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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
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الراعــي الحصـــري

األمانة العامة

ن ..    عىل سالمة المشارك�ي
ً
حفاظا

تأجيل المؤتمر العام الـ 33 
ن ي للتأم�ي لإلتحاد العام العر�ب

ي واالجراءات 
الوبا�ئ ن ونظرا للوضع   عىل سالمة كافة المشارك�ي

ً
حفاظا

 33 الـ  العام  للمؤتمر  العليا  التنظيمية  اللجنة  قررت  ازية،  االح�ت
اإلتحاد  إدارة  مجلس  موافقة  وبعد  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد 
مقرر  والذي كان   33 الـ  العام  المؤتمر  تأجيل   ، ن للتأم�ي ي  العر�ب العام 
القادم  العام  إنعقاده  يتم  أن  عىل   2021 الجزائر  وهران-  ي 

�ن عقده 
ازية  االح�ت االجراءات  الصحية وتخفيف  األوضاع  بعد تحسن   2022

والعالمية. العربية  الدول  عىل كافة  المفروضة 

التأمينية  لألبحاث  صويص”  ي 
رجا�ئ “الدكتور  مسابقة  صعيد  وعىل 

تقرر  فقد  لإلتحاد،  العام  المؤتمر  فعاليات  هامش  عىل  ُتعقد  ي  وال�ت
لألبحاث  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  األمانة  تل�ت  استمرار 
إدخال  سيتم  كما   ،

ً
الحقا المسابقة  انتهاء  موعد  عن  األعالن  وسيتم 

نتيجة  عن  األعالن  يتم  أن  عىل  للمسابقة  المستلمه  األبحاث  كافة 
القادم بإذن هللا العام   33 الـ  العام  المؤتمر  المسابقة عىل هامش 

For the safety of the participants
Postponing GAIF 33rd 

General Conference 
In order to preserve the safety of all participants and 
considering of the epidemiological situation and 
necessary precautionary measures, the Higher Organizing 
Committee of the 33rd GAIF General Conference has 
decided, after the approval of the BOD of GAIF, to 
postpone the 33rd General Conference, which was 
scheduled in Oran - Algeria 2021, to be held Next year 
2022 after improving health conditions and easing the 
precautionary measures imposed on all countries. 
As for Dr. Rajai Sweis insurance research Award, which 
is held on the sidelines of the GAIF General Conference, 
the GAIF General Secretariat will continue to receive the 
research papers; a new deadline will be announced. All 
papers received will be considered for the award and the 
results of the competition will be announced during the 
33rd General Conference next year.

سعداء بعودتنا إىل قرائنا األعزاء، مرة أخرى.سعداء بعودتنا إىل قرائنا األعزاء، مرة أخرى.
 إىل عدد وأهمية األخبار التأمينية اإلقليمية، فإننا إرتأينا 

ً
 إىل عدد وأهمية األخبار التأمينية اإلقليمية، فإننا إرتأينا ونظرا
ً
ونظرا
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Glad to comeback to our dear readers.Glad to comeback to our dear readers.
Considering the number and importance of Considering the number and importance of 

regional news, we have decided to publish a double regional news, we have decided to publish a double 
issue 113 - 114 of GAIF E-Newsletterissue 113 - 114 of GAIF E-Newsletter
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  : تقرير االستقرار الماىلي

ن تستهدف درء المخاطر كات التأم�ي “مرصف قطر المركزي”: �ش

Markets’ Reports

  : هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

ي المائة
ن عىل “الحياة”يسجل ارتفاعا بالمغرب بنسبة 19.2 �ن التأم�ي

أقساط  أن   ، االجتماعي واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  أفادت 
حوالي  بلغت  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  �ش عن  الصادرة  ن  التأم�ي
بنسبة  ارتفاعا  يمثل  ما   ، ي

الما�ن يونيو  نهاية شهر  مليار درهم   28,5
الماضية. السنة  ة من  الف�ت بنفس  المائة مقارنة  ي 

12.4 �ن
“غ�ي  تأمينات  فرع  أن   ، لها  إحصائيات  آخر  ي 

،�ن الهيئة  وأوضحت 
ن  التأم�ي فئة  عرفت  فيما  المائة،  ي 

�ن  7.4 بنسبة  ارتفع  الحياة”  ن  تأم�ي
. المائة  ي 

19.2 �ن ارتفاعا بنسبة  عىل “الحياة”، 
فئات  ارتفعت  “الحياة”،  تأمينات  فرع  ي 

�ن أنه  المصدر  وأضاف 
اإلدخار  “منتجات  و   ” الحسابية  بالوحدات  اإلدخار  منتجات   ”
المائة،  ي 

�ن و17.2  المائة،  ي 
�ن  50.8 بنسب  الوفاة”  و”  بالدرهم” 

ذاته،  المصدر  ز  ي�ب المقابل،  ي 
و�ن  . التوالي عىل  المائة  ي 

�ن و15.5 
. المائة  ي 

�ن  89.9 بنسبة  تراجعا  القبول  سجلت عمليات 
وأشارت هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي إل أن أقساط 
423 مليون  ي المائة إل 

النقل سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 11,8 �ن
درهم .

وأشارت هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي إل أن أقساط 
423 مليون  ي المائة إل 

النقل سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 11,8 �ن
درهم .

الجسدية  الحوادث  ضد  ن  التأم�ي أقساط  بلغت   ، أخرى  جهة  من 
ي 

�ن  6 نسبته  بارتفاع   ، يونيو  بنهاية  درهم  مليار  4ر2  من  يقرب  ما 
درهم  مليار  3ر1  الحريق  ضد  ن  التأم�ي أقساط  بلغت  فيما  المائة، 

ي المائة( .
10 �ن )ناقص 

هنا الضغط  الرجاء  التقرير،  لإلطالع عىل 

المصدر: البلد و هيئة مراقبة التأمينات واألحتياط االجتماعي

سجل  لرقابتة  الخاضع  ن  التأم�ي قطاع  إن  المركزي  قطر  مرصف  قال 
منهــا   10 شــركة،   14 مــن  القطــاع  ويتألــف   2020 عام  ي 

�ن قويا  أداء 
شــركات  منهــا  تســع  دوليــة.  لشــركات  فــروع   4 جانب  إل  محليــة 

تكافـل. شـركات  وخمس  تقليديــة 
ن عىل الحياة من شــركة  2020، تحولت شـركة قطـر للتأم�ي وفـي عـام 

. عامـة  مســاهمة  شــركة  إلــى  خاصــة 
األصول  أن  »المركزي«  عن  الصادر  المالي  االستقرار  تقرير  وأوضح 
بما   2020 عــام  فــي  نموا متسارعا  ن حققت  التأم�ي كات  اإلجمالية ل�ش
ليصل حجم   % 7.6 بنســبة  الحياة  ن عىل  للتأم�ي ي ذلك شـركة قطـر 

�ن
مستوى  مع  مقارنة  ريال  مليار   61.15 مستوى  إل  القطاع  أصول 
امن مع تحسن ملحوظ  ن 2019 وذلك بال�ت ي عام 

57.28 مليار ريال �ن
االستثمارات. محفظة  مخاطر  مستوى  ي 

�ن
الثابتـة  االسـتحقاق  آجـال  ذات  االسـتثمارات  ارتفعت  عليه  وبناء 
 2020 عام  ي 

�ن  %  52.5 إلـى  حصتهـا  قفـزت  حيـث   ، حادة  بصورة 
محفظة  وشهدت   2019 عام  ي 

�ن  %  49.2 بلغ  مستوى  مع  مقارنة 
ي 

�ن األسهم  عىل  االنكشاف  مستويات  ي 
�ن تراجعا  ن  التأم�ي كات  �ش

ي 
�ن االستثمار  ظــل  بينما  المالية  باألوراق  استثماراتها  انخفاض  ظل 

المدينة  ن  التأمـ�ي إعـادة  ذمم  مـن  كل  وسـجلت  راكد  شبه  العقارات 
ي المقابل زادت المخصصات الفنية 

واألقساط المدينة نمو جيدا و�ن
التأميـن  إعـادة  مطلوبـات  ي 

�ن ملحوظ  نمو  مع   2020 عـام  خالل 
تتبناها  ي  ال�ت المتحفظة  اتيجية  االس�ت يعكس  ما  الدفـع وهو  مسـتحقة 

المحتملة. المخاطر  درء  بهدف  ن  التأم�ي كات  �ش
ن  التأم�ي كات  �ش ي 

�ن الملكية  حقــوق  إجمالــي  ارتفاع  التقرير  ورصد 
عن  فضال  الشــركات،  بعــض  قبــل  مــن  المال  رأس  تعزيز  بسبب 
شــركة  إلــى  خاصــة  شــركة  من  الحياة  عىل  ن  للتأم�ي قطـر  شـركة  تحول 
واصلــت  االقتصــادي،  التباطــؤ  مــن  الرغــم  وعلــى  عامـة  مســاهمة 

.2020 عـام  خـالل  نمو صحـي  تسـجيل  التأميـن  أقســاط 
 %  5.6 بنسبة  نموا  المكتتبة  ن  التأم�ي أقساط  إجمالي  سـجل  حيـث 
إل مستوى 17.41 مليار ريال مقارنة مع مستوى بلغ 16.49 مليار 

ي عام 2019.
ريال �ن

22

https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/rsf_no8_exercice_2020.pdf
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المصدر: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

 2020 عـام  فـي  الدخـل  ارتفـاع  فـي  األعمـال  زيـادة  وسـاهمت 
حقـوق  علـى  العائـد  ارتفـع  حيـث  الربحيـة  تحسـن  فـي  ذلـك  وانعكـس 
 2020 عام  ي 

�ن  %  3.2 بلغ  مستوى  إل  ن  التأم�ي كات  ل�ش الملكية 
المالءة  2019 كمــا تحسنت  ي عام 

2.7 % �ن مقارنة مع مستوى بلغ 
والتنظيمية  الرقابية  المتطلبات  يفوق  بما  ن  التأم�ي كات  ل�ش المالية 
ي 

237.8 % �ن المالية عىل أساس منفرد  المالءة  وبلغ متوسط نسبة 
.2019 ي عام 

233 % �ن 2020 مقارنة مع مستوى بلغ  عام 
واالجراءات  السياسات  من  حزمة  اتخذ  انه  إل  »المركزي«  ولفت 
قطــاع  علــى  والتنظيــم  اإلشــراف  لتعزيــز   2020 عام  خالل  الرقابية 
السلبية  التداعيات  لمواجهة  المستدام  نموه  وتعزيز  التأميــن، 
لجائحة كورونا حيث أصدر تعليمــات لتفعيــل اإلطــار الرقابــي القائــم 
والتفتيش  المكتبية  المراقبة  تحسن  مع  امن  ن بال�ت المخاطر،  علــى 
تتعلـق  تعاميـم  عـدة  صدرت  فيما  البيانات  جودة  وتطوير  ي 

الميدا�ن
حيث  اإلرهاب  تمويل  ومكافحة  األموال  غســل  مكافحــة  بإجـراءات 
ائب  للرصن العامـة  الهيئـة  مـع  بالتعـاون  المركـزي  قطـر  مصـرف  أصـدر 
لمعيار  التأميـن  شـركات  بامتثـال  المتعلقة  التعاميـم  مـن  العديد 

ك. المش�ت اإلبالغ 
المركزي  قطـر  مصـرف  أصـدر  ن  التأم�ي شـركات  حوكمة  تعزيز  ولغـرض 
شـركات  إدارة  مجلـس  وأعضـاء  رؤسـاء  مكافـآت  بشـأن  تعليمـات 

»المركزي«  أصدر  المكافآت كما  هـذه  دفـع  أسـس  متضمنـة  التأميـن 
المخاطر  إدارة  لتعزيـز  التأميـن  إعـادة  ومعاييـر  التنظيميـة  التعليمـات 
إطـار  وضمـن  أكثـر كفـاءة،  بطريقـة  ن  التأم�ي إعادة  بعمليات  المرتبطة 

فعالـة. حوكمـة 
وشــركات  التأمــن  شــركات  أرصــدة  بشــأن  تعليمــات  صــدرت  وأيضا 
التأميـن  شـركات  ن  ب�ي الحسابات  تنظيـم  أجـل  مـن  ن  التأمــ�ي إعــادة 
النقديـة  والتدفقـات  الموجودات  جـودة  ن  وتحس�ي ن  التأمـ�ي ومعيـدي 
بينهــا،  فيمــا  والدائنــة  المدينة  الــذمم  تحصيل  وكفــاءة  الشـركات،  ن  بـ�ي
تعليمات  المركزي  قطـر  مصـرف  أصـدر  ؛  المالي  الشـمول  ولتعزيـز 
وحــث  اإلعاقة  ذوي  من  للعمالء  المقدمة  المالية  الخدمات  بشــأن 

المالية. الخدمات  إلـى  وصولهـم  تسـهيل  علـى  الشـركات 
هنا الضغظ  الرجاء  التقرير،  لإلطالع عىل 

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2020
 ،2020 للعام  السنوي  تقريرها  المال  رأس  سوق  هيئة  أصدرت 
المالية غ�ي  الهيئة والقطاعات  والذي تضمن معلومات شاملة حول 
االوراق  قطاعات  من  تشمل كل  ي  وال�ت عليها  ف  ت�ش ي  ال�ت المرصفية 

. التمويىلي والتأج�ي  العقاري،  الرهن  وتمويل   ، ن والتأم�ي المالية، 
القطاعات  هذه  واقع  عن  فصواًل  السنوي  التقرير  وتضمن 
خالل  الهيئة  نفذتها  ي  ال�ت الرقابية  واألنشطة  التنظيمية  والتطورات 

المنرصم. العام 
القدرات  بناء  وبرامج  للهيئة،  المالية  البيانات  عن  التقرير  وأفصح 

المنرصم. العام  نفذتها خالل  ي  ال�ت
ي إطار مواجهة 

ي اتخذت �ن واستعرض التقرير اإلجراءات والقرارات ال�ت
جائحة كورونا Covid-19 الهادفة إل الحد من التداعيات الناجمة 
القطاعات  ي 

�ن العمل  مستوى  عىل  “كورونا”  جائحة  انتشار  عن 
المرصفية. غ�ي  المالية 

ن قطاع التأم�ي
المســـتوى نفســـه،  2020 علـــى  العـــام  التأميـــن خالل  أقســـاط  حافظـــت 
حيـــن  فـــي   ،2020 للعـــام  أمريكـــي  دوالر  مليـــون   303.2 بلغـــت  حيـــث 
طـــرأ  بينمـــا   ،2019 العـــام  فـــي  أمريكـــي  دوالر  مليـــون   302.5 كانـــت 
انخفـــاض طفيـــف بواقـــع 1.66 % علـــى إجمالـــي التعويضـــات المســـددة 
للمســـتفيدين مـــن التغطيـــات التأمينيـــة مـــن 182.7 مليـــون دوالر أمريكـــي 

إلـــى 179.6 مليـــون دوالر فـــي العـــام 2020.

 صافيـــة بلغت 18.6 مليـــون دوالر 
ً
وقد حققت شـــركات التأميـــن أرباحا

ي العام 
أمريكي خـالل العام 2020 مقارنة بـ 16.9 مليون دوالر أمريكي �ن

2019، وبزيادة بلغت 10.15 % تعود بشـــكل رئيســـي، النخفاض عدد 
ي اتخذتها  ازية ال�ت الحوادث خال العام 2020 بســـبب اإلجـــراءات االح�ت
الحكومـــة، والتـــي حـــدت من حركـــة التنقل علـــى الطرقـــات، وانخفـــاض 

عدد أيـــام العمل.
الهيئة  اتخذتهــا  التــي  والتدابيــر  اإلجــراءات  جملــة  التقرير  واستعرض 
ن مــن جهــة، ومــن  بهــدف التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية علــى قطاع التأم�ي
جهــة أخــرى ضمــان اســتمرار شــركات التأميــن بتقديــم خدماتهــا التأمينيــة 
لمســتحقيها،  التعويضــات  وصــرف  القانونيــة،  اماتهــا  ن بال�ت والوفــاء 
وتشــجيعها علــى توجيــه مخصصــات المســؤولية المجتمعيــة لديهــا تجــاه 
ازيــة للمحافظــة  دعــم جهــود الحكومــة، بمــا فيهــا تبنــي اإلجــراءات االح�ت

علــى صحــة وسالمة العامليــن فــي القطــاع.
الضغط هنا التقرير من خالل:   يمكنكم االطالع عىل 

المصدر: أرقام ومصرف قطر المركزي

BADRI - UAE Listed Insurance Companies Performance 
Analysis H1 2021 
The half year ended 2021 exhibited a growth of 5% in the topline. However, as an industry, the topline growth 
is expected to be below 3% adjusting for the impact of acquisition of Noor Takaful by DAR TAKAFUL. The 
loss ratios increased by 5% to 61% in the first half of 2021 and the combined ratio increased by 3% to 89%. The 
increase in loss ratios was inevitable as 2020 had low claim frequencies due to COVID related lockdowns.

http://www.qcb.gov.qa/Arabic/Publications/ReportsAndStatements/Documents/QCB%20Financial%20Stability%20Report%202020.pdf
https://www.pcma.ps/Rsearches/Reports_Docs/Annual_Report_2020.pdf
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Severe weather events drive global insured catastrophe losses of 
USD 42 billion in first half of 2021, Swiss Re Institute estimates
A deep winter freeze, hailstorms and wildfires 
contributed to natural catastrophe losses of USD 40 
billion in the first half of 2021, according to Swiss Re 
Institute’s preliminary sigma estimates.[1] This is above 
the previous ten-year average of USD 33 billion and the 
second highest on record for a first half after 2011, when 
major earthquakes in Japan and New Zealand pushed 
the six-month total to USD 104 billion. Man-made 
disasters triggered another estimated USD 2 billion of 
insured losses in the first half this year, less than usual 
and likely reflecting remaining COVID-19 restrictions.  

World Insurance & COVID-19

On a positive side, profits experienced a 16% growth 
for the listed insurance companies, accumulating to 
AED 1.1 billion from AED 952 million in 2020-H1. 
Considering the deteriorating loss ratio trend from 56% 
in 2020-H1 to 61% in 2021-H1, the growth in profits 
is highly attributable to strengthening investment 
markets.
Motor rates across the industry have been continuously 
dropping, and together with road traffic resuming to 
normal levels, this could further increase the loss ratios 
for the motor books in the future. An upside will be the 
increase in medical premiums as DHA has increased the 
Index Rate bands for 2021 which forms the minimum 
rates that could be charged. This is expected to increase 
the overall health premiums in the market.
To download full report, please click here

 Source: BADRI

Martin Bertogg, Head of Cat Perils at Swiss Re, 
said: “The effects of climate change are manifesting 
in warmer temperatures, rising sea levels, more 
erratic rainfall patterns and greater weather extremes. 
Taken together with rapid urban development and 
accumulation of wealth in disaster-prone areas, 
secondary perils, such as winter storms, hail, floods or 
wildfires, lead to ever higher catastrophe losses. The 
experience so far in 2021 underscores the growing 
risks of these perils, exposing ever larger communities 
to extreme climate events. For example, winter storm 
Uri reached the loss magnitude that peak perils like 
hurricanes can wreak. The insurance industry needs 
to upscale its risk assessment capabilities for these 
lesser monitored perils to maintain and expand its 
contribution to financial resilience.“
Global economic losses from disaster events are 
estimated at  USD 77 billion in the first half of 2021. 

This is below average for the past ten years (USD 108 
billion). The economic loss figure is expected to rise as 
more losses are accounted for in the coming months. 
The first half of the year is also not representative of the 
full-year figures, because the third quarter historically 
is the most loss-prone in terms of natural catastrophes. 
Of the total estimated economic losses in the first 
half of 2021, USD 74 billion were caused by natural 
catastrophes, while man-made disasters triggered an 
additional USD 3 billion. Close to 4 500 people lost 
their lives or went missing in disaster events in the 
first half. 
Severe weather events push up natural catastrophe 
losses
In February, a period of extreme cold combined with 
heavy snowfall and ice accumulation in the US – 
commonly referred to as winter storm Uri – triggered 
estimated insured losses of USD 15 billion, the highest 

https://badriconsultancy.com/wp-content/uploads/2021/08/BADRI-UAE-Listed-Insurance-Companies-Report-2021-Q2-Final.pdf
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ever recorded for this peril in the US and around 
38% of all estimated insured losses from natural 
catastrophes in the first half of this year. In June, 
severe weather including thunderstorms, hail and 
tornadoes hit Europe, affecting homes and vehicles in 
Germany, Belgium, the Netherlands, Czech Republic 
and Switzerland. Insured losses from this convective 
storm activity are estimated at USD 4.5 billion.
End-of-June extreme heat shattered temperature 
records across western Canada and the northwestern 
US, with temperatures reaching more than 45°C 
(113°F) for consecutive days. The heat, coupled 
with severe drought conditions, led to wildfires that 
spread south to California. Going into the second half 
of the year, July saw severe flooding cause property 
destruction and loss of life in Europe and China. 
Floods in Germany and its neighbouring countries are 
expected to cause substantial insured losses, estimated 
in Germany alone at EUR 4.5 – 5.5 billion (USD 5.3 
– 6.5 billion), according to the German Insurance 
Association. In China, severe flooding in Henan 
province resulted in estimated insured claims of CNY 
11 billion (USD 1.7 billion), according to the China 
Banking and Insurance Regulatory Commission. 
In August, extreme heat fueled wildfires in Turkey, 
Greece and Italy, which are expected to lead to further 
economic and insured losses.
Jérôme Jean Haegeli, Swiss Re’s Group Chief 
Economist, said: “Climate change is one of the biggest 
risks facing society and the global economy. The 
recent analysis from the UN’s Intergovernmental Panel 
on Climate Change confirms expectations of more 
extreme weather in the future and urgency to act to 

limit global warming. Working with the public sector, 
the re/insurance industry plays a key role in helping 
to strengthen communities’ resilience by steering 
development away from high-risk areas, making 
adaptation investments, maintaining insurability of 
assets and narrowing protection gaps.“ 
Notes to editors
Total economic and insured losses in H1 2021[2] and 
H1 2020

H1 
2021

H1 
2020

Annual 
change

H1 10-year 
average[3]

Economic losses 77 114 -33% 108
Nat cat 74 108 -31% 102
Man-
made 3 6 -56% 6

Insured losses 42 41 4% 38
Nat cat 40 35 13% 33
Man-
made 2 5 -59% 5

Note: Due to rounding, some totals may not correspond 
with the sum of the separate figures.
Source: Swiss Re Institute

[1] These sigma catastrophe loss estimates are for 
property damage and exclude COVID-19 related 
claims.
[2] H1 2021 losses are Swiss Re Institute estimates
[3] H1 10-yr average refers to the average first-half 
losses between 2011 and 2020

 Source: Swiss Re

Global (re)insurance: Underlying profitability improves at H1 
but inflation and rate deceleration remain concerns
We are pleased to share with you Willis Re’s latest assessment of global (re)insurers’ financial health. This short 
report summarizes key themes emerging from global (re)insurers’ 2021 H1 results and has been prepared by Willis 
Re’s Strategic and Financial Analytics teams.
The key takeaways are:
• Continued favourable pricing, particularly for 
commercial lines business, supported meaningful 
premium growth for the majority of the (re)insurers 
we track.
• Underlying combined ratios improved significantly 
in H1 due to rate increases outstripping claim trends. 
Headline combined ratios also improved, supported by 
lower than normal personal lines loss frequency, and, 
for many, robust reserve releases, and came despite a 
higher than average level of nat cat losses.
• European solvency ratios improved at H1 21, 
largely returning to end-2019 pre-COVID levels. H1 
21 solvency improvement was mainly due to a rise 

in risk free interest rates compared to year-end 2020 
levels. This provided a boost to sector solvency as the 
reduction in liabilities, which are discounted at risk-
free rates under Solvency II, exceeded the reduction 
in bond portfolio values. Rising equity markets and 
retained profitability also provided support.
• As was the case following Q1 results, analyst 
consensus earnings estimates edged up due to higher 
than anticipated premium growth and underlying 
profitability.
• Despite the strong H1, two concerns weigh on the 
outlook: the decelerating rating environment and the 
prospect of higher inflation.

 Source: willis Re

https://www.willistowerswatson.com/-/media/WTW/Insights/2021/08/global-re-insurance-underlying-profitability-improves-at-h1-but-inflation-and-rate-deceleration.pdf?modified=20210823155428
https://www.willistowerswatson.com/-/media/WTW/Insights/2021/08/global-re-insurance-underlying-profitability-improves-at-h1-but-inflation-and-rate-deceleration.pdf?modified=20210823155428
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Improved underwriting results to continue for reinsurers, says 
Fitch
Global non-life reinsurers are poised to report improved underwriting results for 2022 as rate increases start to 
have an effect, with further rises supported by elevated catastrophe losses, still low interest rates and ongoing 
inflation concerns, according to Fitch Ratings.
For the global reinsurance companies in Fitch’s 
universe, net premiums written increased by 18.5% 
in the first half of 2021, when compared with the 
previous year, as rates continued to rise alongside a 
surge in demand for coverage.
This year, renewal rates have continued to increase, 
although ample capacity led to a slowdown after 
consecutive years of rate improvements, leading to 
what has been described by some as disappointing 
price hikes.
According to Fitch, renewals have so far largely not 
taken into account pandemic-related losses, but the 
ratings agency says that this could change next year 
with greater certainty around the ultimate loss.
Looking ahead, and Fitch does expect reinsurance 
renewal rates to continue to rise at the key January 
1st, 2022 renewals season, but expects improvements 
to be somewhat reduced in the high single-digit / low 
double-digit levels.
Currently, states Fitch, pricing is still inadequate in the 
face of rising catastrophes.
In light of the recent catastrophe activity in Europe, 
notably the flooding that impacted parts of Western and 

Central Europe, Fitch says that “European property 
rates in particular could be poised for an uptick in 
2022 given recent increased catastrophe losses in the 
region.”
During H1 2021, global insured and reinsured cat 
losses reached a manageable $40 billion, which is up 
on the prior year by $5 billion and also above the 10-
year average of $33 billion.
Of course, the flooding in July will add to this total 
in the second half of the year, with reports suggesting 
total re/insured losses could be at or above €6.5 billion.
Furthermore, the Atlantic hurricane season is 
ongoing and expected to see above-average activity, 
highlighting the potential for additional losses in the 
weeks and months ahead.
For the 17 non-life reinsurers monitored by Fitch, 
H1 2021 underwriting results were promising, with 
an aggregate reinsurance calendar year combined 
ratio of 94.5%, which marks an 11percentage point 
improvement from the same period a year earlier.
“Fitch expects underlying combined ratio improvement 
to persist into 2022 as premiums earn through,” says 
the ratings agency.  Source: Reinsurance News

Arab Insurance JordanJordan

Jordanian Insurers Show Resilience To the COVID-19 Pandemic, 
But More Challenges Lie Ahead Principal Takeaways
• Jordanian insurers have been resilient to the 
COVID-19 shock. Technical performance has 
remained solid, particularly in motor, despite a 
decrease in top line and investment returns 
Gross written premium (GWP) for the Jordanian 
market fell by approximately 4% in 2020 compared 
with 2019, marking the first decline in several years. 
The decrease was driven by an estimated 20% to 25% 
reduction in volumes, which more than offset the 
rates increases observed across the market, notably 
in the property and marine lines. Government-
imposed travel restrictions, designed to slow down the 
spread of the pandemic, particularly impacted motor 
premium volumes, which fell 15% to 20% year-on-
year. However with fewer people using their vehicles 
during lockdowns, and a reluctance to attend hospitals 
for non-essential and elective treatments, claims in 
motor and medical lines fell. The overall result was an 

improvement in the market’s combined ratio to 94% 
in 2020, from 99% in 2019. AM Best believes that this 
reduced claims frequency for the market is temporary 



النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2021/08/302021/08/30 IssuesIssues  114114 -  - 113113  األعداداألعداد 77

as it is closely linked to the evolution of the pandemic 
and government measures taken to control its spread.
Despite the general negative impact on investment 
performance, overall profitability measured as return 
on equity (ROE) still improved compared with 
2019, reaching 8%, up from 7% in 2019, with the 
improvement in technical performance more than 
offsetting the worsening in investment returns.
• Insurers were quick to adapt their processes to a 
changing business environment, with innovation and 
digitalisation posed to become more embedded in 
insurers’ processes
AM Best observed that Jordanian insurers were quick 
to react to the challenges posed by the pandemic. 
They promptly adapted to the new remote working 
patterns, and pushed forward the digitalisation of 
many processes – including remote policy renewal 
and premium  collection / payment processing, as well 
as remote claims handling – to ensure continuity of 
service to their clients.
• The hardening global reinsurance market has 
had limited impact on insurers’ lucrative inward 
commissions to date
Jordanian insurers tend to have a relatively high 
dependence on reinsurance, particularly on business 
lines other than motor and medical. This is part of a 
business model whereby insurers write premiums 
in the country and then cede most of the risk to 
international reinsurers earning substantial inward 
commissions in the process. The credit risk associated 
with this high dependence on reinsurance is partially 
mitigated by reinsurance panels of high credit quality, 
generally dominated by large international reinsurers.
•  The Central Bank of Jordan’s assumption of 
insurance regulatory responsibility is expected to 
strengthen solvency levels and improve governance in 
the market

The CBJ enjoys significant political independence and 
has a track record of effective and rigorous regulation 
of the country’s banking industry. As a result, it is 
expected that the regulatory regime will become more 
stringent for Jordanian insurers. The CBJ is expected 
to focus on the sector’s financial stability, appropriate 
risk management and governance, and data security.
Increasing regulatory requirements, with tighter 
prudential rules and stronger enforcement, are likely to 
have repercussions on the whole Jordanian insurance 
market. Smaller and weakly capitalised insurers might 
be forced to raise capital, and incentivised to gain 
scale to comply with increasing capital and regulatory 
requirements. Such moves could potentially lead to 
some consolidation in the market, which is considered 
highly fragmented at the moment. 
In this context, some market consolidation could 
ultimately result in a financially stronger insurance 
market, and rationalise competition, which could limit 
the downward pressure on rates that has characterised 
the Jordanian insurance market in the past.
To download full AM Best’s Market Segment Report, 
please click here  Source: AM Best

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

ي اإلمارات خالل النصف األول
ن عىل السيارات �ن 50% نمو مطالبات التأم�ي

ارتفاع مطالبات  »البيان« عن  اطلعت عليها  بيانات حديثة  كشفت 
العام  من  األول  النصف  خالل  اإلمارات،  ي 

�ن السيارات  عىل  ن  التأم�ي
ما  مستويات  تقارب  ي  ال�ت النسبة  وهي   ،50% نحو  إل  الجاري 
معدالت  ارتفاع  مع  أنه  البيانات  وأظهرت  »كورونا«.  جائحة  قبل 
ن عىل السيارات  ، من المرجح أن تعود أسعار التأم�ي ن مطالبات التأم�ي

ي من العام.
إل االرتفاع مرة أخرى خالل النصف الثا�ن

أبرزها  لعل  األسباب،  من  عدد  إل  االرتفاع  هذا  التقارير  وأرجعت 
وصلت  المطالبات  من   

ً
ا كب�ي  

ً
جزءا شكلت  ي  وال�ت  ، ن السائق�ي حوادث 

ال�عة،  عن  الناجمة  الحوادث  يشمل  وهذا   ،40% إل  نسبتها 
السيارات. ن  وعدم ترك مسافة آمنة ب�ي

انخفض  ي 
الما�ن العام  اإلغالق  ة  ف�ت خالل  أنه  إل  البيانات  ولفتت 

ن  السائق�ي عدد  تراجع  بسبب   ، بشكل كب�ي ن  التأم�ي مطالبات  معدل 
عىل الطرق، ما أدى بالتبعية إل انخفاض إجمالي المطالبات، ولذلك 
عىل  ن  التأم�ي أسعار  وخفض  األسعار،  بتعديل  ن  التأم�ي كات  �ش قامت 
الصلة،  ذات  والمطالبات  الحوادث  انخفاض  لتعكس  السيارات، 
فتح  بإعادة  الدولة سمحت  ي 

�ن والقوية  الواسعة  التطعيم  لكن حملة 
ما  المكاتب،  إل  العودة  إل  ن  بالمواطن�ي ودفع  السياحة،  أمام  البالد 

السابقة. مستوياتها  إل  ن  التأم�ي مطالبات  معدل  دفع 
ي استأنفت  وأشارت التقارير إل أن اإلمارات تعت�ب من أول الدول، ال�ت
ي 

�ن المتنامية  الزيادة  هذه  ل 
ّ
تشك قد  وبالتالي  االقتصادي،  نشاطها 

https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=311513&URatingId=2968021&AltSrc=108&_ga=2.174505762.1850419339.1630100591-793228939.1600468822
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أخرى،  ألسواق   
ً
مرجعا السيارات  عىل  ن  التأم�ي مطالبات  مستوى 

السفر،  ي فرض قيود صارمة عىل 
الدول �ن الكث�ي من   الستمرار 

ً
ونظرا

ي البالد.
ي اإلمارات هذا العام �ن

ن �ن قد يب�ت الكث�ي من المقيم�ي
حلول  ومع  الطرق،  عىل  الحوادث  معدالت  من  يزيد  قد  ما  وهذا 
حاالت  ظل  ي 

�ن السفر  عىل  ين  الكث�ي قدرة  وعدم  الصيف  أشهر 
ي الدولة، 

ن �ن ي عدد كب�ي من المقيم�ي
ي الكث�ي من الدول، ب�ت

اإلغالق �ن
. ن التأم�ي زاد معه معدل مطالبات  ما 

معدل  ارتفاع  أن  وهي  األهمية  بالغة  نقطة  إل  البيانات  ولفتت 
الشتعال  جديدة  ن  تأم�ي أنظمة  طرح  إل  كات  ال�ش دفع  المطالبات 
ن  التأم�ي منتجات  بعض  أن  ي  تع�ن قد  األنظمة  هذه  أن  إال  المنافسة، 
الطرف  ن  »تأم�ي يسىم  ما  ومنها  للسيارات،  كافية  تغطية  توفر  ال 
ار  األ�ن سوى  يغطي  ال  حيث  التكلفة،  ميسور  لكونه   

ً
نظرا الثالث« 

المنتج  هذا  أن  نفسه  الوقت  ي 
�ن ي  يع�ن ما  ثالثة،  أطراف  عن  الناجمة 

الشخصية. ار  ال يغطي األ�ن
عىل  ن  التأم�ي مطالبات  معدالت  فيه  ارتفعت  الذي  الوقت  ي 

و�ن
أن  إال  األول،  النصف  خالل   50% إل  وصلت  بنسبة  السيارات 
ة نفسها بالنسبة   خالل الف�ت

ً
ا  كب�ي

ً
ن ذاتها سجلت تراجعا أسعار التأم�ي

 هو دون 
ً
ن عىل المركبات حاليا ذاتها، حيث إن متوسط أسعار التأم�ي

ي  ال�ت المركبات  عىل  ن  للتأم�ي الموحدة  الوثيقة  ي 
�ن الواردة  المستويات 

.2017 ي عام 
تم تطبيقها �ن

لخدمات  ي  »فيدل�ت كة  �ش مبيعات  مدير  إلياس،  عدنان  وقال 
الواردة  الحدود  دون  ما  إل  تراجع  األسعار  متوسط  إن   ،» ن التأم�ي

خفض  كات  ال�ش من  األك�ب  الجزء  أن   
ً
موضحا الموحدة،  الوثيقة  ي 

�ن
متوسط األسعار بنسب وصلت إل 50%.

ن  ي متوسط أسعار التأم�ي
وأوضح أن النصف األول شهد أك�ب تراجع �ن

فقط  كات  ال�ش من   
ً
ا صغ�ي  

ً
جزءا وأن  اإلطالق،  عىل  السيارات  عىل 

سياسة  اتبع  فقد  كات  ال�ش معظم  أما  محدودة،  لتخفيضات  لجأ 
وزيادة عمولة  ة،  بنسب كب�ي األسعار  تخفيض  سة ع�ب  ال�ش المنافسة 
عىل  ن  التأم�ي سوق  من  ممكنة  حصة  أك�ب  عىل  للحصول  الوسطاء، 

المركبات.
المتحد«  »الخليج  كة  ل�ش التنفيذي  المدير  سعد  قال  جهته،  من 
كات  ال�ش وإن  اجع  ال�ت واصلت  ن  التأم�ي أسعار  إن   ، ن التأم�ي لوسطاء 
حدة  وإن  سوقية،  حصة  أك�ب  عىل  للحصول  بينها  ما  ي 

�ن تتنافس 
يمكن  ي  ال�ت بالمرحلة  التنبؤ  يمكن  ال  وبالتالي  ازدياد،  ي 

�ن المنافسة 
االرتفاع بنسب محددة. تعاود  أو  أن تستقر  لألسعار 

ن باتوا  ن بأن نسبة أك�ب من المتعامل�ي وأفادت جمعية اإلمارات للتأم�ي
لمركباتهم،   » الغ�ي »ضد  المدنية  المسؤولية  ن  تأم�ي بوثيقة  يكتفون 
أسعار  انخفاض  رغم  »كورونا«،  جائحة  قبل  ما  بمستويات  مقارنة 

الوثائق.
ضد  ن  و»التأم�ي الشامل«  ن  »التأم�ي ن  ب�ي الفروق  أن  الجمعية  وبينت 
تراجع  استمرار  ظل  ي 

�ن  2020 خالل  ة،  بنسب كب�ي تقلصت   » الغ�ي
 
ً
مبلغا يدفع  المتعامل قد  فإن  المركبات، وبالتالي  ن عىل  التأم�ي أسعار 

تكبد  يجنبه  قد  والذي  الشامل،  ن  التأم�ي عىل  ليحصل  قلياًل،   
ً
إضافيا

ة. مبالغ كب�ي
المصدر: البيان

Arab Insurance OmanOman

ن تسجل 15.2ألف حادث مروري بنسبة ارتفاع  كات التأم�ي ي �ش
خالل الربــع الثا�ن

بلغت %119 24,8ألف مطالبة بنسبة ارتفاع بلغ 121% 
ي بياناتها الربعية غ�ي المدققة للربــع 

ن �ن ات قطاع التأم�ي أظهرت مؤ�ش
المال  لسوق  العامة  الهيئة  عن  والصادرة  2021م  العام  من  ي 

الثا�ن
 15,2 بلغ    قد  المرورية  الحوادث  عدد  إجمالي  أن  السلطنة  ي 

�ن
يقارب  وما  جسيم  حادث  أالف   3 ن   ب�ي موزعة  مروري  حادث  ألف 
 119% بلغت  ارتفاع  بنسبة  بسيط  مروري  حادث  ألف   12.2 من  
نمو   أيضا  الربــع  بيانات  وتظهر   ، العام  ذات  من  األول  الربــع  عن 
ي حجم  المطالبات للحوادث المرورية حيث بلغت ما يقارب  

كب�ي �ن
24,9ألف مطالبة  بنسبة ارتفاع وصلت إل 121 %  بمقارنة  الربــع 

2020م ذاته  من عام 
ي اجمالي مبلغ التعويضات 

ات تسجيل ارتفاع �ن ن أظهرت المؤ�ش ي ح�ي
�ن

ريال  5,19مليون  حوالي  بلغت  ي  وال�ت المطالبات  لتلك  المدفوعة 
التعويضات  إجمالي  بلغ  ن  ح�ي ي 

�ن  189% بلغت  ارتفاع  بنسبة  ي 
عما�ن

ريال  23,31مليون  بعد(   تسوى  لم  ي  ال�ت والمطالبات  )المدفوعة 
الربــع  ي 

�ن عليه  عما كانت     77% بلغت  أيضا  ارتفاع  بنسبة  ي 
عما�ن

2020م  ي من العام 
الثا�ن

للحوادث  ن  التأم�ي كات  �ش سجلتها  ي  ال�ت المطالبات  عدد  إل  وبالنظر 
للحوادث  المطالبات  عدد  أن  توضح  ات  المؤ�ش فإن  المرورية 
بشكل  ارتفعت  قد  فقط  المادية  ار  األ�ن ذات  البسيطة  المرورية 
ة من العام  16,4ألف مطالبة بالمقارنة بذات الف�ت كب�ي حيث بلغت 
ي 

�ن ارتفاع كب�ي  ذلك  وقابل  مطالبة،  ألف   6,5 بلغت  ي  وال�ت الفائت 
الناتج عن هذه المطالبات حيث  ر  التعويضات المدفوعة لج�ب الرصن
المادية  ار  األ�ن ذات  البسيطة  للحوادث  التعويضات  اجمالي  بلغ 
ريال  907ألف  كان  بينما  ي 

عما�ن ريال  2,18مليون  يقارب  ما  فقط 

ألف   3,95 سجلت  بينما  2020م،  العام  من  ة  الف�ت ذات  ي 
�ن ي 

عما�ن
ار المادية فقط،  و 4,34ألف  مطالبة للحوادث الجسيمة ذات اال�ن
ومصارف  إصابات  عنها  نجم  ي  وال�ت الجسيمة  للحوادث  مطالبة 
2,2ألف مطالبة و2,4ألف  ي العام الفائت 

عالج طبية، بينما كانت �ن
التعويضات  ي 

�ن ارتفاع  أيضا  ذلك  وقابل  تيب  ال�ت بذات  مطالبة 
للحوادث  التعويضات  اجمالي  بلغ  المطالبات حيث  لهذه  المدفوعة 
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و   ، ي
عما�ن ريال  1,52مليون  فقط  المادية  ار  اال�ن ذات  الجسيمة 

الجسيمة  للحوادث  المدفوعة  التعويضات  ي  
1,31مليون ريال عما�ن

عما  ة  بزيادة كب�ي  ، طبية  عالج  ومصارف  إصابات  عنها  نجم  ي  وال�ت
اجمالي  بلغ  حيث  2020م    العام  من  ة  الف�ت ذات  ي 

�ن عليه  كانت 
المادية  ار  اال�ن ذات  الجسيمة  للحوادث  المدفوعة  التعويضات 
التعويضات  ي 

عما�ن ريال  267ألف  و   ، ي 
عما�ن ريال  531ألف   فقط 

ومصارف  إصابات  عنها  نجم  ي  وال�ت الجسيمة  للحوادث  المدفوعة 
نتج عنها  ي  وال�ت الجسيمة  الحوادث  أما عدد مطالبات   ، عالج طبية 
المدفوعة  تعويضاتها  وبلغت  183مطالبة،  سجلت  فقد  وفيات 
المطالبات  2020م كان  عدد  ي عام 

بينما �ن  ، ي  
187ألف ريال عما�ن

بلغ  فقط  مصالبة   103 وفيات  عنها  نتج  ي  وال�ت الجسيمة  للحوادث 
ي ذات الربــع من 

ي �ن
95ألف ريال عما�ن اجمالي تعويضاتها المدفوعة  

الفائت   العام 
السالمة  بمتطلبات  ام  ن االل�ت بأن  المال  لسوق  العامة  الهيئة  وتؤكد 
طة عمان السلطانية خ�ي  عىل الطريق واتباع تعليمات وإرشادات �ش
وما  المرورية  للحوادث  الجسيمة  التداعيات  من  للحماية  وسيلة 
التأمينية  الخدمة  وأن  واألرواح  الممتلكات  ي 

�ن آثار  من  عنها  ينتج 
انها تكون عاجزة عن ج�ب  المادية فقط إال  التبعات  كفيلة بتخفيف 

المعنوية. اآلثار 
المصدر: الهيئة العامة لسوق المال
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ي الربــع األّول من 2021
ي لبنان �ن

ن �ن أقساط التأم�ي
نسيب  السيد  المرصف  ي 

�ن ن  االقتصادّي�ي عليها كب�ي  ف  وُي�ش يرأسها  ي  وال�ت بيبلوس  بنك  مجموعة  ي 
�ن االقتصادّية  والتحاليل  البحوث  مديرّية 

ي غلبت  2021. وُيستدّل من هذه الدراسة ال�ت ي الّربــع األّول من 
ي لبنان �ن

ن �ن ي الّضوء عىل واقع قطاع التأم�ي
أّيام دراسة ُتل�ت ت قبل  يل، ن�ش غ�ب

ي 
أخذنا �ن ما  إذا  المرتقبة  عات 

ّ
التوق أفضل من  َبَدْت  النتائج  أّن  )2020 و2021(،  ن  متتالَي�يْ ن  نفسها من عاَم�يْ ة  الف�ت ن  ب�ي المقاِرنة  األرقام  عليها 

ي 
�ن ي تسود  ال�ت العامة  بالحالة  ا  ً ًرا كب�ي

ّ
تأث ر 

ّ
يتأث الذي  القطاع  وت عىل هذا  ب�ي وانفجار مرفأ  االقتصادّية وجائحة كوفيد  األزمة  تداعيات  االعتبار 

ال  مستقيلة  حكومة  بسبب  ترّهاًل  ازداد  الذي  ّهل  الم�ت السياسي  والوضع  االقتصادي  االنكماش  ظّل  ي 
�ن عليها  ُيحسد  ال  الحالة  وهذه  البالد، 

التأليف رئيسان  اآلن عن  اعتذر ح�تّ  لتشكيل حكومة جديدة، وقد  المستمّر   
ّ التع�ث نتيجة  وأيًضا  قليلة،  المطلوبة منها، وهي  المهّمات  تمارس 

الّطريق. يكون عىل  ، قد  ي
ميقا�ت والّثالث، وهو نجيب  الحريري،  أديب وسعد  فان هما مصط�ن 

ّ
مكل

ن  التأم�ي أقساط  إيرادات  أّن  ن  يتب�يّ الدراسة،  لهذه  �يعة  قراءة  ي 
و�ن

مع  مقارنة  الحالي  العام  من  األّول  الربــع  خالل  بالمئة   12 ارتفعت 
المدفوعة،  التعويضات  ، وأّن إجمالي  ي

الما�ن العام  ة نفسها من  الف�ت
ال  االنخفاض  وذاك  االرتفاع  هذا  ولكّن  بالمئة.   5 بنسبة  انخفض 
النتائج محصورة بربــع  الن أّي دليل يمكن الركون إليه ما دامت 

ّ
يشك

أّن  علًما  بعد،  نتائجها  ُتحتسب  لم  أرباع  ثالثة  هناك  تزال  وال  واحد 
ي السوق الموازية، ال يسمح 

ة إزاء الدوالر �ن انخفاض سعر �ف الل�ي
المقبلة،  األّيام  به  ي 

ستأ�ت ما  بانتظار  إيجاًبا،  وال  سلًبا  ال  عات، 
ّ
بالتوق

بالمفاجآت. دائًما  وهي حبىل 
 ACAL لبنان  ي 

�ف الضمان  كات  الصادرة عن جمعية �ش األرقام  تش�ي 
الربــع  ي 

488.4 مليون دوالر �ن ن بلغت  التأم�ي إيرادات أقساط  إل أن 
ذاتها  ة  الف�ت من   12% بنسبة  بارتفاع  أي   ،2021 العام  من  األول 
مليون   435.3 األقساط  إيرادات  فيها  بلغت  ي  ال�ت  ،2020 العام  من 

دوالر.
med- ي   الط�ب ن  التأم�ي أقساط  بلغت  فقد  نفسه،  المصدر  )ووفق 

من  أيًضا  األول  الربــع  ي 
�ن دوالر  مليون   ical premiums(227.6

ْتها 
َ
َتل القطاع،  أقساط  إجمالي  من   46.6% ل 

ّ
يشك ما  أي  العام،  هذا 

 96.7 بـ  )motor premiums( المركبات  عىل  ن  التأم�ي أقساط 
life pre-( الحياة  عىل  ن  التأم�ي أقساط  ثم   ،)20% دوالر  )مليون 

ضد  ن  التأم�ي وأقساط   ،)19%( دوالر  مليون   92.7 بـ  )miums
وأقساط   ،)7.4%( دوالر  مليون   36 بـ   )fire premiums(الحريق
 )workmen compensation premiums( العّمال  تعويضات 
car-(  ن عىل الشحن 12.5 مليون دوالر )%2.6(، وأقساط التأم�ي ـب

ن عىل  التام�ي وأقساط  مليون دوالر )2%(،   9.4 بـ  )go premiums
 5.1 بـ  )public liability premiums( حوادث المسؤولية العامة
الهندسة  قطاع  حوادث  عىل  ن  التأم�ي وأقساط   ،)1%( دوالر  مليون 
ن  ح�ي ي 

�ن  ،)0.2%( دوالر  بـمليون   )engineering premiums(
أي  دوالر،  ن  مالي�ي سبعة  أخرى  فئات  من  ن  التأم�ي أقساط  بلغت 
ي 

�ن االرقام  هذه  وردت  وقد  األقساط.  إجمالي  من   1.4% ل 
ّ
يشك ما 

بيبلوس  بنك  لمجموعة  األسبوعي  االسبوعي  االقتصادي  التقرير 
.Lebanon This Week

تغطي  ي  ال�ت ي  الط�ب ن  التأم�ي أقساط  أن  إل   ACAL أشارت  ذلك،  وإل 
225.8 مليون  ن تحّسنت بنسبة %29 لتصل إل  ن اللبناني�ي المواطن�ي
ن انخفضت األقساط  ي ح�ي

2021، �ن العام  الربــع األول من  ي 
دوالر �ن

مليون   1.8 إل  لتصل  سنوًيا   24% بنسبة  ن  ب�ي المغ�ت تغطي  ي  ال�ت
المركبات  اإللزامية عىل  ن غ�ي  التأم�ي أقساط  أن  دوالر، كما أوضحت 
األول  الربــع  ي 

�ن دوالر  مليون   83.7 إل  لتصل   47% بنسبة  ارتفعت 
عىل  اإللزامية  ن  التأم�ي أقساط  انخفضت  ن  ح�ي ي 

�ن  ،2021 العام  من 
ة المشمولة.  ي الف�ت

المركبات بنسبة %8 سنوًيا ال 13 مليون دوالر �ن
ة  الل�ي �ف  سعر  انخفاض  إل  ي  الط�ب ن  التأم�ي أقساط  ارتفاع  ويعود 
أن  التقرير  ويظهر  الموازية.  السوق  ي 

�ن الدوالر  مقابل  اللبنانية 
األول  الربــع  ي 

بنسبة %36 �ن ارتفعت  المحركات  ن عىل  التأم�ي أقساط 

https://www.acal.org.lb/publication/Q1-2021.pdf
https://www.acal.org.lb/publication/Q1-2021.pdf
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أقساط  تليها   ،2021 العام  من 
بنسبة  ارتفعت  ي  ال�ت ي  الط�ب ن  التأم�ي
ضد  ن  التأم�ي وأقساط   ،28%
ن  التأم�ي وأقساط   ،)10%( الحريق 
المقابل،  ي 

و�ن  .)4%( الشحن  عىل 
ن عىل الحياة  التأم�ي انخفضت أقساط 
عىل  ن  التأم�ي أقساط  تليها   ،)-20%(
وأقساط  العامة  المسؤولية  حوادث 
الهندسة  قطاع  حوادث  عىل  ن  التأم�ي
)6-% لكل منهما(، أقساط تعويضات 

.)%-2( العّمال 
ي موازاة ذلك، أشارت ACAL إل أن إجمالي التعويضات المدفوعة 

و�ن
األول  الربــع  ي 

�ن دوالر  مليون   262.2 بلغت  ن  التأم�ي كات  قبل �ش من 
مليون   276.6 عن   5% قدره  انخفاًضا  ل 

ّ
يشك ما   ،2021 العام  من 

التعويضات  إجمالي  وبلغت   .2020 العام  من  ذاتها  ة  الف�ت ي 
�ن دوالر 

ي 
�ن دوالر  179.3مليون  الحياة  غ�ي  عىل  ن  التأم�ي لفئة  المدفوعة 

 174.5 2021، أي بارتفاع بنسبة %2.7 عن  الربــع األول من العام 
ن بلغت إجمالي  ي ح�ي

ي الربــع األول من العام 2020، �ن
مليون دوالر �ن

دوالر  مليون   82.9 الحياة  ن عىل  التأم�ي لفئة  المدفوعة  التعويضات 
مليون   102.1 عن  سنوي  أساس  عىل   19% بنسبة  وانخفضت 

 .2020 ة ذاتها من العام  ي الف�ت
دوالر �ن

إجمالي  من   34.4% نسبة  ي  الط�ب ن  الـتأم�ي تعويضات  لت 
ّ
وشك

تعويضات  ْتها 
َ
َتل  ،2021 العام  من  األول  الربــع  ي 

�ن التعويضات 
المركبات  عىل  ن  التأم�ي وتعويضات   ،)31.6%( الحياة  عىل  ن  التأم�ي
الشحن  ن عىل  والتأم�ي  ،)13.6%) الحريق  ن ضد  والتأم�ي  ،)14.8%(
الهندسة )%1.7(، وتعويضات  ن عىل حوادث قطاع  )%2(، والتأم�ي
ن عىل حوادث المسؤولية العامة )0.1%(،  العّمال )%1.4(، والتأم�ي
من   0.4% أخرى  لفئات  المدفوعة  التعويضات  بلغت  ن  ح�ي ي 

�ن
المشمولة. ة  الف�ت ي 

�ن التعويضات  إجمالي 

الهندسة  قطاع  حوادث  عىل  ن  التأم�ي تعويضات  ارتفعت  ذلك،  وإل 
 239% بنسبة  الحريق  ضد  ن  التأم�ي وتعويضات   ،1.386% بنسبة 
 2020 العام  من  نفسها  ة  الف�ت عن   2021 العام  من  األول  الربــع  ي 

�ن
وت،  ب�ي مرفأ  انفجار  عن  الناجمة  التعويضات  عىل  اإلنفاق  بسبب 
الشحن  عىل  ن  التأم�ي لفئة  المدفوعة  التعويضات  ازدادت  كما 
حوادث  ن عىل  التأم�ي تعويضات  تراجعت  المقابل،  ي 

�ن  .16% بنسبة 
تليها تعويضات  المشمولة،  ة  الف�ت ي 

بنسبة %91 �ن العامة  المسؤولية 
بنسبة  الحياة  عىل  ن  للتأم�ي تعويضات  ثم   ،43% بنسبة  العّمال 
المدفوعة  التعويضات   ،13% بنسبة  الطبية  والتعويضات   ،19%
انخفضت  ذلك،  ال  إضافة   .6% بنسبة  المركبات  ن عىل  التأم�ي لفئة 
الربــع  ي 

�ن سنوًيا   79% بنسبة  أخرى  لفئات  المدفوعة  التعويضات 
 .2020 ة نفسها من العام  2021 عن الف�ت األول من العام 

 protection( لت خطط الحماية ع�ب االدخار
ّ
عالوة عىل ذلك، شك

ن  with savings policies( نسبة %64 من إجمالي أقساط التأم�ي
الربــع  ي 

�ن الحياة  عىل  ن  التأم�ي عقود  عدد  من  و15.3%  الحياة  عىل 
الحياة  الحماية عىل  لت خطط 

ّ
ن شك ي ح�ي

�ن  ،2021 العام  من  األول 
ن  )life protection plans( نسبة %36 من إجمالي أقساط التأم�ي
ة  الف�ت خالل  الحياة  عقود  عدد  إجمالي  من  و84.7%  الحياة  عىل 

المشمولة.

ACALالمصدر: تأمين ومصارف و

كات الضمان حملة توعية لجمعية �ش
“حملة  عن  اليوم،  ي 

�ن نسناس  ايىلي  الضمان  كات  �ش جمعية  رئيس  كشف 
ن  التأم�ي كات  ن �ش الواجبات والحقوق ب�ي ح فيها  الجمعية ت�ش بها  توعية ستقوم 
مساعدة  ورة  برصن اإليمان  من  ن  منطلق�ي بينهما،  العقود  وتف�  ن  والمؤمن�ي
االستمرارية  مبدأ  ن  التأم�ي كات  �ش وتطبيق  للمجهول  تركهم  وعدم  ن  المؤمن�ي

والشفافية”.
والتقيد  والسيارات،  المتلكات  إل  بالنسبة  الحقيقية  القيم  “بوضع  وطالب 
منعا  ي 

استشفا�ئ دوالر  عىل  المستشفيات  مع  واالتفاق  الموقعة  بالعقود 
ا أن “الحل  اتها وشطارة بعضها عىل حساب المؤمن”، معت�ب ي تسع�ي

للفو�ن �ن
للبوليصة”. النقدي  الدوالر  باعتماد  األفضل 

العقود  إطار  ي 
�ن بواجباتها كاملة  وتقوم  قامت  ن  التأم�ي كات  “�ش أن  عىل  وشدد 

ن ليست  كات معيدي التأم�ي ن المرعية اإلجراء، مع العلم بأن �ش مة والقوان�ي الم�ب

الرسىمي  التقرير  تنتظر  الخسارة وهي  ية بل يهمها عدم  جمعيات خ�ي
ار”. األ�ن لتعويض  المرفأ  النفجار 

المصدر: المركزية
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ن وتفعيل نموذج تأمينات خاص بالكوارث  حرائق الغابات: دعوة لفرض التأم�ي
المناخية

للتخفيف من عبء   ن  الفالح�ي ن  تأم�ي إجبارية  ال  يف بن حبيلس,  ال�ش السيد   ,)CNMA( الفالحي  للتعاضد  ي  الوط�ن للصندوق  العام  المدير  دعا 
المناخية. بالكوارث  تأمينات خاص  نموذج  تطبيق  مع  العمومية  الخزينة  وعىل  عليهم  المناخية  ات  التغي�ي عن  الناجمة  الكوارث 

نموذج  تطبيق  بوجوب  لواج,  حوار  ي 
�ن حبيلس,  بن  السيد  طالب  و 

النموذج  هذا  أن  إل  ا  مش�ي المناخية,  بالكوارث  خاص  تأمينات 
قصد  المعنية”,  السلطات  طرف  من  تفعيله  فقط  ينتظر  و  “جاهز 
الطبيعية وتخفيف  المخاطر  الفالحي ضد  المنتوج  ن  تأم�ي التمكن من 
ي 

�ن ن  للفالح�ي ة  الخ�ب توف�ي  جانب  إل  العمومية,  الخزينة  العبء عىل 
والمخاطر. األزمات  تسي�ي  كيفية 

ن  التأم�ي ي 
قائال: “األهم �ن ن  التأم�ي إجبارية  المسؤول عىل  وشدد نفس 

لذلك..  اتيجية   اس�ت وضع  و  المخاطر  تسي�ي  نوعية  هو  الفالحي 
للتمكن  الفالح,  عىل  إجباريا  يكون  أن  ي 

ينب�ن المخاطر  ضد  ن  التأم�ي
ي أقرص 

ن هذه الفئة من استعادة نشاطها �ن من حماية  المنتوج وتمك�ي
ن  التأم�ي كات  �ش عىل  ي 

ينب�ن بالمقابل,  لخسائر.  تعرضها  حال  ي 
�ن مدة 

.” ي
ينب�ن لعب دورها كما 

التحسيسية  السيد بن حبيلس أن الصندوق, رغم الحمالت  وأوضح 
أزيد  ي عدة واليات من خالل شبكة تضم 

بها �ن يقوم  ي  ال�ت والتوعوية 
جهويا,  صندوقا  و67   , ي الوط�ن اب  ال�ت ع�ب  موزعة  وكالة   560 من 
ي 

�ن  , الفالحي ن  التأم�ي ي 
�ن الالزمة  االنخراط  نسبة  يحقق  لم  أنه  إال 

عىل  ن  الفالح�ي واعتماد   , ن التأم�ي عملية  عىل  االقبال  ضعف  ظل 
وقوع  عند  العمومية  الخزينة  من  منها  يستفيدون  ي  ال�ت التعويضات 

الكوارث.
ن  التأم�ي إلزامية  نحو  التحول  حسبه,  الوضعية,  هذه  وتستوجب 

نشاطهم. بأداء  ن  للفالح�ي خيص  لل�ت
بتحديد  سيسمح  ن  تأم�ي لعقد  الفالح  حيازة  أن  المسؤول  اوضح  و 
تعرضت  ي  ال�ت وة  ال�ث وقيمة  فالح  عليها كل  يحوز  ي  ال�ت وة  ال�ث قيمة 

التعويضات. والشفافية عىل  ال�عة  ي 
مما يض�ن ار,  أل�ن

ي تعرض لها الفالحون خالل الحرائق  ة ال�ت وبخصوص الخسائر الكب�ي
أن عمليات  السيد بن حبيلس  قال  ي مست عدة واليات,  ال�ت ة  االخ�ي
اء  لليقظة تضم خ�ب تم تسخ�ي خلية  والتقييم جارية, حيث  االحصاء 
ي  وال�ت الوطنية,  التقييم  لجنة  ي 

�ن لتشارك  جهوية,  صناديق   10 من 
من  رون  المترصن الفالحون  سيستفيد  و  ار.  األ�ن إحصاء  عىل  تعمل 

له. تعرضوا  الذي  ر  الرصن قيمة  تعويضات حسب 
ن  الفالح�ي من  “قليل”  عدد  لكون  أسفه,  حبيلس  بن  السيد  أبدى  و 
الوطن  من  واليات  عدة  ي مست  ال�ت ة  األخ�ي الحرائق  من  رين  المترصن

الصندوق. لدى  ن  تأم�ي عقود  يملكون 
رة يب�ت ضعيفا بالنظر إل  ي المناطق المترصن

ن �ن و قال: “عدد المؤمن�ي
المؤمنة”. غ�ي  رة  المترصن الفالحية  المستثمرات  عدد 

عىل  ن  التأم�ي تعميم  شأنها  من  حات  مق�ت بعدة  الصندوق  بادر  قد  و 
, إل جانب عمليات تحسيس وتوعية , كما قدم عدة  ن كافة الفالح�ي

الفئات. لتغطية كافة  جديدة  منتجات 
نشاطات  تمارس  ي  ال�ت بالعائالت  خاصا  تأمينا  الصندوق  ويعرض 
ي 

�ن مختلف  عروضا  يتضمن  و  الثقة”  ن  “تأم�ي يسىم  مصغرة  فالحية 
مع  بالمائة  و20   10 ن  ب�ي اوح  ت�ت بنسب  األقساط  تسديد  كيفيات 
ن للصندوق, حيث يتم ضمان  اء التابع�ي توف�ي مرافقة من طرف الخ�ب

الفئة ألية مخاطر. ي حال مواجهة هذه 
ة �ن تعويضات مبا�ش

كما يتيح الصندوق “أسعارا مدعمة” لكل فالح لتمكينه من التسديد 
عىل دفعات مع توف�ي االمتيازات والتسهيالت المالئمة, بحيث تمس 
والمنشآت  المنتجات  و  للحيوانات  المخاطر  متعدد  ن  التأم�ي العملية 
د   وال�ب والفيضانات  الحرائق  البحري ضد  الصيد  ومنتجات  الفالحية 
المعدالت  فوق  المرتفعة  والحرارة  والجفاف  الساخنة  والرياح 
ن عىل المردودية  ها إل جانب تأم�ي الطبيعية واألمراض المعدية وغ�ي

الحبوب. ي مجال 
�ن السيما 

 04-20 رقم  القانون  حبيلس  بن  السيد  انتقد  الخصوص,  بهذا  و 
المخاطر  من  بالوقاية  المتعلق    2004 ديسم�ب   25 ي 

�ن المؤرخ 
الكوارث  شق  حسبه,   , يتضمن  لم  والذي  الكوارث  وتسي�ي  ى  الك�ب
يشكل  ي 

الغذا�ئ األمن  أن  زا  م�ب  , الفالحي المنتوج  لها  يتعرض  ي  ال�ت
. ن التأم�ي بأفضل وسائل  يتم وقايتها  أن  اولوية ال بد 

ن  للتأم�ي الخاصة  كات  ال�ش حبيلس  بن  السيد  دعا  اخرى,  جهة  من 
و  المجال  هذا  ي 

�ن المنافسة  لتعزيز  الفالحي  ن  التأم�ي مجال  القتحام 
وضع منتجات تأمينية للكوارث الطبيعية  تتالءم مع الواقع  وذهنية 
وقوع  عند  الدولة  تدخل  من  التقليص  و  منطقة  حسب كل  الفالح 

الفالحية. المحاصيل  تهدد  ي  ال�ت الكوارث 
نتيجة  ن  الفالح�ي بتعويض  الماضية  السنة  الصندوق خالل  قام  قد  و 
بومرداس  واليات  ي 

�ن الفالحي  المنتوج  مست  ي  ال�ت الحرائق  بعض 
زراعة  نشاطات  سيما  سنتيم,  مليار   2 من  بأك�ث  ج  وال�ب وزو  ي  ن وت�ي
باستئناف  ن  للفالح�ي سمح  مما   , ي

المواسش و  النحل  وتربية  الزيتون 
ة جدا. ي مدة قص�ي

نشاطهم �ن
السنة  خالل  حقق  الفالحي  للتعاضد  ي  الوط�ن الصندوق  أن  يذكر 
 50 1,8 مليار دج بزيادة بنسبة  2020 نتيجة صافية بلغت  المالية  

.2019 بسنة  مقارنة  المصدر: وكالة األنباء الجزائريةبالمائة 
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  : ي
.. خليفا�ت ن دعا إىل إيجاد آليات لتشجيع األشخاص عىل التأم�ي

وري ترقية التأمينات عىل الحرائق والكوارث من الرصن
وإعادة  ن  التأم�ي كات  ل�ش الجزائري  االتحاد  لرئيس  األول  النائب  أكد 
وإعادة  ن  التأم�ي قية  ل�ت آليات  ورة وضع  ، �ن ي

، حسان خليفا�ت ن التأم�ي
ي حاالت وقوع حرائق، 

ن �ن ن من أجل حماية ممتلكات المنكوب�ي التأم�ي
الوطن. ي عرفتها عديد واليات  ال�ت عىل غرار تلك 

ي المستقبل وضع آليات اقتصادية 
ي أنه من المالئم �ن

وأوضح خليفا�ت
)دون  الدولة  من  بدعم  والمؤسسات  الخواص  ممتلكات  لحماية 
خالل  من  أو  موجودة  هيئة  ع�ب  إما  التعويض(،  ي 

�ن ة  مبا�ش التدخل 
أخرى،  بلدان  ي 

�ن حاصل  هو  مثلما  التأمينات،  لقطاع  جديدة  هيئة 
. ن تأم�ي إمضاء عقود  ن عىل  المواطن�ي لتشجيع  وهي طريقة 

ي  ن هي ال�ت كة التأم�ي ي حال وقوع كارثة أو حريق فإن �ش
وأضاف، أنه “�ن

يتكفل  ن  ح�ي ي 
�ن  ، ن التأم�ي من  جزء  تدعيم  بإمكانها  والدولة  تتدخل 

فإن  الكارثة،  حال  ي 
و�ن كذلك..  بجزء  الحيوانات  ي  مر�ب أو  الفالح 

ي تحل محل الدولة، ما يسمح بتفادي نفقات  ن هي ال�ت كات التأم�ي �ش
يتعلق  فيما  حاليا  يحدث  ما  وهو  الدولة،  انية  ن م�ي عاتق  عىل  ة  كب�ي
مالية  وسائل  تجنيد  ال  الدولة  ستضطر  حيث  الغابات،  بحرائق 

انيتها”. ن م�ي ي 
�ن متوقعة  تكن  لم  هامة 

المستقبل  ي 
�ن المناسب  من  أنه  المتحدث  اعت�ب  المنطلق،  هذا  من 

الجميع. ليستفيد  إجبارية،  ن  تأم�ي وإعادة  ن  تأم�ي هيئة  إنشاء 
ي حالة الكوارث الطبيعية 

ي رده عىل سؤال حول عتبة التعويض �ن
و�ن

الطبيعية  الكوارث  ن  “تأم�ي أن  ي 
خليفا�ت أوضح  الحرائق،  غرار  عىل 

الحاالت  ي بعض 
�ن أن تصل  يمكن  لكن   ،% 50 بـ العموم  محدد عىل 

من  ن  المؤمن�ي عدد  حول  األرقام  أن  مضيفا   ،”%  100 إل  الخاصة 

األشخاص  ن  ب�ي
اثر  عىل  رين  المترصن
غ�ي  ة  األخ�ي الحرائق 
إل  وأشار  بعد.  معروف 
الحرائق  هذه  ضحايا  أن 
اطار  ي 

�ن تعويضهم  يمكن 
الحرائق  ضد  التأمينات 
الطبيعية  والكوارث 
ن  تأم�ي خيارات  ع�ب  أو 

أخرى.
األخطار  جميع  عن  تأمينات  أيضا  “هناك  أن  المتحدث  أوضح  كما 
عىل  الزراعية،  النشاطات  حسب  المنطقة،  مع  تكييفها  يمكن  ي  ال�ت
النحل..  تربية  أو  األبقار  أو  الماشية  تربية  أو  الزيتون  أشجار  غرار 
ن ال يقدرون  وهي تأمينات حسب الطلب”، متأسفا لكون “المواطن�ي
“قيمة  أن  من  الرغم  عىل  الكارثة”،  وقوع  بعد  إال  ن  التأم�ي أهمية 

العموم”. ة عىل  تكون كب�ي التأمينات ال 
إرغام  ح�ت  أو  لتشجيع  آليات  إيجاد  إل  ي 

خليفا�ت السيد  ودعا 
ن  للمنكوب�ي يسمح  “ذلك  أن  إل  ا  مش�ي  ، ن التأم�ي عىل  األشخاص 
للممتلكات  موازية  تكون  ألنها  هامة  تعويضات  عىل  بالحصول 
ي الذي تحدده الدولة من أجل 

رة وليس حسب المبلغ الجزا�ن المترصن
رين”. المترصن دعم 

المصدر: المساء
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ن السعودية كات التأم�ي ي »مراقبة« �ش
ام �ن ن تعديالت لتعزيز نسبة االل�ت

ي 
�ن المحاسبة  مهنة  أخالقيات  عىل  المتقدمة  التقنيات  أثر  بحث 

المقبل سبتم�ب 
مراقبة  نظام  مواد  بعض  تعديل  عىل  الوزراء  مجلس  وافق  وقت  ي 

�ن
السعودي  المركزي  البنك  محافظ  أكد   ، ي

التعاو�ن ن  التأم�ي كات  �ش
المستمرة؛  الجهود  ضمن  ي 

تأ�ت الخطوة  أن  المبارك  فهد  الدكتور 
المالية  المراكز  وتعزيز   ، المالي القطاع  واستقرار  استدامة  لدعم 
حيث   ، ن التأم�ي قطاع  عىل  والرقابة  اف  اإل�ش ودعم   ، ن التأم�ي كات  ل�ش
حقوق  حفظ  ي 

�ن المركزي  البنك  دور  من  التعديالت  هذه  ستعزز 
والمستثمرين. والمستفيدين  لهم  المؤمن 

مع  السابق  النظام  مقارنة  بعد  التعديل  ي 
يأ�ت المبارك،  وبحسب 

من  وعدد  ين  الع�ش مجموعة  دول  من  عدد  ي 
�ن الممارسات  أفضل 

، باإلضافة إل الرجوع إل المبادئ  ن ي مجال التأم�ي
الدول المتقدمة �ن

تضع  ي  ال�ت  ، ن التأم�ي ي 
�ن لم�ش الدولية  الهيئة  عن  الصادرة  الرئيسة 

مستوى  من  فع  س�ي مما  ؛  ن التأم�ي عىل  الرقابة  ألعمال  عامة  معاي�ي 
 ، ن التأم�ي قطاع  ي 

�ن العاملة  كات  ال�ش لدى  ام  ن االل�ت ونسبة  الحوكمة 
. المحىلي الناتج  ي 

�ن ومساهمتها  إنتاجيتها  لزيادة  ويدفع 
ستدعم  النظام  عىل  طرأت  ي  ال�ت التعديالت  أن  المبارك  وأضاف 
 ،)2030 ن بما يتوافق مع أهداف )رؤية  البيئة الممكنة لقطاع التأم�ي
والخدمات  المنتجات  ي 

�ن االبتكار  ويحّفز  التحتية،  الب�ن  من  ويقوي 

القطاع  ي 
�ن العاملة  كات  ال�ش أمام  الفرصة  سيتيح  كما  التأمينية، 

سينعكس  مما  لديهم؛  ي  التأمي�ن الوعي  ورفع  العميل،  تجربة  ن  لتحس�ي
المخاطر. إدارة  كات من  ن األفراد وال�ش إيجاًبا عىل تمك�ي

 ، ن والمحاسب�ي ن  للمراجع�ي السعودية  الهيئة  تنظم  آخر،  جانب  من 
المهنة  وآداب  لسلوك  الدولية  المعاي�ي  مجلس  مع  بالتعاون 
عىل  المتقدمة  التقنيات  »أثر  حول  عمل  ورشة   ، ن للمحاسب�ي
أخالقيات مهنة المحاسبة«، مطلع سبتم�ب )أيلول( القادم، بمشاركة 
والمراجعة  المحاسبة  مجال  ي 

�ن ن  والمختص�ي ن  المسؤول�ي من  عدد 
والخاص. العام  القطاع  ي مؤسسات 

�ن ن  والمعني�ي
ن  والمحاسب�ي ن  للمراجع�ي السعودية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
التوعية  إل  الورشة  خالل  من  »نس�  المغامس  أحمد  الدكتور 
المهنة  وآداب  لسلوك  الدولية  المعاي�ي  مجلس  بمستجدات 
الدولي  المجلس  مبادرة  حول  النقاش  إلثراء  وكذلك  ن  للمحاسب�ي

المحاسبة«. مهنة  أخالقيات  عىل  المتقدمة  التقنيات  أثر  لدراسة 
من جانبه، لفت رئيس مجلس المعاي�ي الدولية لسلوك وآداب المهنة 
إل  للنظر  تطلعه  إل  توماداكس  ستافروس  الدكتور  ن  للمحاسب�ي
التقنية  أثر  بشأن  المنطقة  ي 

�ن االهتمام  ذوي  من  القيمة  المالحظات 
. ي

األخال�ت والسلوك  المهنة  وآداب  معاي�ي سلوك  المتقدمة عىل 

1212
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قواعد سلوك  اعتماد  وثيقة  ًرا  ُمَؤخَّ أقرَّ  الهيئة  إدارة  أن مجلس  يذكر 
تعزيز  اتجاه  ي 

�ن  
ً
نوعية  

ً
نقلة ل 

ّ
تشك ي  وال�ت الدولية،  المهنة  وآداب 

ي المملكة واتساقها مع 
جودة ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة �ن

مجموعة  إل  التحّول  منظومة  لتكمل  وكذلك  الدولية،  الممارسات 
والمراجعة  المحاسبة  معاي�ي  عىل  اشتملت  ي  وال�ت الدولية  المعاي�ي 
وإدارة الجودة وآداب وسلوك المهنة، وتس� الهيئة من خالل ذلك 
بما  الدولي  االرتباط  وتحقيق  المالية  القوائم  مستخدمي  ثقة  لتعزيز 

.»2030 المملكة  برامج »رؤية  ي تحقيق 
المصدر: الشرق األوسطيسهم �ن

: غّطوا إصابات  ن كات التأم�ي »ساما« ل�ش
ن الالعب�ي

عىل  الرقابة  إدارة  ي 
�ن ممثال  )ساما(  السعودي  المركزي  البنك  وجه 

عليه(،  )اطلعت »عكاظ«  ن  التام�ي كات  إل رؤساء �ش تعميما  ن  التأم�ي
ن للمنشآت الرياضية الخاصة يغطي  طالبهم بتطوير وطرح منتج تأم�ي
ن  ك�ي والمش�ت ن  الالعب�ي إصابات  تغطية  إل  إضافة  المنشآت،  مخاطر 
ي 

�ن الممثلة  األساسية  التغطيات  يشمل  أن  عىل  المنشآت،  تلك  ي 
�ن

المدنية«. المسؤولية  الممتلكات،  الشخصية،  »الحوادث 

ووفقا للتعميم، فإن البنك يهدف من هذه الخطوة إل رفع مستوى 
ن  وممارس�ي منشآت  من  ي 

الريا�ن القطاع  لدى  التأمينية  الثقافة 
احتياجات  ي  تل�ب مالئمة  تأمينية  تغطيات  عىل  للحصول  ن  رياضي�ي
كات  �ش وتشجيع  المخاطر،  إدارة  ي 

�ن وتساهم   ، ي
الريا�ن القطاع 

ي  تل�ب وتغطيات مختلفة  بأسعار  متنوعة  منتجات  تقديم  ن عىل  التأم�ي
السعودي. ن  التأم�ي نهضة سوق  ي 

�ن لهم وتسهم  المؤمن  احتياجات 
ن  تأم�ي منتج  تقديم  ي 

�ن الراغبة  ن  التأم�ي كات  �ش من  البنك  وطالب 
وفق  المركزي  للبنك  التقدم  ورة  برصن الخاصة،  الرياضية  المنشآت 

التأمينية. المنتجات  اعتماد  ضوابط 
ن المرخص لها حاليا بتقديم خدمات  كات التأم�ي ويبغ إجمالي عدد �ش
كة  �ش  28 منها  نشط،  ترخيص  ذات  متخصصة  كة  �ش  29 ن  التأم�ي
 . ن الصحي كة تقدم خدمات التأم�ي ن العام، و25 �ش ي التأم�ي

مختصة �ن
كات،  ال�ش العديد من  تقدمه  الشخصية«  »الحوادث  ن  تأم�ي أن  يذكر 
ورثته  أو  عليه  المؤمن  للشخص  مادي  تعويض  منح  ويتضمن 
ن لحادث أدى إل إصابته أو  ، عند تعرضه خالل مدة التأم�ي ن عي�ي ال�ش
الوفاة،  أو  المؤقت  العجز  أو  الدائم  العجز  تعرضه لحالة من حاالت 

العالم. الغطاء عىل نطاق جميع دول  ويوفر 
المصدر: عكاظ

ن اإللزامي عىل المركبات ي وثيقة التأم�ي
ات �ن »ساما«: 5 تغ�ي

ي 
�ن ات  تغ�ي خمس  أبرز   »ساما«،  السعودي  المركزي  البنك  أوضح 

المركبات. اإللزامي عىل  الموحد  ن  التأم�ي وثيقة 
، أنه تم إصدار النسخة  ي الرسىمي

و�ن ن »ساما«، ع�ب موقعه اإللك�ت وب�يّ
وبدأ  المركبات،  عىل  اإللزامي  ن  للتأم�ي الموحدة  الوثيقة  من  المحدثة 
الموافق  1439ـه،  لعام  الحجة  ذي  شهر  منتصف  منذ  بها  العمل 

.2018 26 أغسطس 
ن  للتأم�ي الموحدة  الوثيقة  ات  تغ�ي أهم  إل  المركزي،  البنك  وأشار 

: التالية  والنقاط  العنا�  ي 
�ن تتمثل  المركبات  اإللزامي عىل 

 18 البالغ عمره  عليها  المؤمن  المركبة  تغطية سائق  السائق:  - عمر 
اسم  يسجل  أن  عىل  قيادة،  رخصة  ويحمل  فوق  وما  هجرية  سنة 

الوثيقة. ي 
�ن السائق 

ي 
�ن جوهري  تغي�ي  بأي  ن  التأم�ي كة  �ش إشعار  له  المؤمن  عىل  ن  يتع�ي  -

ين  ن وذلك خالل ع�ش التأم�ي ي نموذج طلب 
ي زودها �ن ال�ت المعلومات 

يوم عمل.
الجهات  إبالغ  يتم  الوثيقة،  بموجب  مغط  خطر  وقوع  عند   -
المختصة فور وقوع الحادث، وال يغادر السائق أو المؤمن له موقع 
ي  ال�ت الحاالت  ذلك  من  ي  ويستث�ن اإلجراءات،  إنهاء  ن  لح�ي الحادث 

إصابات جسدية. الحادث مثل وجود  تستلزم مغادرة موقع 
قبل  الوثيقة  انتهاء  بتاريــــخ  له  المؤمن  إشعار  ن  التأم�ي كة  �ش عىل   -
العميل من  ن  لتمك�ي يوم عمل   20 تقل عن  بمدة ال  انتهاء صالحيتها 

كة أخرى. ن من �ش تأم�ي أو الحصول عىل وثيقة  تجديدها 
المطالبات  تسوية  إلجراءات  توضيحا  التحديثات  تضمنت  كما   -
تم  إذا  اك  االش�ت مبلغ  من  المستحق  الجزء  احتساب  وآلية  التأمينية 

واالستنثاءات. الرجوع  تحديث حاالت  إل  باإلضافة  الوثيقة،  إلغاء 
المركبات اإللزامي عىل  ن  التأم�ي

تهدف  المركبات  عىل  اإللزامي  ن  التأم�ي وثيقة  أن  »ساما«،  وأوضح 
وط  ال�ش حسب  وذلك  الغ�ي  تجاه  المدنية  المسئولية  لتغطية 
الغ�ي  بتعويض  ن  التأم�ي كة  �ش تتعهد  حيث   ، ن التأم�ي لوثيقة  واألحكام 

السائق  الناتجة عند وقوع حادث تسبب فيه  ار  الخسائر واأل�ن عن 
الذي يدفعه. اك  المؤمن له، مقابل االش�ت أو 

الغ�ي عن  بتعويض  م  ن تل�ت ن  التأم�ي كة  أن �ش السعودي،  المركزي  وتابع 
بممتلكاته والمصاريف  أو  به  تلحق  ي  ال�ت المادية  أو  الجسدية  ار  األ�ن
المؤمن عليها  المركبة  به  ي تسببت  ال�ت المروري  الحادث  الناتجة عن 
10,000,000 ريال سعودي لمسؤولية  المملكة، بحد أقىص  داخل 
ار المستثناة  ة صالحية الوثيقة، ما عدا األ�ن كة وذلك خالل ف�ت ال�ش

الوثيقة. وأحكام  وط  بحسب �ش التغطية  من 
اك االش�ت مبلغ  من  المستحق  احتساب  آلية 

مبلغ  من  المستحق  الجزء  يحتسب  أنه  إل  المركزي،  البنك  وأشار 
العام  أيام  من  المستهلة  األيام  بخصم  الوثيقة  إلغاء  عند  اك  االش�ت
ي 

�ن يوما   365 ب  �ن حاصل  عىل  مقسومة  يوم(   365( الواحد 
وذلك  رياال،   25 أقىص  بحد  اإلدارية  الرسوم  خصم  بعد  اك  االش�ت

التالية: ي حال اإللغاء ألي من األسباب 
يكون �ن

المركبة. إسقاط سجل   -
المركبة إل مالك آخر. انتقال ملكية   -

المزمع  الوثيقة  المتبقية من  ة  الف�ت بديلة ُتغطي  ن  تأم�ي - وجود وثيقة 
إلغاؤها.

د من  المس�ت المبلغ  بإيداع  كة  ال�ش م  ن تل�ت أنه  المركزي،  البنك  وأضاف 
الحساب  رقم  طريق  عن  له  للمؤمن  البنكي  الحساب  ي 

�ن اك  االش�ت
تاريــــخ اإللغاء. أيام عمل من   3 الدولي خالل  ي 

المرص�ن
من  ي 

المتب�ت المبلغ  بدفع  ملزمة  غ�ي  كة  ال�ش تكون  أنه  وأوضح 
ي طلب المؤمن له  ي حال وجود مطالبات عىل الوثيقة ال�ت

اك �ن االش�ت
ض إعادته. إلغائها وكانت قيمة المطالبة تزيد عن قيمة المبلغ المف�ت

المصدر: عاجل
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Arab Insurance BahrainBahrain

ي 
 عليه �ن

ً
 ومتصالحا

ً
 بسيطا

ً
ن تبا�ش 848 حادثا كات التأم�ي جواد لـ”الوطن”: �ش

ن أسبوع�ي
إجمالي  أن  محمد،  جواد  البحرينية  ن  التأم�ي جمعية  رئيس  كشف 
إسناد  قرار  تطبيق  منذ  البسيطة  أو  عليها  المتصالح  الحوادث 
يوليو   25 من  ة  الف�ت خالل  ن  التأم�ي كات  �ش إل  المرورية  الحوادث 

. ً
848 حادثا 7 أغسطس بلغ  وح�ت 

تطبيق  ع�ب  ونية  اإللك�ت البالغات  عدد  أن  لـ”الوطن”،  وأضاف 
 إل أن 

ً
ا ، مش�ي

ً
“eTraffic” للهاتف المحمول وصل إل 1183 بالغا

التجاوب للتبليغ ع�ب التطبيق يعكس مستوى الوعي لدى مستخدمي 
ي نجاحه.

الطريق مما ساهم �ن
بلغت  البالغات  من  المسجلة  الحوادث  عدد  أن  إل  محمد،  وأشار 
عدد  بلغ  ن  ح�ي ي 

�ن ة،  الف�ت نفس  خالل  وذلك   
ً
مروريا  

ً
حادثا  492

. ً
356 حادثا ن  التأم�ي كات  ي �ش

 �ن
ً
المسجلة حضوريا الحوادث 

الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة،  أول  الفريق  الداخلية  وكان وزير 
من  ي 

و�ن اإللك�ت اإلبالغ  خدمة  ع�ب  التعامل  نسبة  أن   
ً
مؤخرا أكد 

المرورية  الحوادث  من   40% تجاوزت   ”eTraffic“ تطبيق  خالل 
إل  البسيطة  المرورية  الحوادث  إسناد  قرار  تطبيق  بعد  البسيطة، 

. ن التأم�ي كات  �ش

إل  الجمعية،  رئيس  ولفت 
الحوادث  إسناد  وع  م�ش أن 
إل  عليها  المتصالح  المرورية 
وع  الم�ش هو  ن  التأم�ي كات  �ش
المنطقة،  ي 

�ن نوعه  من  األول 
أن  نفسه  الوقت  ي 

�ن  
ً
مبينا

التعاون  ثمرة  يعد  وع  الم�ش
للمرور  العامة  اإلدارة  ن  ب�ي
المركزي  البحرين  ومرصف 

البحرينية. ن  التأم�ي وجمعية 
الحوادث  ة  لمبا�ش فعالة  حلواًل  ستوجد  اآللية،  تلك  أن  وأكد 
ي 

 �ن
ً
، وخصوصا المتصالح عليها بخطوة واحدة ودون تأخ�ي المرورية 

إصابات جسدية  أي  أو  وفاة  حالة  أي  ي 
�ن تتسبب  لم  ي  ال�ت الحوادث 

أو أي قانون آخر. العقوبات  أو جريمة ينص عليها قانون 

المصدر: الوطن

ن  تأم�ي كات  �ش  10 »إن  البحرينية  ن  التأم�ي بجمعية  مسؤول  قال 
 ، ن للتأم�ي البحرين  ي 

سوليدر�ت كة  �ش تقوده  تحالف  ضمن  محلية، 
مطلع  تطبيقه  بدأ  الذي  االختياري  ن  التأم�ي خدمات  تقديم  ت  با�ش
ومرصف  العمل  سوق  تنظيم  هيئة  مع  بالتعاون  الجاري،  الشهر 

البحرينية«. ن  التأم�ي وجمعية  المركزي  البحرين 
البحرينية عصام  ن  التأم�ي العامة بجمعية  التأمينات  وذكر رئيس لجنة 
ن  التأم�ي نظام  »أن  االقتصادي«-  »األيام  مع  لقاء  ي 

-�ن األنصاري 
العمل  الحماية لصاحب  توف�ي  إل  يهدف  لية  ن الم�ن للعمالة  االختياري 
بعد  ن  عي�ي ال�ش ورثتهما  تعويض  أو  وتعويضهم  لية،  ن الم�ن والعمالة 

عليها«. وقوع حوادث مؤمن 
العمل  ترك  االختياري يشمل حاالت  ن  التأم�ي األنصاري »أن  وأوضح 
حاالت  ي 

�ن التعويض  وكذلك  العمل،  ترصيــــح  وط  ل�ش بالمخالفة 
تكلفة  يتبعها من  الوفاة، وما  أو حاالت  العمل  العجز عن  أو  اإلصابة 

إل  الجثمان  إلعادة 
الوطن«.

باقات  أسعار  وعن 
التأمينية  البوليصات 
قال  لية،  ن الم�ن للعمالة 
 3 طرح  »تم  األنصاري: 
ويمكن  تأمينية  باقات 
اختيار  العمل  لصاحب 
ي يرغب  ال�ت المناسبة  الباقة 
ا إل »أن  ً ائها«، مش�ي ي �ش

�ن
مدتها  ي  ال�ت للتغطية  ديناًرا   120 إل   40 ن  ب�ي اوح  ي�ت البوليصة  سعر 

24 شهًرا«. 180 ديناًرا للتغطية لمدة  60 إل  ن  12 شهًرا، وب�ي
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

ن البحرينية   لته جمعية التأم�ي
ّ
ضمن تحالف شك

لية ن ن االختياري للعمالة الم�ن كات تغّطي بوليصة التأم�ي 10 �ش

المصدر: األيام

Arab Insurance KuwaitKuwait

 بشأن كشوف األقساط والتعويضات
ً
ن الكويتية” تصدر تعميما “تنظيم التأم�ي

 7 رقم  التعميم  صدور  األحد  اليوم  ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  أعلنت 
ي دولة 

العاملة �ن ن  التأم�ي ن وإعادة  التأم�ي كات  2021 خاص ب�ش لسنة 
والرسوم. والتعويضات  األقساط  إحصائيات  بشأن كشوف  الكويت 

ويد  ن ب�ت الخدمات  تلك  مقدمي  التعميم  يلزم  الوحدة  تعميم  وحسب 
الشهرية   – والتعويضات  األقساط  إحصائيات  بكشوف  الوحدة 
مدة  ي 

�ن التعميم،  من  و2   1 ن  الملحق�ي ي 
�ن الواردة   – سنوية  والربــع 

الذكر. ات سالفة  الف�ت انتهاء  أيام من   10 أقصاها 
إحصائيات  بكشوف  الوحدة  ويد  ن ب�ت أيضا  الخدمة  مقدم  م  ن ويل�ت

يناير/كانون  مطلع  من  ة  الف�ت عن  والرسوم  والتعويضات  األقساط 
 3 الملحق  حسب   2021 أبريل/نيسان  نهاية  وح�ت  ي 

الما�ن ي 
الثا�ن

التعميم. من 
مايو/أيار  مطلع  من  ة  الف�ت عن  بالكشوف  الوحدة  تزويد  سيتم  كما 
من   4 رقم  الملحق  لنموذج  وفقا  ي 

الما�ن يوليو  ختام  وح�ت   2021
31 أغسطس/آب الجاري  ي مدة أقصاها الثالثاء الموافق 

التعميم، �ن
الكويت. بتوقيت  الظهر  بعد  الواحدة  الساعة  ح�ت 

المصدر: مباشر ووحدة تنظيم التأمين
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ن للمركبات ن المعتمدة إلصدار وثيقة التأم�ي كات التأم�ي الداخلية : تحديث قائمة �ش
الداخلية،  بوزارة  ي  األم�ن واإلعالم  للعالقات  العامة  اإلدارة  ذكرت 
ووحدة  الداخلية  وزارة  ن  ب�ي ك  المش�ت والتعاون  التنسيق  إطار  ي 

�ن أنه 
وثائق  بإصدار  الخاصة  واآلليات  اإلجراءات  لتطوير  ن  التأم�ي تنظيم 
ضد  المرور  لحوادث  للمركبات  اإلجباري  ن  ‘التأم�ي المركبات  ن  تأم�ي

.’ الغ�ي
والعمليات  المرور  قطاع  مع  بالتعاون  ن  التأم�ي تنظيم  أصدرت وحدة 
ف  التأم�ي وثيقة  إلصدار  المؤهلة  المعتمدة  كات  ال�ش بقائمة   

ً
تحديثا

الغ�ي  ضد  المرور  حوادث  عن  الناشئة  المدنية  المسؤولية  من 
: وهي كالتالي للمركبات’،  اإلجباري  ف  ‘التأم�ي

المصدر: كل يوم ووحدة تنظيم التأمين

Arab Insurance SyriaSyria

ري حوادث الس�ي  ة تعويضات مترصن ن ل�ي : 10 مالي�ي ن اف عىل التأم�ي هيئة اإل�ش
ي العام الجاري

مجهولة السبب �ن
 2021 األول من عام  النصف  ي 

�ن السبب  الس�ي مجهولة  ري حوادث  تعويضات صندوق مترصن إجمالي  أن  ن  التأم�ي اف عىل  كشفت هيئة اإل�ش
ة  2.5 مليون ل�ي بمبلغ  الوفاة  ن تعويضات عن حاالت  ة سورية، توزعت ماب�ي ن ل�ي 9,98 مالي�ي بلغ   2021 النصف األول من عام  ي 

المرصوفة �ن
ة سورية. ل�ي ن  7.48 مالي�ي بمبلغ  تعطل(  نفقات،  سورية، وتعويضات جسدية )عجز، 

 /4/ وتوجد  ن  مطالبت�ي رفض  وتم   ،/18/ �ف  عىل  الموافقة  تمت  مطالبة   /24/ المقدمة كان  المطالبات  عدد  أن  الهيئة  تقرير  وأوضح 
المتابعة. قيد  مطالبات 

 2020 عام  خالل   
ً
معا  ) والتكميىلي )اإللزامي  السيارات  فرعي  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  �ش جميع  لدى  المدفوعة  التعويضات  قيمة  أن  إل  التقرير  ولفت 
ة سورية،ُموزعة عىل حوالي /24283/  ل�ي ة  ل�ي 1,437 مليار  الخاصة  كات  ال�ش التعويضات لدى  بلغت  ة سورية،  ل�ي 5,292 مليارات  تجاوزت 

لبة. المصدر: المشهدمطا

Arab Insurance EgyptEgypt

ن الحوادث   لصندوق تأم�ي
ً
ن أول سيدة رئيسا بقرار من رئيس مجلس الوزراء: تعي�ي

ة
َ
الُمجَهل

رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بصدور قرار 
السيدة  ن  بتعي�ي  2021 لسنة   )1968( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس 
 لمجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية 

ً
سماء محمد صادق رئيسا

مرص  ي 
�ن ال�يــــع  النقل  مركبات  حوادث  بعض  عن  الناتجة  ار  األ�ن

لتصبح  أربــع سنوات،  لمدة  المجهلة  الحوادث  بصندوق  والمعروف 
عىل  بناء  الصندوق  إنشاء  منذ  المنصب  هذا  تشغل  سيدة  أول 

رئيسها. المالية وما عرضه  الرقابة  إدارة  ترشيح من مجلس 
المرأة  ن  تمك�ي نحو  المرصية  الدولة  اتجاه  الهيئة  رئيس  مَن 

ً
ث كما 

ي تحقيق أك�ب قدر من الحماية 
والعمل عىل تعزيز رسالة الصندوق �ن

رين من حوادث مركبات النقل ال�يــــع، وهي الحاالت األك�ث  للمترصن
 ) ي

جز�ئ  / )كىل  لعجز  تعرضه  أو  عائلهم  فقد  جراء  للحماية  احتياجا 
المجهلة  الحوادث  �ن حاالت  ال�يــــع  النقل  مركبات  نتيجة حوادث 

. ن كات التأم�ي أو الحوادث المعلومة ال�ت ال ٌتغط من أى من �ش
40 ألف  هذا وتصل قيمة التعويض عند الوفاة أو العجز الكىل مبلغ 
للجوء  حاجة  دون  وذلك   ، ي

الجز�ئ العجز  حاالت  �ن  وبنسب  جنيه، 
للحاالت  الرصف  إلجراءات  وت�يعا  للنفقات  ا  توف�ي القضاء  إل 

لمستحقة. ا

لسنة   )1968( رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  أن  بالذكر  الجدير 
الحكوم  الصندوق  إدارة  مجلس  تشكيل  إعادة  تضمن  2021قد 
داخل  ال�يــــع  النقل  مركبات  حوادث  عن  الناتجة  ار  األ�ن لتغطية 
شئونه  عىل  المهيمنة  العليا  السلطة  وهو  العربية  مرص  جمهورية 
رئيس  من  كل  وعضوية  صادق  سماء  أ.  برئاسة  أموره  وترصيف 
كة  �ش إدارة  مجلس  ورئيس   ، ن للتأم�ي المرصى  االتحاد  إدارة  مجلس 
والعضو   ، ن للتأم�ي رويال  كة  ل�ش المنتدب  والعضو   ، ن للتأم�ي مرص 
وزارة  عن  وممثل  السعودى،  المرصى  ن  التأم�ي بيت  كة  ل�ش المنتدب 
ولمجلس  ة.  الخ�ب ذوي  من  مهران كعضو  محمد  واألستاذ  الداخلية، 
والقرارات  الداخلية  واللوائح  القرارات  اصدار  الصندوق  إدارة 
التقيد  دون  للصندوق  والفنية  واإلدارية  المالية  بالشئون  المتعلقة 
بجانب  للصندوق،  التنظيىمي  الهيكل  ووضع  الحكومية،  بالقواعد 

لالستثمار. القابلة  الصندوق  أموال  استثمار  أوجه  تحديد 

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية
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لتتجاوز 24.5 مليار جنيه.. و»الحياة« تستحوذ عىل النسبة األك�ب  

ن 32.4 % �ن أول ستة أشهر من العام نمو أقساط التأم�ي
من  المسددة  أو  الُمحصلة  أقساطها  رفع  �ن  ن  التأم�ي كات  �ش تمكنت 
لتتجاوز   2021 الحال  العام  من  األول  الستة  الشهور  �ن  العمالء 
نفسها  ة  الف�ت عن   %32.4 إل  تصل  نمو  بنسبة  جنيه،  مليار   24.5

مليار جنيه.  18.5 بلغت حصيلتها  ال�ت   ، الما�ن العام  من 
 13.78 بواقع  جنيه،  مليار   24.5 البالغة   ، ن التأم�ي أقساط  وتوزعت 
نصيب  جنيه  مليار   10.759 مقابل  الحياة،  ن  تأم�ي كات  ل�ش مليار 

الممتلكات. ن  تأم�ي
ي يونيو منفرًدا

الُمحصلة �ن ي األقساط 
النمو �ن 42.9 % نسبة 

تم  ال�ت  ن  التأم�ي أقساط  �ن  النمو  نسبة  بلغت  نفسه،  السياق  �ن 
الما�ن منفرًدا، عىل مستوى السوق، سواء  تحصيلها �ن شهر يونيو 
المقابل من  بالشهر  42.9%، مقارنة  الحياة  أو  الممتلكات  �ن نشاط 

3.3 مليار. 4.7 مليار جنيه، مقابل  لتتجاوز   ،2020 الما�ن  العام 
مليار   4.7 البالغة   ،2021 يونيو  �ن  األقساط  حصيلة  وتوزعت 
ن الحياة، مقابل  كات تأم�ي جنيه، بواقع 2.658 مليار جنيه نصيب �ش

الممتلكات. ن  تأم�ي نصيب  من  جنيه،  مليار   2.059
ومرص   ، ن للتأم�ي مرص  وهما  الحكوميتان،  ن  التأم�ي كتا  �ش واستحوذت 
لتأمينات الحياة، عىل 37.89% من األقساط ال�ت تم تحصيلها عىل 
للقطاع   %62.11 مقابل  الما�ن  يونيو  شهر  �ن  السوق  مستوى 

.38 كاته  البالغ عدد �ش الخاص 
و�ن  اإللك�ت الدفع  وسائل  �ن  التوسع  عبدالمعط:  رضا  المستشار 

رئيسية أسباب  البنوك  مع  والتحالف 
الرقابة  رئيس  نائب  المعط،  عبد  رضا  المستشار  أكد  جانبه،  من 
الُمحصلة  األقساط  نمو  معدالت  �ن  المطردة  الزيادة  أن  المالية، 
ككيان  الهيئة  اتخذتها  ال�ت  اإلجراءات  نتيجة  تأ�ت   ، ن التأم�ي كات  ب�ش
العملية  �ن  رئيىس  كطرف  كات  ال�ش جانب  ومن  جهة،  من  رقا�ب 

أخرى. جهة  من  التأمينية 
وأضاف عبد المعط لـ”المال” أن الهيئة أصدرت عدًدا من القرارات 
يتعلق  ما  منها   ، ن التأم�ي سوق  إيقاع  ضبط  �ن  ساهمت  التنظيمية 
األقساط،  ت�ب  من  قلصت  ال�ت  التأمينية،  المجمعات  بإنشاء 
بعض  �ن  و�ن  اإللك�ت باإلصدار  ن  التأم�ي كات  ل�ش السماح  إل  إضافة 
الوثائق، ما ساهم �ن �عة إصدار التغطية، وتحصيل األقساط ع�ب 

العديدة. و�ن  اإللك�ت الدفع  وسائل 
من  السوق  حصيلة  تعظيم  �ن  نجحت  كات  ال�ش أن  إل  وأشار 
ما  البنك،  ن  التأم�ي تحالفات  إبرام  �ن  توسعها  بسبب  األقساط، 
أو  والُمحصلة  ة،  المبا�ش األقساط  �ن  ة  معدالت كب�ي تحقيق  يضمن 

الُمسددة.
المرصية  ن  التأم�ي سوق  تحقق  أن  المالية  الرقابة  رئيس  نائب  وتوقع 
إل  إضافة  باألقساط،  المرتبطة  اتها  مؤ�ش �ن  جديدة  نمو  معدالت 
نتيجة  استثمارية  أرباح  بها، سواء �ن صورة  المرتبطة  العوائد  تعظيم 
المنصوص  القنوات  مع  يتوافق  بما  الوثائق،  حملة  أموال  استثمار 
 ، ن التأم�ي عىل  والرقابة  اف  اإل�ش لقانون  التنفيذية  الالئحة  �ن  عليها 

االكتتاب. بفوائض  ما ُيسىم اصطالًحا  أو  الفنية  العوائد  إل جانب 
تعويضات  صورة  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  �ش سددتها  جنيه  مليار   11.2
أشهر ي ستة 

�ن للعمالء  ومطالبات 
المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  عن  الصادرة  الرسمية  للبيانات  ووفًقا 

قيمتها  بلغت  للعمالء،  ومطالبات  تعويضات  ن  التأم�ي كات  سددت �ش
مقابل  الحال،  العام  األول من  الستة  األشهر  مليار جنيه، �ن   11.2
بنسبة   ، الما�ن العام  من  المقابلة  ة  الف�ت �ن  سدادها  تم  مليار،   9.5

زيادة تصل إل %17.3.
جنيه،  مليار   5.3 بواقع  والمطالبات  التعويضات  فاتورة  وتوزعت 
من  ُمسددة  مطالبات  مليار   5.9 مقابل  الممتلكات،  كات  سددتها �ش

الحياة. كات  �ش
كات  �ش سددتها  ال�ت  والمطالبات  التعويضات  فاتورة  قيمة  وبلغت 
ما  مقابل  تقريًبا،  مليار جنيه   1.9 منفرًدا،  الما�ن  يونيو  �ن   ، ن التأم�ي
العام  من  المقابل  الشهر  �ن  سدادها  تم  جنيه  مليارات   3 عىل  يزيد 

2020، بنسبة انخفاض تصل إل %36.5. الما�ن 
مليار   1.9 البالغة  يونيو،  ومطالبات  تعويضات  فاتورة  وتوزعت 
ن الحياة،  كات تأم�ي جنيه، بواقع 1.1 مليار جنيه تقريًبا، ه نصيب �ش
من  الممتلكات  ن  تأم�ي كات  �ش نصيب  تمثل  مليون،   869.7 مقابل 

الُمسددة. الفاتورة 
الممتلكات  ن  تأم�ي كات  �ش تسددها  ال�ت  األموال  أن  المعروف  ومن 
للعمالء �ن حال تحقق األخطار تسىم بالتعويضات، أما األموال ال�ت 
الوثيقة  مدة  انتهاء  حال  �ن  للعمالء  الحياة  ن  تأم�ي كات  �ش تسددها 
أو  التأمينية،  المزايا  أو  بالمطالبات  تسىم  التغطية  وط  �ش تحقق  أو 

المعاوضة.
المتحصلة  األقساط  �ن  السوق  مستوى  عىل  الكبار  ة  الع�ش قائمة 

يونيو خالل شهر 

الحصة السوقية % األقساط بالمليون 
جنيه كة ال�ش

19.42 916.1 مرص لتأمينات الحياة
18.47 871.6 ن مرص للتأم�ي

10.8 509.5 أليانز لتأمينات 
الحياة- مرص

9.17 432.7 أكسا لتأمينات 
الحياة- مرص

5.59 263.6 متاليف لتأمينات 
الحياة

4.96 234 ن – مرص أليانز للتأم�ي
3.63 171 ن – مرص أكسا للتأم�ي

3.48 164.2 ن  أورينت للتأم�ي
- مرص التكافىلي

2.85 134.5 ثروة لتأمينات الحياة

2.46 116.2 ي لتأمينات  كيو إن �ب
الحياة

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

الجدول- إعداد المال

المصدر: المـــال
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ن بتقديم تقرير سنوي لسياستها االستثمارية  كات التأم�ي الرقابة المالية تلزم �ش
بالقوائم المالية

، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة  أصدر المستشار رضا عبدالمعطي
العامة  الجمعيات  بشأن   2021 لسنة   19 رقم   

ً
دوريا  

ً
كتابا المالية 

ي 
الما�ف المالي  العام  عن  المالية  القوائم  إلعتماد  ف  التأم�ي كات  ل�ش

.2021/2020
 – منه  نسخة  عىل  الغد«  »أموال  حصل  الذي   – القرار  وتضمن 
العاملة  ي 

التعاو�ن ن  التأم�ي وجمعيات  ن  التأم�ي كات  �ش عىل  يجب  أنه 
ورة  2021، �ن ي يونيو 

بالسوق عند إعداد القوائم المالية المنتهية �ن
األرباح  2021؛  ي 

�ن للتوزيــــع  القابلة  العام  أرباح  ي 
صا�ن ن  تضم�ي عدم 

يستمر  ي  وال�ت السابقة  السنوات  أرباح  من  المحتجزة  أو  المرحلة 
الهيئة. من  جديدة  تعليمات  ن صدور  لح�ي بالكامل  احتجازها 

سنوي  تقرير  بتقديم  كات  ال�ش ام  ن إل�ت ورة  �ن إل  القرار  أشار  كما 
خالل  تعديالت  من  عليها  طرأ  وما  كة  لل�ش االستثمارية  للسياسة 
بما  المخصصة  أموالها  له  المودعة  البنك  السنة، وكذلك شهادة من 
31 من الالئحة التنفيذية  يفيد تعهده بما هو منصوص عليه بالمادة 
1981، وكذلك سجالت األموال المخصصة  10 لسنة  للقانون رقم 

الميعاد  من  األقل  عىل  بشهر  العامة  الجمعية  انعقاد  قبل  وذلك 
النعقادها. المقرر 

كات بالتأكيد عىل عدم استخدام  ام ال�ش ن ورة إل�ت كما أكد القرار عىل �ن
رقم  المرصي  المحاسبة  معيار  تطبيق  أثار  مخاطر  احتياطي  رصيد 
لقرار   

ً
وفقا  ،2020 يونيو  نهاية  ي 

�ن المكون  المالية  لألدوات   47
. ي

الما�ن بنهاية سبتم�ب  الصادر   162 الهيئة رقم  إدارة  مجلس 
اإلكتواري  الخب�ي  من   

ً
موقعا إكتواري  تقرير  بتقديم  القرار  وأو� 

تأمينات  لعمليات  الفنية  المخصصات  أن  فيه  يثبت  كة  لل�ش
حملة  عىل  توزيعها  والمزمع  المعلنة  األرباح  ونسب  األشخاص 
المعتمدة،  الفنية  لألسس   

ً
وفقا وتحديدها  تقديرها  تم  قد  الوثائق 

لعمليات  بالنسبة  الربحية  وتحليل  الفنية  المخصصات  وكذلك 
المحتوي عىل  الىسي دي  به   

ً
الممتلكات والمسئوليات مرفقا تأمينات 

تقريره  إعداد  ي 
�ن الخب�ي  عليها  اعتمد  ي  ال�ت المالية  البيانات  جميع 

األقل من  العامة بشهر عىل  الجمعية  انعقاد  قبل  إليه وذلك  المشار 
النعقادها. المقرر  المصدر: أموال الغدالميعاد 

ي للقطاع الخاص تخطت الـ مليار جنيه|فيديو ن الط�ب «: وثائق التأم�ي ن »اتحاد التأم�ي
ي  الط�ب ن  التأم�ي إن   ، ن  للتأم�ي المرصي  االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  فطوري  عادل  قال 
كورونا  وس  ف�ي إصابات  من  الناتجة  المشاكل  مواجهة  ي 

�ن كب�ي  بدور  ساهم  الخاص 
ي وصلت إل 2 مليار و 700 

ي للقطاع الخاص العام الما�ن ن الط�ب مؤكدا أن وثائق التأم�ي
. مليون 

ا نيوز«،  ي برنامج »مال وأعمال« المذاع عىل قناة »اكس�ت
وأضاف فطوري خالل لقائه �ن

ي 
األزمات وساهمنا �ن ة  بها خالل ف�ت المنوطة  المجتم�ي  بالدور  تقوم  ن  التأم�ي كات  إن �ش

. وتداعياته  وس كورونا  ف�ي ومنها خطر  للمخاطر  التصدي 
ي مرص ، مؤكدا أن 

ي الناتج القومي قليل �ن
ن �ن وأوضح فطوري ، أن مساهمة قطاع التأم�ي

ي 
�ن ن  التأم�ي كات  أقساط �ش قيمة  أن  إل  باإلضافة  ايد   ن ت�ت ي مرص 

�ن ن  التأم�ي أقساط  حجم 
40 مليار جنيه مرصي . 14 % ووصل إل  ايد بنسبة  ن 2020 ت�ت

هنا الضغط  الرجاء  الفيديو،  المصدر: أخبار اليوملمشاهدة 

Companies News

ن درهم أرباح »أورينت« بنمو 10% 310 مالي�ي
ن  للتأم�ي أورينت  كة  �ش أرباح  ارتفعت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
 2021 العام  من  األول  النصف  ي 

�ن  10% الفطيم  لمجموعة  التابعة 
ة من  ن درهم مقابل 282 مليون درهم عن نفس الف�ت إل 310 مالي�ي
 2.5 من   14% بنسبة  المكتتبة  األقساط  وارتفعت  ي 

الما�ن العام 
2.9 مليار درهم. مليار درهم إل 

يونيو   30 ي 
�ن درهم  مليار   3.4 من  ن  المساهم�ي حقوق  ارتفعت  كما 

 .5% وبنسبة   2021 يونيو   30 ي 
�ن درهم  مليار   3.6 إل   2020

درهم  مليار   8.9 من  ة  الف�ت ذات  كة خالل  ال�ش وارتفعت موجودات 
والودائع  النقد  قيمة  وزادت   22% بنسبة  درهم  مليار   10.9 إل 
بزيادة  درهم  مليار   4.5 مقابل  درهم  مليار   5.7 ال  واالستثمارات 

.27% نسبتها 

نتائج  إن  أورينت  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  ن  األم�ي عمر  وقال 
حيث  الدولة  ي 

�ن االقتصادي  الوضع  تحسن  تعكس  الممتازة  كة  ال�ش
 
ً
وتنوعا ديناميكية   

ً
خصوصا ي  ود�ب  

ً
عموما الدولة  اقتصاد  أثبت 

جائحة كورونا  عن  الناتجة  السلبية  اآلثار  تفادي  من  مكنته  وحيوية 
ي 

كة من االستفادة من النشاط االقتصادي المتنامي �ن ما سيمكن ال�ش
ي عىل وجه الخصوص. ي إمارة د�ب

الدولة و�ن

المصدر: الخليج
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https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://amwalalghad.com/wp-content/uploads/2021/08/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9.pdf&hl=ar
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://amwalalghad.com/wp-content/uploads/2021/08/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9.pdf&hl=ar
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://amwalalghad.com/wp-content/uploads/2021/08/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9.pdf&hl=ar
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://amwalalghad.com/wp-content/uploads/2021/08/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9.pdf&hl=ar
https://www.youtube.com/watch?v=HZ57k0SK0Kw&t=23s
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ي Magnati”  ومحفظة payit الرقمية من بنك 
” تتعاون مع “ماغنا�ت ن ي الوطنية للتأم�ي “د�ب

ي األول لتعزيز تجربة عمالئها أبوظ�ب
ن  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب كة  �ش عقدت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
المالي  ي  د�ب سوق  ي 

�ن مدرجة  عامة  مساهمة  كة  �ش  ، ن التأم�ي وإعادة 
اكة  �ش واألفراد،  كات  لل�ش ن  التأم�ي منتجات  ألفضل  الرائد  والمزود 
بنك  قبل  من  بالكامل  المملوكة  كة  ال�ش  ،”Magnati ي 

“ماغنا�ت مع 
سهلة  جديدة  مدفوعات  ببوابة  العمالء  ويد  ن ل�ت األول،  ي  أبوظ�ب
أول  تعد  ي  ال�ت  payit ع�ب  الحلول  هذه  توف�ي  وسيتم  االستخدام. 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.

محفظة رقمية متكاملة من نوعها �ن
اكة متطلبات قبول المدفوعات ع�ب مختلف القنوات،  وستدعم ال�ش
ي  د�ب كة  �ش لعمالء  يوفر  مما  نت،  اإلن�ت ع�ب  أو  البيع  نقاط  ي 

�ن سواء 
خالل  من  وآمنة  سلسة  دفع  تجربة  ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي الوطنية 
سيستفيد  كما   .Magnati توفرها  ي  ال�ت المبتكرة  الحديثة  التقنيات 
Magnati؛  توفرها  ي  ال�ت “الدفع كمنصة”  عروض  من   

ً
أيضا العمالء 

ن المتكررة، ومجموعة  حيث تعمل عىل أتمتة تحصيل أقساط التأم�ي
الدفع من خالل واجهة برمجة تطبيقات واحدة،  نقاط  متكاملة من 

 .”
ً
إل جانب خيار “أّمن اآلن وأّدفع الحقا

ي الوطنية  كة د�ب وباإلضافة إل ذلك، وبفضل payit، يمكن لعمالء �ش
ن االستفادة من خيارات متنوعة لقنوات الدفع  ن وإعادة التأم�ي للتأم�ي

payit وسامسونج باي وآبل باي وغوغل بالي.  تشمل محفظة 
كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس   ، النعيىمي عبدهللا  قال  ذلك،  عىل   

ً
وتعليقا

 Magnati التعاون مع  : “ي�نا  ن التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب
منصة  ع�ب   ،

ً
تطورا ها  وأك�ث الدفع  خيارات  بأحدث  عمالئنا  ويد  ن ل�ت

ي الوقت ذاته بتطوير 
مبتكرة تحد من التعامالت الورقية، وتساهم �ن

 payit وستكون  قنوات.  عدة  ع�ب  المستحقات  لتحصيل  منظومتنا 
دولة  ي 

�ن العام  التوجه  مع  ينسجم  وبما  النقدي  للسداد   
ً
مثاليا بدياًل 

. ويب�ت  اإلمارات العربية المتحدة المتجهة إل االقتصاد الرقىمي الذكي
من  ي  ال�ت البّناءة  اكات  ال�ش وعقد   ، الرقىمي التحول  نحو   

ً
موجها نا  ن ترك�ي

وبالتالي  والكفاءة،  اإلنتاجية  ورفع  العمليات  مرونة  تعزيز  شأنها 
وإعادة  ن  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب وتتطلع  العمالء.  رضا  مستوى  زيادة 
مبتكرة  ن  تأم�ي منتجاتها ع�ب حلول  توسعية محفظة  إل   

ً
دائما ن  التأم�ي

المستويات”. كات عىل كافة  وال�ش األفراد  احتياجات  تناسب 
 :Magnati كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  رامانا كومار،  قال  جانبه،  من 
ضمن  ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب كة  �ش مع  تعاوننا  ي 

“يأ�ت
الرامية إل توف�ي فرص تنموية جديدة للعمالء والتجار،  اتيجيتنا  اس�ت
ومرونة  سهولة  أك�ث  دفع  تجربة  التعاون  هذا  سيضمن  حيث 
ي 

�ن بما  التقنيات،  أحدث  عىل   
ً
دائما ونعتمد   . ن التأم�ي لمستحقات 

التطبيقات  برمجيات  وواجهة  اآللي  والتعلم  االصطناعي  الذكاء  ذلك 

هذه  تمثل  كما  العالية.  بالكفاءة  تتسم  وسلسة  آمنة  حلول  لتقديم 
المدفوعات  بتحويل  المتمثلة  أهدافنا  لتحقيق  هامة  خطوة  اكة  ال�ش
المناسبة  المبتكرة  الرقمية  الحلول  خالل  من  واعدة،  فرص  إل 
العربية  اإلمارات  دولة  ي 

�ن االقتصادية  القطاعات  كافة  الحتياجات 
المتحدة”. 

لدى  المؤسسية  للمدفوعات  المنتدب  العضو  أوان،  سليم  وقال 
الرقىمي  التحول  أجندة  دعم  عىل  حريصون  “نحن   Magnati
ن بما  ن وإعادة التأم�ي ي الوطنية للتأم�ي كة د�ب ي تنتهجها �ش الطموحة ال�ت
 Magnati ي 

يضمن مزايا وتسهيالت غ�ي مسبوقة لعمالئها. ولدينا �ن
خيارات  كة  ال�ش لعمالء  تضمن  الدفع،  لحلول  األحدث  هي  تقنيات 
حديثة  بوابة  كة  لل�ش فيه  توفر  الذي  الوقت  ي 

�ن ومرونة،   
ً
تنوعا أك�ث 

ومتخصصة.  دقيقة  معلومات  عىل  والحصول  التسويات  الستكمال 
تصبح  لكي   Magnati أهداف  ستدعم  اكة  ال�ش هذه  بأن  ثقة  وكلنا 

المتحدة”.  العربية  اإلمارات  دولة  ي 
�ن المفضلة  الدفع  منصة 

لتتول  إنشاؤها  تم  ي  ال�ت كة  ال�ش هي   Magnati أن  بالذكر  الجدير 
ي األول وتحويلها إل منصة  أبوظ�ب ببنك  الخاصة  المدفوعات  أعمال 
وهي  التقليدية،  المعامالت  عن   

ً
عوضا البيانات  عىل  قائمة  أعمال 

الرائدة  المكانة  ترسيخ  ي 
�ن وتساهم  للبنك،  بالكامل  ومملوكة  تابعة 

 
ً
أيضا تمثل  كما   ،

ً
متسارعا  

ً
نموا يشهد  الذي  المدفوعات  قطاع  ي 

�ن
بنك  ي 

�ن الرقىمي  للتحول  اتيجية  االس�ت الخطط   نحو ت�يــــع 
ً
قويا  

ً
رافدا

ي األول. أبوظ�ب
ي أول محفظة 

و�ن ي األول اإللك�ت ي  أطلقها بنك أبوظ�ب payit ال�ت تعت�ب 
استخدامها  يمكن  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 

�ن متكاملة  رقمية 
الوطنية  للتوجهات   

ً
دعما الخدمة  إطالق  وجاء   . ذكي هاتف  أي  من 

ن عىل تطوير  ك�ي الرامية إل التحول نحو االقتصاد الرقىمي من خالل ال�ت
أو  ن  للمقيم�ي سواء  عملية  ومزايا  فوائد  تضمن  ي  ال�ت الرقمية  الحلول 

للتجار. 

« خالل النصف األول ن ي الوطنية للتأم�ي 248 مليون درهم أرباح »أبوظ�ب
ن  للتأم�ي الوطنية  ي  أبوظ�ب كة  �ش حققت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
من  األول  النصف  خالل  درهم  مليون   248.7 بقيمة  صافية   

ً
أرباحا

. ي
ة ذاتها من العام الما�ن العام الجاري بزيادة %31.1 مقارنة بالف�ت

والنهج  الواضحة  اتيجية  االس�ت إل  ي  اإليجا�ب أدائها  ي 
�ن مستندة 

المدروس للعمليات إل جانب تنوع المحفظة االستثمارية ما يعكس 
بثقة ونجاح  السنة  األول من  الستة  األشهر  ي تخطي 

�ن كة  ال�ش نجاح 
الستة  لألشهر  المالية  للنتائج   

ً
وفقا وذلك  قوية  مالية  نتائج  وتحقيق 

.2021 يونيو   30 ي
�ن المنتهية 

كة  �ش إدارة  مجلس  رئيس  نهيان،  آل  سيف  بن  محمد  الشيخ  وأكد 

أدائنا  مرونة  تعكس  المالية  النتائج  هذه  إن  ن  للتأم�ي الوطنية  ي  أبوظ�ب
حيث  العالم  يشهدها  ي  ال�ت ة  الكب�ي التحديات  من  الرغم  عىل  المالي 
؛  ن للتأم�ي الوطنية  ي  أبوظ�ب كة  �ش إليها  تستند  ي  ال�ت الركائز  قوة  برزت 
استثنائية،  جهود  من  موظفونا  بذله  ما  عىل  شهادة  خ�ي   

ً
أيضا وهي 

النتائج اإليجابية. أثمر عن تحقيق هذه  ام كب�ي  ن ال�ت أبدوه من  وما 
والتقدير  الشكر  بخالص  اإلدارة  مجلس  عن  بالنيابة  نتقدم  وقال: 
السمو  صاحب  يقدمه  الذي  ن  التأم�ي لقطاع  المستمر  الدعم  عىل 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه هللا؛ وصاحب 
الدولة رئيس  نائب رئيس  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  السمو 
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الشيخ محمد  السمو  ، رعاه هللا؛ وصاحب  ي الوزراء حاكم د�ب مجلس 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  ي  أبوظ�ب عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد  بن 

لمسلحة. ا
أعمالها،  مختلف  محفظة  ربحية  عىل  حافظت  كة  ال�ش إن  وأضاف 
مليار   2.67 إل   4.2% بنسبة  االكتتاب  إيرادات  ي 

ارتفع صا�ن حيث 
العام  من  ذاتها  ة  الف�ت خالل  درهم  مليار   2.56 مع  مقارنة  درهم 
مع  مقارنة   %  58.3 بنسبة  االستثمار  إيرادات  وارتفعت   . ي

الما�ن
مختلف  ع�ب   

ً
ا كب�ي  

ً
نموا وحققنا   ، ي

الما�ن العام  من  نفسها  ة  الف�ت
النصف  خالل  ي  اتيحب االس�ت توجهنا  نجاح  يجسد  مما  عمالئنا،  فئات 

األول من العام.
بـ  مقارنة  درهم  مليون   163.9 إل  الفنية  األرباح  إيرادات  وارتفعت 
إيرادات االستثمار  . وارتفعت  ي

الما�ن العام  ي 
137.5 مليون درهم �ن

 . ي
الما�ن العام  من  نفسها  ة  الف�ت مع  مقارنة   58.3% بنسبة  السنوية 

كة إل جانب محفظة  ي سجلتها ال�ش ال�ت القوية  المالية  النتائج  وتعت�ب 
 A كة إل الدرجة  أعمالها المتنوعة من أهم أسباب رفع تصنيف ال�ش

بورز. أند  قبل ستاندرد  نظرة مستقبلية مستقرة من  مع 
إل  نظرتنا  فإن  العام،  من  ي 

الثا�ن للنصف  بالنسبة  ألنه  وأوضح 
؛  ن التأم�ي قطاع  ي 

�ن سيما  ال  إيجابية،  عام  بشكل  االقتصادي  ي 
التعا�ن

والتقنيات  الحلول  بأحدث  االستثمار  ي 
�ن كة  ال�ش ستستمر  حيث 

وقال  للسوق.  والمستقبلية  الحالية  االحتياجات  لمواكبة  المبتكرة 
دعم  وسنواصل  أولوياتنا،  مقدمة  ي 

�ن تب�ت  المجتمعية  مسؤوليتنا  إن 
فئات  عىل كافة  إيجابية   

ً
آثارا ك  ت�ت ي  ال�ت البّناءة  المبادرات  مختلف 

لالستدامة. وترّوج  المجتمع، 
خدمات  شهدت  كة:  لل�ش التنفيذي  الرئيس  إدريس،  أحمد  وقال 
نتيجة   

ً
استثنائيا أداًء  الخصوص  وجه  عىل  االستهالكية  ن  التأم�ي

وشبكات  ي 
المرص�ن الضمان  ووجود  المنتجات  عىل  القوية  العروض 

مشاركتنا  المقبلة  المرحلة  خالل  وسنواصل  والوسطاء.  التوزيــــع 
أنحاء  جميع  ي 

�ن المجتمعية  المبادرات  من  العديد  ي 
�ن الفعالة 

كة  ك�ش مكانتنا  لنعزز  لالستدامة  اتيجيتنا  اس�ت وسنوظف  اإلمارات. 
وموثوقة. المصدر: البيانمسؤولة 

ي 
 صافية للربــع الثا�ن

ً
ي البحرين ش.م.ب تعلن عن تحقيق 1.56 مليون دينار ارباحا

سوليدر�ت
من عام 2021

ي البحرين ش.م.ب. )رمز التداول 
مملكة البحرين:مملكة البحرين: أعلنت سوليدر�ت

كة  ي مملكة البحرين وال�ش
ن �ن كات التأم�ي يات �ش : SOLID(، إحدى ك�ب

ي 
�ن صافية  أرباح  تحقيق  عن  القابضة،  ي 

سوليدر�ت لمجموعة  التابعة 
أشهر  للثالثة  ي  بحري�ن دينار  ألف   666 بلغت  ن  المساهم�ي محفظة 
دينار  ألف   599 ارباح  ي 

صا�ن مقابل   2021 يونيو   30 ي 
�ن المنتهية 

بنسبة  ارتفاع  يمثل  ما  السابق،  العام  المماثلة من  ة  الف�ت ي عن  بحري�ن
الثالثة  خالل  فلس   5.55 للسهم  األساسي  العائد  بلغ  وقد   .11٪
ة المماثلة  ي 30 يونيو 2021 مقابل 4.99 فلس للف�ت

أشهر المنتهية �ن
.2020 العام  ي 

السابقة �ن
ي  بحري�ن دينار  مليون   1.439 ن  المساهم�ي محفظة  ارباح  ي 

صا�ن وبلغ 
أرباح  ي 

مقابل صا�ن  2021 يونيو   30 ي 
�ن المنتهية  أشهر  الستة  خالل 

العام  من  المماثلة  ة  الف�ت عن  ي  بحري�ن دينار  مليون   1.360 بلغ 
ي 

�ن التحسن  ال  يعود  وذلك   .6٪ بنسبة  زيادة  يمثل  ما  السابق، 
واالداء  االستثمار  ايرادات  ي 

�ن والتحسن  التكافل  عمليات  ايرادات 
للسهم  األساسي  العائد  ارتفع  كما   . ن المساهم�ي صندوق  ي 

�ن الجيد 
يونيو   30 ي 

�ن المنتهية  أشهر  الستة  خالل  فلس   12.00 إل  ليصل 
.2020 العام  ي 

المماثلة �ن ة  11.34 فلس للف�ت 2021 مقابل 
ي 30 يونيو 2021 مبلغ وقدره 28.103 

ن �ن وبلغت حقوق المساهم�ي
ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   28.328 بمبلغ  مقارنة  ي  بحري�ن دينار  مليون 
بنسبة 1٪. انخفاض  يمثل  ما   ،2020 31 ديسم�ب

يونيو   30 ي 
�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   71.980 األصول  إجمالي  بلغ 

ي 31 ديسم�ب 2020 
ي �ن 2021 مقارنة بـ 68.139 مليون دينار بحري�ن

، ما يمثل ارتفاع بنسبة 6٪.

خالل  ي  بحري�ن دينار  ألف   717 بلغ  فائض  ي 
سوليدر�ت حققت  وقد 

 623 بلغ  فائض  مقابل   2021 يونيو   30 ي 
�ن المنتهية  أشهر  الثالثة 

زيادة  يمثل  ما  السابق.  للعام  المماثلة  ة  الف�ت عن  ي  بحري�ن دينار  ألف 
1.560 مليون دينار  ي فائض بلغ 

بنسبة ٪15. كما حققت سوليدر�ت
مقابل   2021 يونيو   30 ي 

�ن المنتهية  أشهر  الستة  خالل  ي  بحري�ن
للعام  المماثلة  ة  الف�ت عن  ي  بحري�ن دينار  مليون   1.413 بلغ  فائض 

بنسبة 10%. زيادة  يمثل  ما  السابق، 
ي 

سوليدر�ت حققت  فقد   ، ن المشارك�ي تكافل  صندوق  صعيد  عىل  اما 
ي 

�ن المنتهية  أشهر  الثالثة  خالل  ي  بحري�ن دينار  ألف   51 بلغ  فائض 
ة  ي عن الف�ت 24 ألف دينار بحري�ن 2021 مقابل فائض بلغ  30 يونيو 
حققت  كما   .113٪ بنسبة  زيادة  يمثل  ما  السابق.  للعام  المماثلة 
أشهر  الستة  خالل  ي  بحري�ن دينار  ألف   121 بلغ  فائض  ي 

سوليدر�ت
ي  ي 30 يونيو 2021 مقابل فائض بلغ 53 ألف دينار بحري�ن

المنتهية �ن
.128% بنسبة  زيادة  يمثل  ما  السابق،  للعام  المماثلة  ة  الف�ت عن 

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

أشهر  الثالثة  ة  لف�ت ي  بحري�ن دينار  مليون   7.321 بلغت  إجمالية 
دينار  مليون   7.447 بـ مقارنة   2021 يونيو   30 بتاريــــخ  المنتهية 
بانخفاض وقدره 2٪.  السابق، أي  العام  المماثلة من  ة  للف�ت ي  بحري�ن
ي خالل  اكات التكافل 15.634 مليون دينار بحري�ن ن بلغت اش�ت ي ح�ي

�ن
 15.483 مقارنة   2021 يونيو   30 بتاريــــخ  المنتهية  أشهر  الستة 
بزيادة  أي   ، السابق  العام  من  المماثلة  ة  للف�ت ي  بحري�ن دينار  مليون 

قدرها 1٪.
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  المصدر: األياملقراءة 

ي 2020
ي أرباح يقدر ب 2,64 مليار دج �ن

ن تحقق صا�ن كة الوطنية للتأم�ي ال�ش
المصادق  و  المعتمدة  االجتماعية  الحسابات  وحسب  الجزائر:الجزائر: 
يونيو   20 ي 

�ن المنعقدة  العادية  العامة  الجمعية  قبل  من  عليها 
 2020 سنة  خالل  حققت  ن  للتأم�ي الوطنية  كة  ال�ش فان  المنرصم 
ي أرباح قدر ب 2,64 مليار دينار، أي زيادة بنسبة %20 مقارنة 

صا�ن
8.8 % باإلضافة إل نمو إجمالي  2019 بعائد رأس المال بلغ  بسنة 

97,4 مليار دج. ليبلغ  األصول بنسبة 4% 
هو  كة عرف  لل�ش المالية  المالءة  هامش  فان  المصدر  ذات  وحسب 
40 مليار دج. 2019 حيث بلغ  االخر زيادة بلغت %4 مقارنة بسنة 

ليبلغ حدود  الرأسمال االجتماعي ارتفع هو اآلخر  كة أن  وتوضح ال�ش
.” ي ي سوق التامينات الوط�ن

30 مليار دج  و “هو األعىل �ن
ي  ال�ت المالية  للمنتجات  “اإليجابية”  ات  المؤ�ش ايضا  ويالحظ 
بفضل  مليار دج )13.84%+(   1,97 إل   1,73 بدورها من  انتقلت 
نمو  نسبة  أي  مليار دج   41,7 قدر ب  المالية  االستثمارات  مستوى 
متوسط  ارتفاع  جم  ي�ت ما  هذا  و   .2019 بسنة  مقارنة  ب2.41%+ 
استنادا   2019 سنة   4.53% مقابل   4.66% إل  العوائد  نسبة 

كة. ال�ش قدمتها  ي  ال�ت المصدر: وكالة األنباء الجزائريةللمعطيات 

https://www.alayam.com/online/Economy/919226/News.html
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.. وزيادة %89 بالنصف األول ي
“اإلعادة السعودية” تربــح 16.89 مليون ريال بالربــع الثا�ن

إلعادة  السعودية  كة  ال�ش حققت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
بنسبة  األرباح  ي 

بصا�ن  
ً
ارتفاعا السعودية”  “اإلعادة  ي 

التعاو�ن ن  التأم�ي
2021 عىل أساس سنوي. ي من عام 

%87.16 خالل الربــع الثا�ن
اليوم  السعودية  تداول  موقع  عىل  المالية،  كة  ال�ش لبيانات   

ً
ووفقا

مقابل  الزكاة،  قبل  ريال  مليون   16.89 الربــح  ي 
صا�ن بلغ   ، ن االثن�ي

.2020 ي من عام 
ي الربــع الثا�ن

9.03 مليون ريال �ن
االرتفاع  إل  رئيىسي  بشكل  يعود  األرباح  نمو  إن  كة،  ال�ش وقالت 
أرباح  ي 

صا�ن وارتفاع   ،25% بنسبة  المكتسبة  األقساط  ي 
صا�ن ي 

�ن
.46% بنسبة  االستثمارات 

بنحو  السعودية”  “اإلعادة  أرباح  انخفضت   ، رب�ي أساس  وعىل 
%13.7 مقارنة مع أرباح الربــع السابق والبالغة 19.58 مليون ريال.

النصف  %88.8 خالل  بنسبة  السعودية”  “اإلعادة  أرباح  وارتفعت 
األول من عام 2021، إل 36.47 مليون ريال قبل الزكاة، مقارنة مع 

. ي
الما�ن العام  المماثلة من  ة  الف�ت ي 

19.32 مليون ريال �ن
المصدر: مباشر

” ترتفع %19.6 بالنصف األول إىل 11.8 مليون دينار ن أرباح “الخليج للتأم�ي
ن  للتأم�ي الخليج  مجموعة  كة  ل�ش المالية  البيانات  أظهرت  الكويـــت:الكويـــت: 
بنسبة  الجاري  العام  من  األول  النصف  ي 

�ن كة  ال�ش أرباح  ارتفاع 
%19.6 عىل أساس سنوي.

أرباح  بلغت  األربعاء،  اليوم  الكويتية،  للبورصة  كة  ال�ش نتائج  بحسب 
أرباح  مقابل  دوالر(،  مليون   39.21( دينار  مليون   11.77 ة  الف�ت
 32.78( دينار  مليون   9.84 البالغة   2020 عام  من  األول  النصف 

دوالر(. مليون 
ات  ف�ت خالل  األرباح  ارتفاع  إن  للبورصة  بيان  ي 

�ن كة  ال�ش وقالت 
أرباح االستثمار. ي 

المقارنة يعود بشكل رئيىسي إل زيادة صا�ن

ي النصف األول من العام 
كة �ن وبلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية لل�ش

مليون   103.70 مع  بالمقارنة  دينار،  مليون   106.02 نحو  الجاري 
بارتفاع نسبته 2.2%.  ،2020 المماثلة من عام  ة  بالف�ت دينار 

ي من 
الثا�ن الربــع  ي 

دينار �ن 6.29 مليون  بقيمة   
ً
أرباحا كة  ال�ش وحققت 

المقارن من  بالربــع  تها  نظ�ي %7.4 عن  نسبته  اجع  ب�ت الجاري،  العام 
. ً
تقريبا دينار  مليون   6.79 البالغة  ي 

الما�ن العام 
من  األول  الربــع  ي 

�ن  79.4% ارتفعت   ” ن للتأم�ي “الخليج  أرباح  كانت 
بقيمة  أرباح  مقابل  دينار،  مليون   5.482 إل  لتصل  الجاري؛  العام 

.2020 المماثلة من عام  ة  للف�ت 3.056 مليون دينار 
المصدر: مباشر

ي النصف األول 2021
« �ن ن ن دينار أرباح »الكويت للتأم�ي 9.4 مالي�ي

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

وبربحية  دينار  ن  مالي�ي  9.4 قدره  العام  لهذا  األول  الستة  الشهور 
 
ً
51.65 فلسا ن دينار وبربحية  9.5 مالي�ي  للسهم مقابل 

ً
50.95 فلسا

. ي
الما�ن العام  ة  الف�ت لنفس  للسهم 

 24.8 الحالية  ة  للف�ت بها  االكتتاب  تم  ي  ال�ت األقساط  إجمالي  وبلغ 
العام  من  ة  الف�ت لنفس  دينار  مليون   21.2 مقابل  دينار  مليون 
 ،%17.3 تساوي  وبنسبة  دينار  ن  مالي�ي  3.66 قدرها  بزيادة  ي 

الما�ن
دينار  مليون   2.86 الحالية  ة  للف�ت التشغيىلي  الربــح  ي 

صا�ن بلغ  كما 
 99 ي بزيادة 

الما�ن العام  ة من  الف�ت 2.76 مليون دينار لنفس  مقابل 
.%3.4 ألف دينار وبنسبة تساوي 

دينار  ن  مالي�ي  7.1 الحالية  ة  للف�ت االستثمار  إيراد  ي 
بلغ صا�ن وقت  ي 

�ن
وذلك   ، ي

الما�ن العام  من  ة  الف�ت لنفس  دينار  ن  مالي�ي  7.2 مقابل 
وفوائد  كة  ال�ش مساهمات  أرباح  توزيعات  انخفاض  من  الرغم  عىل 
زيادة  طريق  عن  االنخفاض  هذا  تغطية  استطاعت  ولكن  الودائع، 

التداول. عمليات  من  المحققة  األرباح 
النتائج  تلك  »حققنا  يف:  �ش سامي  التنفيذي  الرئيس  و�ح 
ن  المساهم�ي تجاه  اماتنا  ن بال�ت الوفاء  عىل  منا   

ً
حرصا التشغيلية 

استمرار  مع  متحفظة  سياسة  اتباع  نواصل  زلنا  وما  والعمالء، 
 إل أنه إل 

ً
ا «، مش�ي ي

ي بدأت العام الما�ن ي إدارة األزمة ال�ت
نجاحنا �ن

باإلنجازات،  السنة كان حافاًل  جانب األرباح والمبيعات، فإن نصف 
AM Best و ي  كة من وكال�ت ي لل�ش

التصنيف االئتما�ن تثبيت  حيث تم 
التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة. A- وA3 عىل  Moodys عند 

ن  تأم�ي وثيقة  بإطالق  كة  ال�ش قامت  �ورنا  دواعي  »من  وأضاف: 
ونية  اإللك�ت الهجمات  أخطار  ساي�ب سيف ضد  مسىم  تحت  جديدة 
الذي ينجم عنه توقف أعمال   ، الرقىمي الهجوم  للحد من مضاعفات 
وبقوة  مستمرة  كة  ال�ش فإن   

ً
أيضا والمتوسطة.  ة  الصغ�ي المؤسسات 

كة  ، وقامت ال�ش
ً
ن تكنولوجيا ي خططها لمواكبة تطور خدمات التأم�ي

�ن
المعلوماتية  دائرة  تقوم  حيث  الخصوص،  بهذا  نوعية  بقفزات 
ي تساعد عىل  الحالية، وال�ت المنظومة  ات عىل  كة بإحداث تغي�ي بال�ش
التواصل مع العمالء سواء عىل مستوى تلبية احتياجاتهم من ناحية 

لهم«. التأمينات  تجديد  أو  المطالبات 
وكذلك   ،%97 ن  المحصن�ي ن  الموظف�ي نسبة  »بلغت  يف:  �ش وتابع 
عن  اللقاح  أخذ  عىل  المجتمع  أفراد  تشجيع  بمبادرة  كة  ال�ش قامت 
الشامل«.             السيارات  ن  تأم�ي إعطائهم خصم 10% عىل  طريق 

المصدر: القبس

2020
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Oman Re’s Profit Before Tax up by 19% in First Half 2021
Oman:Oman: Oman Re, the sole reinsurer operating in the 
Sultanate of Oman, reported profit before tax of OMR 
788.5k [USD 2.0m] for H1 2021, which is higher by 
19% compared to OMR 664.3k [USD 1.7m] during H1 
2020. Gross Written Premium (GWP) also increased 
by 11% to reach OMR 18.2m [USD 47.3m] as at 30 
June 2021 compared to OMR 16.4m [USD 42.5m] for 
the same period in 2020.
Resilient underwriting results as well as robust 
performance of the investment portfolio led to strong 
growth in profit. Net underwriting profit increased by 
65% to reach OMR 204.5k [USD 531k] in H1 2021 
against OMR 123.6k [USD 321k] during H1 2020. 
Combined ratio witnessed 0.3% improvement to 
reach 97.6% for the first half of year 2021. Investment 
income improved by 10% to reach OMR 1.0m [USD 
2.7m] against OMR 0.9m [USD 2.4m]. Oman Re’s net 

equity stands at OMR 26.4m [USD 68.5m] as at 30 
June 2021.
The Company’s CEO, Romel Tabaja commented: “We 
are gratified with our enhanced profitability during 
first half of this year. Our efforts towards prudent 
underwriting, meticulous investments and our strong 
capital position allowed us to pursue our strategic 
plans effectively to secure improved results.”
He added, “Although the pandemic situation still 
remains, we are confident that our various lines of 
business will continue to perform sturdily during the 
rest of the year. We also remain focused to develop our 
market position, maintain our strict risk management 
practices as well as endure with our customer-centric 
approach in offering best reinsurance protection to 
our customers in the current challenging times and 
beyond.”  Source: Oman Re website

Merger of LIA Insurance s.a.I and Assurex Insurance and Reinsurance s.a.I
Lebanon:Lebanon: We are pleased to announce that LIA 
Insurance s.a.Iand Assurex s.a.Ihave merged and 
united as one organization under the trade name of 
LIA Assurex s.a.I. The merger was approved by the 
Insurance Control Commission (ICC), within the 
Ministry of Economy and Trade on July 27, 2021.
The comingtogether of two reputable insurance 
companies, with solidfinancial grounds, professionalism 
and expertise, combined withthe know-how and 
presence of Sanlam Group, Saradar Group and Fattal 
Group,ispoised to assemble the buildingblocks of a 
successful integrated insurance platform. Sanlam, one 
of the 50 largest active insurance groups in the world 
owns 70% of the shares, while Saradar Insurance 
Holding,formed by Fattal Group and Saradar Group 
owns 30% of the shares.
The complementarity of the two companies,both in 
life and non-life services,will provide opportunities 

to spearhead the expansion of LIA Assurex in 
the insurance sector. The new merged entity will 
be managed through an effective and transparent 
governance system. LIA Assurex is set to be a dynamic 
and professional institution,with a leadership role in 
the Lebanese insurance market. This merger makes 
even more sense with the emergingchallenges that the 
country and the industry are facingtoday.
We aim to continue to be a constant, supportive, and 
dependable partner to all our stakeholders.We are 
strongly committed to providing an excellent service 
to our clients, with an enhanced user experience.
Our ambition is to implement a progressive approach to 
digital transformation, in order to develop innovative 
product and service offerings.We are strategically 
positioned for future growth and will have a great 
opportunity to further strengthen and expand our 
presence in the insurance sector, locally and regionally

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
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