغطية  الصندوق  ويتوىل 
بجانب   ، الغ�ي لصالح  المركبة  عىل  ن  تأم�ي وجود  عدم  تغطية  وكذلك 
كات  خيص، وحاالت إعسار �ش ال�ت المعفاة من إجراءات  المركبات  حوادث 
ي يصدر بها قرار من  ، باإلضافة إىل الحاالت األخرى ال�ت

ً
 أو جزئيا

ً
ن كليا التأم�ي

المالية. للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس 

بتعديل   2015 أغسطس   22 ي 
�ن  2015 لسنة   98 رقم  القانون  كما صدر 

ي مرص الصادر بالقانون 
ن �ن اف والرقابة عىل التأم�ي بعض أحكام قانون اإل�ش

الصندوق  إنشاء  يكون  أن  تعديالته  أهم  وكان   1981 لسنة   10 رقم 
الشخصية  له  ويكون  الوزراء  مجلس  رئيس  من  بقرار  وتنظيمه  الحكوم 
لسنة    10 رقم  القانون  من   24 المادة  )تعديل  المستقلة  اإلعتبارية 
ي 

�ن  2291 رقم  تحت  للصندوق  جديد  أساسي  نظام  صدر  وقد  1981(؛ 
بعاليه من  إليه  المشار  القانون  أقره  ما  يتماسش مع  2018 فيما  أكتوبر   30

المستقلة. اإلعتبارية  الشخصية  للصندوق  يكون  أن 
المصدر: الدستور

Companies News

 » ن ة التأم�ي « لـ»البح�ي ي نظرة إيجابية من »إس آند �ب
الوقت  ي 

و�ن  ،» ي »إيجا�ب إىل  »مستقر«  من  ن  للتأم�ي الوطنية  ة  البح�ي كة  �ش بشأن  توقعاتها  بورز«  آند  »ستاندرد  وكالة  عّدلت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
.»BB+« لها عند درجة المالية  القوة  األجل وتصنيف  ي طويل 

االئتما�ن التصنيف  ثبتت  ذاته 
التحسينات بفضل جهود  الماضية. وكانت هذه  القليلة  السنوات  السيولة لديها عىل مدى  ن وتحّسن  التأم�ي كة  ي ل�ش المراجعة السجل اإليجا�ب وتعكس هذه 
كة  ال�ش كما حافظت  الماضية.  القليلة  السنوات  مدى   عىل 

ً
تدريجيا ي 

المرص�ن اض  االق�ت السائلة وخفض  األصول  ي 
�ن االستثمار  زيادة  ي 

�ن الوطنية«  ة  »البح�ي
. التواىلي الثانية عىل  للسنة  التنظيىمي  األد�ن  الحد  أعىل من  المالية  عىل مالءتها 

بشكل  السيولة  تحسنت  حال  ي 
�ن المقبلة،   12 الـ  األشهر  مدى  عىل  تصنيفاتها  رفع  احتمالية  كة،  لل�ش الممنوحة  اإليجابية  المستقبلية  النظرة  وتعكس 

التنظيمية. المالءة  لمتطلبات  تلبيتها  استمرار  مع   ،
ً
مناسبا  » ي �ب آند  ه »أس  تعت�ب الذي  المستوى  إىل  المصدر: الخليجمستدام 

Alliance Assurances: results 2020
Algeria:Algeria: Alliance Assurances published its results as of 31 
December 2020.
Set at 4.7 billion DZD (35.46 million USD) compared to 
5.2 billion DZD (43.45 million USD) in 2019, the turnover 
decreased by 9.6%.
The premium decline is due to numerous factors including 
the health crisis, the halt in the marketing of new vehicles 
and the dumping of tariffs.
The net result stood at 481.03 million DZD (3.62 million 

USD) against 482.09 million DZD (4.02 million USD) as 
of 31 December 2019, which represents a decline of 0.2%.
Despite the difficult economic situation, the Board of 
Directors which held a General Meeting in late May 2021, 
decided to distribute a dividend of 32 DZD (0.24 USD) per 
share for the year 2020.
The company’s shareholder’s equity that was set at 17.9%, 
reached 4.6 billion DZD (34.7 million USD) at the end of 
2020. The Return on equity (ROE) was established at 9.4% 
thus decreasing by 1.5% compared to 2019.

 Source: Atlas Magazine 
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)A( كة بمرص واإلمارات عند درجة الوكالة أكدت تصنيف القوة المالية لل�ش

ن مرص« عند »a+« مع نظرة  ي لـ»أورينت للتأم�ي
»AM Best« تثبت التصنيف اإلئتما�ن

مستقبلية مسقرة
 AM Best الدولية  التصنيف  وكالة  أكدت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
لها  التابعة  كة  باإلمارات وال�ش ن  للتأم�ي أورينت  كة  المالية ل�ش القوة  تصنيف 
ن التكافىلي – مرص عند درجة )A ممتاز(، وكذلك التصنيفات  أورينت للتأم�ي
نظرة  مع  »+a«ممتاز،  درجة   عند  ن  كت�ي لل�ش األجل  طويلة  اإلئتمانية 

مستقرة. مستقبلية 

كة  انية العمومية ل�ش ن وأوضحت الوكالة أن هذه التصنيفات تعكس قوة الم�ي
، باإلضافة إىل جدارة أداء 

ً
AM Best أنها قوية جدا ي تقدرها  أورينت، وال�ت

المؤسسية. للمخاطر  وإداراتها  المحايد  التجاري  وملفها   ، التشغيىلي

بالرسملة  مدعومة  أورينت  كة  ل�ش العمومية  انية  ن الم�ي قوة  أن  إىل  وأشار 
نسبة كفاية  سجلت  حيث   ، مستوى  أعىل  عند  المخاطر  حسب  المعدلة 
للمجموعة  العمومية  انية  ن الم�ي قوة  أن  كما   ،70% من  أعىل  المال  رأس 

القوي. السيولة  ووضع  الحكيمة  االحتياط  بممارسات  مدعومة 

االستثمارية  المحفظة  من  المال  رأس  استهالك  معظم  “ينشأ  وتابعت 
من  يقرب  ما  تمثل  جوهرية  اتيجية  اس�ت ملكية  تتضمن  ي  وال�ت للمجموعة، 
يستمر  كما  2020؛  عام  نهاية  ي 

�ن المستثمرة  األصول  إجماىلي  من   19%
 ، وفائضها  أورينت  مال  رأس  ي 

�ن التقلبات  بعض  إحداث  ي 
�ن االستثمار 

المؤقتة  االحتياطيات  فإن  ذلك،  ومع  العادلة؛  القيمة  تحركات  بسبب 
التقلبات؛  هذه  الستيعاب  اآلن كانت كافية  ح�ت  أورينت  من  المال  لرأس 
أك�ب  بشكل  االستثمارية  محفظتها  بتنويــــع  أورينت  قامت   ،2020 عام  ي 

و�ن
ي األوراق المالية ذات الدخل الثابت”.

حسب فئة األصول مع زيادة �ن

ي 
�ن المستمر  التفوق  من  حافل  بسجل  أورينت  مجموعة  تمتع  إىل  وأشار 

كانت  ي  وال�ت اإلجمالية،  والربحية  االكتتاب  حيث  من  أقرانها  عىل  األداء 

خالية إىل حد كب�ي من التقلبات المادية عىل الرغم من المنافسة الشديدة 
المتحدة. العربية  اإلمارات  ي سوق 

�ن التنظيمية  ات  والتغي�ي

متوسط  من  يتضح  كما  للغاية،  قوي  تشغيىلي  أداء  إظهار  أورينت  وتواصل 
والعائد   )2016-2020( سنوات  خمس  لمدة  الممتازة  الموزونة  النسبة 
 AM حساب  )حسب  و13.7%   78.0% بنسبة  الملكية  حقوق  عىل 

. Best( عىل التواىلي

2020 كة أورينت اإلماراتية خالل  259.8 مليون درهم حجم أرباح �ش

ي قدره 259.8  وكانت قد أعلنت أورينت عن تحقيقها خالل 2020 ربــح ف�ن
، أي ما يعادل نسبة مجمعة %75.8، وتتوقع أن نهج  ي

مليون درهم إمارا�ت
الخط  نمو  عىل  الربحية  عىل  ن  ك�ي وال�ت المخاطر  الختيار  الحكيم  أورينت 

القوي. ي  الف�ن األداء  األعىل سيدعم استمرار 

ي اإلمارات العربية 
AM Best أن أداء أورينت التجاري القوي �ن وأوضحت 

شبكة  عىل  وسيطرتها  القوية  التجارية  عالمتها  من  والمستمد   – المتحدة  
ي 

�ن رائدة  مكانة  عىل  الحفاظ  ي 
�ن المجموعة  ساعد   – بها  الخاصة  التوزيــــع 

شبكة  من  االستفادة  أورينت  كة  ل�ش التجاري  الملف  يواصل  كما  السوق؛ 
الفطيم. مجموعة  إىل  وانتمائها  لها  التابعة  القنوات  متعددة  التوزيــــع 

ن  التأم�ي قطاعات  ي 
�ن تغلغلها  من  أورينت  تزيد  أن   AM Best وتتوقع 

غ�ي  بالتجزئة  البيع  وقطاعات  المتحدة  العربية  اإلمارات  ي 
�ن الحياة  عىل 

توسع  مع   
ً
تماشيا اإلقليىمي  وجودها  تطوير  تواصل  وأن  بالحياة  المرتبطة 

، كما تتوقع أن تستفيد المجموعة 
ً
الفطيم حيثما كان ذلك ممكنا مجموعة 

ي اإلمارات العربية 
ن التكافىلي المتنامية �ن أيًضا من الوصول إىل أسواق التأم�ي

لها. التابعة  التكافل  كات  المصدر: أموال الغدالمتحدة ومرص من خالل �ش

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

ة نفسها تسدد 89 مليونا تعويضات خالل الف�ت

ن التكافىل تحقق 165 مليون جنيه أقساطا �ن 9 أشهر مرص للتأم�ي
 – التكافىل«  ن  للتأم�ي »مرص  كة  �ش حققت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
األشهر  خالل  ة  مبا�ش أقساطا  جنيه  مليون   165  – ومسئوليات  ممتلكات 
 154 مقابل   )2021  /2020( الجارى  الماىل  العام  من  األوىل  التسعة 
 )2020  /2019( الما�ن  الماىل  العام  من  نفسها  ة  الف�ت خالل  مليونا 

.%7.1 نمو  وبمعدل 

أنها  كة،  بال�ش واالستثمار  المالية  الشئون  عام  مدير  نرص،  محمود  وكشف 
الثالث  الربــع  89 مليون جنيه ح�ت نهاية  ة قدرها  سددت تعويضات مبا�ش
من  المقابلة  ة  الف�ت خالل  مليونا   66 مع  مقارنة  الجارى  الماىل  العام  من 

.%34.8 بلغ  ارتفاع  الما�ن وبمعدل  الماىل  العام 

 – 2019 195 مليون جنيه أقساطا عن العام الماىل  كة حققت  كانت ال�ش
الماىل  العام  بنهاية  أقساطا  جنيه  مليون   200 تحقيق  وتستهدف   ،2020

30 يونيو الحاىل. الجارى �ن 

للرقابة  العامة  الهيئة  موافقة  عىل  الحصول  �ن  مؤخرا  كة  ال�ش ونجحت 
D&O – Di- ن  والتنفيذي�ي المديرين  مسئولية  وثيقة  اعتماد  عىل  »المالية 

عىل  تب  ت�ت قد  ال�ت  المخاطر  أهم  تغىط  وال�ت   ،»rectors &officers
أن  يمكن  الذى  األداء  كة وتحديدا سوء  أى �ش المسئول �ن  المدير  قرارات 
داخلية  معلومات  وإفشاء  المالية،  التقارير  �ن  والخطأ  اإلفالس،  إىل  يؤدى 
تأمينات  نشاط  �ن  التكافىل  ن  للتأم�ي كة مرص  وتعمل �ش بشكل غ�ي صحيح. 
 144.6 والمصدر  المدفوع  المال  رأس  ويبلغ  والمسئوليات،  الممتلكات 
مساهميها  هيكل  ويضم  مليون،   500 به  والمرخص  حاليا،  جنيه  مليون 
بنسبة  الحياة  لتأمينات  40% ومرص  ن بحصة  للتأم�ي القابضة  كال من مرص 
إىل  إضافة   %20 بحصة  العقارية  األصول  إلدارة  مرص  جانب  إىل   %20
والكيماويات  لألدوية  القابضة  كة  وال�ش والتمويل  لالستثمار  مرص  صندوق 

منهما. لكل   %10 بحصة  الطبية،  والمستلزمات 
المصدر: المـــال


