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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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General Secretariat Activities

ن العرب تأسيس رابطة اإلكتواري�ي

ن العربية من منظور اكتواري تحديات صناعة التأم�ي
بوجه  والعربية  عام  بوجه  العالمية  ن  التأم�ي تشهده صناعة  ما  ي ظل 

�ن
إىل  الحاجه  تزداد  وقوتها،  مكانتها  عىل  تنعكس  تحديات  من  خاص 

التطوير. ية قوية قادرة عىل دفع عجلة  كوادر ب�ش
ي  ال�ت المخاطر  شدة  من  التقليل  ي 

�ن  
ً
محوريا دورا  ن  االكتواري�ي يلعب 

فاالكتواريون  الكل،  من  كجزء  كات  وال�ش ككل  الصناعة  تواجه 
بمثل  المرتبط  الماىلي  األثر  وتقييم  األخطار  تحليل  ي 

�ن متخصصون 
ويمكنهم  االقتصادية،  وغ�ي  االقتصادية  والمخاطر  األحداث  هذه 
أوضاعنا  عىل  المخاطر  تلك  تأث�ي  كيفية  حول  شاملة  نظرة  تقديم 

المستقبل. ي 
و�ن حاليا 

ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  ألهداف  وتحقيقا  المنطلق،  هذا  ومن 

العربية وصوال لتطويرها وتكاملها  ن  التام�ي  لصناعة 
ً
ي أن يكون داعما

�ن
اإلتحاد  مظلة  تحت  تعمل  العرب  ن  لإلكتواري�ي رابطة  تكوين  سيتم 
تحت  العاملة  الفنية  واللجان  الروابط  ضمن  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام 

. مظلته
هذا وسيتم إطالق هذه الرابطة خالل اجتماع سيتم تنظيمه بالتعاون 
ن  لإلكتواري�ي اللبنانية  والجمعية  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  ن  ب�ي
17-03- ي لبنان وذلك يوم 

كات الضمان �ن وبإستضافة من جمعية �ش
لبنان. ي 

الضمان �ن كات  بمقر جمعية �ش  2023
من  الموضوعات  من  العديد  مناقشة  أنه سيتم  بالذكر،  الجدير  ومن 
ن  خالل مناقشة مفتوحة يديرها كل من السيد/ شكيب أبوزيد – األم�ي

https://iciec.isdb.org/
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World Insurance

Moody’s RMS Estimates Total Insured Losses from the Turkey 
Earthquakes to Exceed US$5 Billion 
Moody’s RMS®, the leading global catastrophe risk modeling and solutions company, estimates economic losses 
from the moment magnitude (Mw) Mw7.8 and Mw7.5 earthquakes that struck southern Turkey on Monday, 
February 6 are likely to exceed US$25 billion (TL₺471 billion), and the total insured loss is likely to exceed US$5 
billion (TL₺94 billion). 

منهم: ن  المتخصص�ي من  وعدد  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العام 
القديس  بجامعة  الرياضيات  قسم  رئيس   - منصور  جيهان  د.   -

وت ي ب�ي
يوسف �ن

ي 
�ن واإلحصاء  االكتوارية  العلوم  ي 

�ن مساعد  أستاذ   - بدران  ربيع  د.   -
وت ب�ي ي 

�ن األمريكية  والجامعة  اللبنانية  الجامعة 
للخدمات  كاه  و�ش مهنا  أ.أ.  كة  �ش عام  مدير   – مهنا  ابراهيم  أ.   -

واستشاريون( )أكتواريون 

 SADA ي 
�ن والتعويضات  لالكتتاب  ي  الف�ن المدير   - كة  ال�ب محمد  أ.   -

)DEVK Assurances )مجموعة 
الوقائع  ضد  التضامن  صندوق  مدير   - الشافعي  الرحيم  عبد  أ.   -

)FSEC( الكارثية 
ن بشيلدر الطباع - رئيس اإلكتواري�ي أ. وسيم   -

هنا الضغط  من خالل  مشاركتكم  تسجيل  ويمكنكم 

These loss estimates reflect the impact of the earthquakes 
in Turkey only; losses in Syria are not included. The 
insured losses include those to private insurers as well 

as to the Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP).  
The loss estimates are based on an analysis of the 
earthquake sequence using Moody’s RMS Europe 

https://aqabaconf.com/index.php/Registration/index
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd16orpv0XALhEaOsPH9d5OiUm-umjJznZ_T69WSStew9OoBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd16orpv0XALhEaOsPH9d5OiUm-umjJznZ_T69WSStew9OoBg/viewform
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Earthquake Models and reflect damage to property and 
contents, and business interruption, across residential, 
commercial, and industrial lines in Turkey. These 
estimates do not include post-event loss amplification 
or losses to non-modeled exposures such as transport 
and utility infrastructure. 
On Monday, February 6, an Mw7.8 earthquake struck 
east of the Turkish city of Nurdaği, triggering a 
strong earthquake sequence. This included an Mw7.5 
earthquake that struck south-southeast of Ekinözü, 
Turkey. These earthquakes occurred in southern Turkey 

near the northern border with Syria, causing widespread 
and severe damage across Turkey and northern Syria, 
with shaking felt as far away as Lebanon, Cyprus, 
Israel, and the State of Palestine.
The events ruptured multiple faults across the broad 
East Anatolia fault zone. The region is recognized 
as having a high earthquake hazard, with multiple 
earthquakes of Mw7.0 or greater since the nineteenth 
century. 
To read full article, please click here

 Source: RMS

Revealed – issues challenging commercial P&C in today’s 
environment
Commercial property and casualty (P&C) insurance carriers have been delivering strong financial performance 
in recent years despite the widespread disruption caused by the COVID-19 pandemic and other global events, 
according to a recent McKinsey report.
The report noted that premiums have been driven by 
extensive risk-adjusted rate hardening on a year-on-
year basis, resulting in an annual premium growth rate 
that has remained steady at 6-8% since 2018, alongside 
improving combined ratios.
However, McKinsey’s analysis found that commercial 
carriers are facing a “critical inflection point” amid the 
continuing cycle of economic uncertainties, including 
inflation, geopolitical headwinds, environmental 
challenges, and capital constraints.
“This gradual acceleration of macroeconomic trends 
across multiple events that are pressuring the insurance 
industry is different from previous shocks,” the report 
said, outlining some critical challenges that need to be 
addressed.
Challenges facing commercial P&C carriers
According to McKinsey’s global insurance report, rates 
in some lines are beginning to soften as more capacity 
becomes available. While hardening continues in 
certain areas, with some carriers even maintaining 

limits despite inflation, the rising cost of claims and 
increased competition from distributors has been 
putting pressure on profits.
Despite this, the report noted certain opportunities 
for growth, such as meaningful investment returns 
resulting from higher interest rates. It identified the 

https://fintechrobos.com/ar/etn/arab-actuarial-conference-2023/
https://www.rms.com/newsroom/press-releases/press-detail/2023-02-23/moodys-rms-estimates-total-economic-and-insured-losses-from-the-turkey-earthquakes-likely-to-exceed-us25-billion-and-us5-billion-respectively
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/global%20insurance%20report%202023%20expanding%20commercial%20p%20and%20cs%20market%20relevance/global-insurance-report-2023-expanding-commercial-p-and-cs-market-relevance-v2.pdf
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 Source: Insurance Business mag.

Arab Insurance EgyptEgypt

ي األنشطة 
ي مزاولة المهن المتخصصة �ن

الرقابة المالية تحظر التوكيل أو التفويض �ن
اف ورقابة الهيئة المالية غ�ي المرصفية الخاضعة إل�ش

المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  فريد  محمد  الدكتور  أصدر 
التوكيل  بحظر   2023 اير  ف�ب  20 بتاريــــخ   1 رقم  الدوري  الكتاب 
غ�ي  المالية  األنشطة  ي 

�ن المتخصصة  المهن  مزاولة  ي 
�ن التفويض  أو 

الهيئة. ورقابة  اف  الخاضعة إل�ش المرصفية 
ن عىل ترخيص من  الحاصل�ي الدوري حظر األشخاص  الكتاب  تضمن 
المرصفية  غ�ي  المالية  األنشطة  ي 

�ن المتخصصة  المهن  بمزاولة  الهيئة 
ألي  او  البعض  لبعضهم  تفويضات  او  توكيالت  أي  بعمل  القيام 
ي 

�ن عنهم  نيابة  أو  التوكيالت  تلك  بموجب  للتعامل  آخر  شخص 
قبل  من  بها  لهم  المرخص  المتخصصة  المهنية  االعمال  ممارسة 
هذا  ي 

�ن صدرت  قد  تفويضات  أو  توكيالت  أي  إلغاء  وعليهم  الهيئة 
المساءلة  تجنبا  وذلك  بها  العمل  إيقاف  نحو  الالزم  واتخاذ  الشأن 

ذلك. مخالفة  عن  الناتجة  القانونية 
ن عىل ترخيص  تضمن الكتاب الدوري حظر األشخاص غ�ي الحاصل�ي
غ�ي  المالية  األنشطة  ي 

�ن المتخصصة  المهن  بمزاولة  الهيئة  من 
بعضها  أو  المتخصصة  المهنية  األعمال  بمزاولة  القيام  من  المرصفية 
ن  وذلك استنادا لتوكيل أو تفويض صادر من أحد األشخاص الحاصل�ي
ي  لنشاط مه�ن يعت�ب ذلك هو ممارسة  الهيئة، حيث  عىل ترخيص من 

القانونية. المسائلة  ويستوجب  به  القيام  لهم  مرخص  غ�ي 
والجهات  كات  ال�ش عىل كافة  ن  يتع�ي أنه  الدوري  الكتاب  تضمن  كما 
يكون  وان  الضوابط  تلك  مراعاة  الهيئة  ورقابة  اف  إل�ش الخاضعة 

كات والجهات بشكل مبا�ش فقط مع األشخاص المرخص  تعامل ال�ش
غ�ي  المالية  األنشطة  ي 

�ن المتخصصة  المهن  بمزاولة  الهيئة  من  لهم 
المرصفية.

األشخاص  بعض  قيام  من  للهيئة  تالحظ  ما  ضوء  ي 
�ن ذلك  جاء 

غ�ي  المالية  األنشطة  ي 
�ن المتخصصة  المهن  بمزاولة  لهم  المرخص 

البعض  لبعضهم  تفويضات  أو  رسمية  توكيالت  بعمل  المرصفية، 
الهيئة،  من  ترخيص  عىل  ن  الحاصل�ي غ�ي  األشخاص  من  هم  لغ�ي او 
من  بها  لهم  المرخص  المتخصصة  المهن  ي 

�ن عنهم  نيابة  للتعامل 
لهيئة. ا

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية 
غ�ي  المالية  األنشطة  ي 

�ن المتخصصة  المهن  بمزاولة  خيص  ال�ت أن 
المرصفية يكون بشكل شخصي فقط ويرتبط بالشخص الحاصل عليه 
وط  لل�ش وفقا  األفراد  صالحية  من  التأكد  بعد  وذلك  وعدما،  وجودا 
العلمية  المؤهالت  لتوافر  ووفقا  الهيئة  عن  الصادرة  والضوابط 
للحصول  الالزمة  والمقابالت  االختبارات  واجتياز  العملية  ات  والخ�ب
 ، المرصفية  غ�ي  المالية  األنشطة  ي 

�ن المهن  بمزاولة  خيص  ال�ت عىل 
أو  التوكيل عنه  الهيئة ال يجوز  الصادر من  خيص  ال�ت أن  مشددا عىل 
األنشطة  ي 

�ن المتخصصة  المهن  ممارسة  وأن  أخر  لشخص  التفويض 
. المسائلة  الهيئة يستوجب  المرصفية بدون ترخيص من  المالية غ�ي 

اضغط هنا الدوري  الكتاب  لالطالع عىل 
المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

يعية وانتعاش  ن يطرق أبواب النمو خالل 2023 .. والبيئة الت�ش تقرير: قطاع التأم�ي
االقتصاد يدعمان القطاع

ن المرصية  قب سوق التأم�ي ت�ت
خالل  المتعددة  النمو  فرص 
المجال  لتفتح   2023 عام 
معدالت  لزيادة  كاتها  �ش أمام 
ي  محفظ�ت وتعظيم  نموها 
القطاع  واستثمارات  أقساط 
ي 

�ن مساهمته  نسبة  لرفع 
 ، اإلجماىلي المحىلي  الناتج 
تحيط  ي  ال�ت التحديات  ورغم 
قطاع  زال  ما  الفرص،  بهذه 
المؤهالت  يمتلك  ن  التأم�ي

عىل  والعمل  جديدة  استثمارات  عىل جذب  القادرة  ية  والب�ش الفنية 
للنمو. إىل فرص  وتحويلها  التحديات  تلك  تخطي 

تحديات  حول  ن  التأم�ي قطاع  قيادات  رؤية  رصدت  الغد«  »أموال 
ما   2023 تحديات  أن  مؤكدة  الجاري،  العام  خالل  النمو  وفرص 

واجه  لما  امتداد  إال  هي 
خالل  عقبات  من  القطاع 
عىل  وجاء   ، ي

الما�ن العام 
معدالت  تزايد  رأسها 
الفائدة  وارتفاع  التضخم 
ترتب  وما  والدوالر 
ات  تأث�ي من  ذلك  عىل 
كان  ومجتمعية  اقتصادية 
عىل  المبا�ش  المردود  لها 
بالسوق  ن  التأم�ي صناعة 

المرصية.
وأشارت إىل أن األوضاع االقتصادية العالمية أثرت بالطبع عىل قطاع 
عن  الناجمة  تجارًيا  المفروضة  العقوبات  خالل  من  المرصي  ن  التأم�ي
ي العالم أدى إىل تشدد 

الحرب الروسيا األوكرانية، والتضخم السائد �ن
العالمية. األسواق 

need to transition towards underwriting portfolios 
that have lower carbon emissions as another growth 
opportunity, even as they present certain challenges 
depending on geography.

Finally, the McKinsey report urged commercial 
carriers to prepare to navigate “the new nature of 
risks” by transforming their capabilities and talent as 
“underwriting and claims shift from an art to a science.”

https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2023/02/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2023.pdf
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الضبابية  الرؤية  هذه  ووسط 
هذه  استمرارية  مدى  حول 
ي مواجهة الخطة 

التحديات �ن
تتواجد  كات،  لل�ش التوسعية 
القطاع  أمام  مضيئة  فرص 
حجم  ي 

�ن النمو  لتحقيق 
واالستثمارية،  الفنية  أعماله 
الدولة  توجه  مقدمتها  ي 

و�ن
التأمينات  بعض  فرض  نحو 
قانون  مواد  ضمن  اإلجبارية 
الجاري   – الموحد  ن  التأم�ي

زيادة  ي 
�ن سيسهم  بما   – إلقراره  تمهيًدا  النواب  مجلس  ي 

�ن مناقشته 
بالسوق  ي  التأمي�ن الوعي 
قاعدة  زيادة  بجانب 
وتعظيم  القطاع  عمالء 
كات،  ال�ش أعمال  حجم 
الناتجة  السلبيات  ورغم 
عن زيادة معدالت الفائدة 
ي رفعها البنك المركزي  وال�ت
خالل   8% بنحو  المرصي 
زيادة  أعىل  وهو   ،2022
الفائدة  ألسعار  سنوية 
مرص  ي 

�ن اإلطالق  عىل 
الناتجة  اإليجابيات  بعض  ي  ستج�ن ن  التأم�ي كات  �ش فإن   ،2016 منذ 

إذ  القرارات،  هذه  من 
أغلبية  كات  ال�ش تستثمر 
الدين  أدوات  ي 

�ن أموالها 
وسندات  أذون  من  العام 
شهدت  ي  وال�ت الخزانة 
عوائدها  بمعدالت   

ً
نموا

باإليجاب  سيعود  بما 
كات  �ش استثمارات  عىل 

. ن التأم�ي
جزًءا  الفرص  هذه  وتعد 

اتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية خالل )2022 – 2026(  من اس�ت
المرصية  بالسوق  ن  التأم�ي أقساط  مضاعفة  خاللها  تستهدف  ي  وال�ت

مليار   100 حواىلي  إىل 
استثمارات  وزيادة  جنيه 
مليار   200 إىل  كات  ال�ش
 ،2026 عام  بحلول 
اتيجية  اإلس�ت هذه  وترتكز 
منها  دعائم  عدة  عىل 
ن  التأم�ي قانون  صدور 
قطاع  تطور  ي 

�ن الموحد 
مساهمته  وزيادة  ن  التأم�ي

السنوات  خالل   1% الـ حدود  ليتجاوز  اإلجماىلي  المحىلي  الناتج  ي 
�ن

ن  التأم�ي من  كل  مزاولة  تشجيع  استمرار  بجانب   المقبلة،  األربــع 
ضوابط  استحداث  مع  بالسوق،  الصغر  متناهي  ن  والتأم�ي التكافىلي 

بمزاولة  خيص  ال�ت ومعاي�ي 
طريق  عن  ن  التأم�ي نشاط 
Online In- نت  اإلن�ت

كات  لل�ش سواء   surance
كيانات  أو  الحالية 
عىل  تؤسس  متخصصة 
المنظومة،  تلك  أساس 
وصول  ي 

�ن يسهم  وبما 
لجميع  التأمينية  الخدمات 
المجتمع، كما تسع  فئات 

ن عىل  ويــــج لدى الجهات الحكومية إلطالق مبادرة »التأم�ي الهيئة لل�ت
للدولة،  المملوكة  األصول 
لتطبيق  وتشجيعها 
إدارة  ومعاي�ي  أساليب 
نقل  آلية  تفعيل  األخطار 
Alter- البديلة  المخاطر 

 ،native Risk Transfer
عىل  اآللية  تلك  تعتمد  إذ 
التأمينية  المخاطر  نقل 
ومن  مالية،  مخاطر  إىل 
األخطار  سندات  أشهرها 

لطبيعية. ا
هنا اضغط  هنا  الضغط  الرجاء  التقرير كامل،  لقراءة 
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المصدر: أموال الغد

Arab Insurance MoroccoMorocco

9ème Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance :
L’Assurance automobile à l’honneur

Après deux éditions, 2021 et 2022, tenues respectivement 
en format virtuel et hybride, le Rendez-vous de 
Casablanca de l’Assurance revient à la normalité pour 
sa 9ème édition, en présentiel, à laquelle sont attendus 
une trentaine d’experts internationaux et plus de 1000 
participants de 40 pays à travers le monde.
Etant une branche de grande importance dans le 
secteur et au vu des bouleversements que connait son 

écosystème, un focus particulier sera porté à l’assurance 
automobile en traitant des grandes tendances mondiales 
liées à l’innovation en assurance automobile ainsi que 
des défis qu’impose l’évolution des mobilités.
La cérémonie d’ouverture qui aura lieu dans la matinée 
du mercredi 8 mars, connaitra la participation de la 
Ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah 
Alaoui, le Président de la FMSAR, Mohamed Hassan 

La Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR) organise sous le Haut Patronage 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les 8 et 9 mars 2023, la 9ème édition du Rendez-vous de Casablanca de 
l’Assurance, sous le thème : « Assurance automobile entre progrès technologiques et évolution des mobilités ».

https://amwalalghad.com/2023/02/19/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d8%a3%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%ae%d9%84/
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Bensalah, le Président par intérim de l’ACAPS, Othman 
Khalil El Alamy ainsi que le Président de l’Association 
Nigériane des Assureurs, Olusegun Omosehin. Ce 
dernier représente le Nigeria, pays à l’honneur de cette 
édition.
« Nous sommes ravis de renouer avec la normalité 
et pouvoir abriter en présentiel cette 9ème édition 
durant laquelle nous mettrons le focus sur la branche 
automobile, ses défis et ses innovations face à un 
écosystème en pleine évolution et en perpétuel 
changement. », déclare Monsieur Mohamed Hassan 
Bensalah, Président de la FMSAR.

Tant attendue par les professionnels du secteur, cette 
édition programme en plus des plénières, 7 panels et 
compte recevoir une trentaine ’de leaders mondiaux de 
notre secteur, à l’instar de Susan NEELY, Présidente de 
la Global Federation of Insurance Associations (GFIA) 
et Présidente du American Council of Life Insurers 
(ACLI) , qui viendront partager leurs expériences et 
leurs visions sur l’avenir de l’assurance automobile, 
ainsi que d’autres sujets qui concernent de manière 
plus large l’industrie de l’assurance dans son ensemble.

 Source: 212 Assurances

Wafacash s’allie à Wafa Assurance et lance «TAAMINE 
WAFACASH»
Wafacash et Wafa Assurance mettent en œuvre leur 
savoir-faire et leur expertise dans leurs domaines 
respectifs pour offrir aux clients de Wafacash les 
bénéfices du concept TAAMINE IKTISSADI, 
développé par Wafa Assurance depuis 2019.
Le lancement va concerner une gamme complète de 
produits d’assurance inclusive :
• Les Produits d’assurance Vie et assurance de 
Personnes : Taamine Al Janaza, Taamine Wladi, 
Taamine Al Walidine, Taamine Sahti 
• Les Produits d’assurance « Dommage » : Taamine 

Bayti, Taamine Mahali 
La commercialisation des produits d’assurance Vie 
et assurance de Personnes sera effective dans tout le 
réseau Wafacash à partir du 01 Mars 2023.  Les produits 
d’assurance « Dommage » seront commercialisés dans 
un second temps.
Cette alliance avec Wafa Assurance, a pour but 
d’accompagner les orientations stratégiques nationales, 
en termes d’accessibilité des services financiers 
formels, de protection du consommateur et d’éducation 
financière.

 Source: Le Matin

Arab Insurance LebanonLebanon

كات  ن نقابة اطباء و�ش زا لنقطة عالسطر: لماذا المريض يتحمل تبعات الخالف ب�ي م�ي
ن التأم�ي

نامج  ل�ب حديث  ي 
�ن زا  م�ي أسعد  الضمان  كات  �ش جمعية  رئيس  أكد 

صامدة،  تزال  ال  ي  ال�ت القطاعات  اهم  من  انهم  اىل  عالسطر  نقطة 
الحياة  عىل  ن  التأم�ي كات  من �ش  ¾ بشكل صحيح،  القطاع  ويواكبون 
كات  3 �ش اليوروبوند، ولفت اىل ان هناك  يكون االستثمار فيها عىل 
ن  التأم�ي كات  �ش ان  اىل  واشار  السوق.  من  انسحبت  ن  تأم�ي إعادة 

%94 من حوادث المرفأ. دفعت 
بدفع  والذي قصن  االطباء  نقيب  مع  ابرم  الذي  االتفاق  أن  واوضح 
 ،2022 تعرفة  زيادة عن   50% تمثل  ي  ال�ت  2019 تعرفة  75 % عن 
لنا  المجال  يفسحون  ال  انهم  هو  االطباء  نقابة  مع  الخالف  لكن 
وعدم   ، المريض  من  االضافية  المبالغ  بإستيفاء  يقومون  ما  خصم 

بالملبلغ. فاتورة  اعطاء 
اضاف: انا ال اريد مقاضاة الطبيب وسأل نقيب االطباء بانه ال يحق 
لهم مقاضاة الطبيب ويجب الرجوع اىل نقابة االطباء الخذ الموقف 
التعرفة. اضافية عىل  اتعاب  يتقا�ن  الذي  الطبيب  تجاه  المناسب 

فريش  تدفع  ن  التأم�ي كات  و�ش انسانية  الطبيب  رسالة  أن  زا  م�ي ورأى 
بما فيها االستشفاء مع االطباء والسيارات والخ . الحوادث  كافة 

العقود  موضوع  وعن  القطاعات  بكل  حصلت  الهجرة  ان  اىل  واشار 
بالفريش دوالر. ن تدفعها كاملة  التأم�ي كات  زا ان �ش االلزامية قال م�ي

ورة ان ال  واكد عدم وجود خالف مع وزارة االقتصاد مشددا عىل �ن

رقابة صحيحة. بل  مغلوطة  رقابة  هناك  تكون 
الذي  التطور  يواكب  جديد  قانون  اىل  بحاجة  انهم  عىل  وشدد 
تدفع  تزال  ال  كات  ال�ش ان كل  واكد  حوكمة،  واىل  العالم  ي 

�ن يحصل 
بدل الحوادث فريش دوالر.

ومراجعة  حدى  عىل  للطبيب  يدفعوا  ال  ان  المر�ن  بالنهاية  ودعا 
لهذا االمر . ي حال تعرضهم 

الجمعية �ن
المصدر: صوت لبنان

https://www.vdl.me/?utm_source=KwikPlayer&utm_medium=KwikShare&utm_campaign=KwikMotion
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واتحاد   ، ن التأم�ي كات  اتحاد �ش إدارة  األطباء، ومجلس  نقابة  ومجلس 
والخاصة. األهلية  المستشفيات 

الصحي  ن  التأم�ي بنظام  العمل  عودة  ن عىل  الطرف�ي ن  ب�ي االتفاق  وجرى 
ي اجتماع 

 من اليوم األحد، وفق ما تم االتفاق عليه �ن
ً
كات، اعتبارا لل�ش

. ن ن القادم�ي اليوم، وسيتم توقيع اتفاقية بهذا الخصوص خالل اليوم�ي

88

Arab Insurance PalestinePalestine

ن ينهي االزمة كات التأم�ي نقابة األطباء لوطن: تم التوصل التفاق مع اتحاد �ش

تم  انه  “وطن”  يمن  ابو  رمزي  االطباء  نقابة  مجلس  عضو  افاد 
تفجرت  ي  ال�ت االزمة  ينهي   ، ن التأم�ي كات  اتحاد �ش مع  التفاق  التوصل 
حملة  من  ن  المراجع�ي استقبال  عن  االطباء  امتنع  حيث  ايام  قبل 
تتعلق  ن  التام�ي كات  �ش مع  خالفات  بسبب  الصحي  ن  التام�ي بطاقات 

بالكشفيات.
الصحة. برعاية وزارة  االتفاق  لهذا  التوصل  وتم 

التوصل  تم  الذي  االتفاق  ان  لـ “وطن”  ي ترصيــــح 
�ن يمن  ابو  واوضح 

عرض  عىل  بناء  لالطباء  ككشفيات  يدفع  ما  تعديل  عىل  يقوم  له 
ن  ب�ي لتصبح  ي 

األخصا�ئ الطبيب  كشفية  اعتماد  سيتم  حيث  النقابة 
شيكل(   60  -  40( العام  وللطبيب   )110  - أد�ن  شيكل كحد   70(

االتفاق. لهذا  وفقا 
االتفاق ينهي االزمة، وبالتاىلي فان االطباء  لهذا  التوصل  ان  ونوه اىل 
ن  ي استقبال المر�ن من حملة بطاقات التأم�ي

سيعودون اىل عملهم �ن
. ن اسبوع�ي نحو  استمر  توقف  بعد 

ن سهيل عاشور،  وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة ونقيب المحام�ي
 ، ن التأم�ي كات  �ش واتحاد  األطباء  نقابة  ن  ب�ي اتفاق  إىل  التوصل  عن 
النقاط  لبحث كافة  األحد،  اليوم  الوزيرة،  إليه  دعت  اجتماع  خالل 
ي صبحة ورئيس 

، بحضور نقيب األطباء د. شو�ت ن ن الطرف�ي العالقة ب�ي
الريماوي،  محمد  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي  الفلسطي�ن االتحاد  إدارة  مجلس 

ن لوطن: االرتفاع الذي تضمنه االتفاق مع االطباء يتجاوز 20%  كات التأم�ي اتحاد �ش
ن الخا�ة وسينعكس عىل اقساط وثائق التأم�ي

أن  اسعد،  نهاد  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي  الفلسطي�ن االتحاد  رئيس  نائب  قال 
 20% الـ  يتجاوز  االطباء  نقابة  مع  عليه  االتفاق  تم  الذي  االرتفاع 
غدا  وسيتم   ،)2018 )عام  السابقة  االتفاقية  عليه  بما كانت  مقارنة 
ي كان  ال�ت الكشفيات  عىل  والموافقة  النقابة  مع  نهائية  مذكرة  توقيع 

األطباء. بها  يطالب 
نامج “شد حيلك يا وطن” الذي تقدمه  ي حديث ل�ب

وأوضح  أسعد �ن
عدة  تشمل  غدا  ستوقع  ي  ال�ت االتفاقية  بأن  العمري،  ريم  الزميلة 
بجميع  البحث  وسيتم  بالكشفيات،  يتعلق  ما  فقط  وليس  بنود، 

تطبيقها. الية  حول  والتفاهم  البنود 
ن سينعكس عىل “استهالك وثائق  وأشار اىل ان ارتفاع تكاليف التأم�ي

سلبية. بطريقة  يستخدمه  البعض  وان   ،” ن التأم�ي
باحتساب  وثيقة  كل  انتهاء  عند  تقوم  ن  التأم�ي كات  �ش أن  اىل  ونوه 
جزء  وهذا  االقساط،  ارتفاع  عىل  ينعكس  وذلك  الخسارة،  نسبة 
تفع عىل المَؤمن  ها، الفتا اىل ان األسعار س�ت ي االتفاقية وغ�ي

مركب �ن
االستهالك  عن  ناتج  هذا  واالرتفاع  خا�ة،  وثيقته  كانت  حال  ي 

�ن
سيتم  القرار  وان  األطباء،  كشفيات  ضمنها  من  التكاليف  وارتفاع 

. ن تأم�ي وثيقة  استهالك كل  حسب 

المصدر: وطـــن

، وان بيانات  ن ي فلسط�ي
ن تعمل �ن كات تأم�ي وقال اسعد بان هناك 9 �ش

 7 عن  يزيد  ما  خسارتها  “تؤكد  المدققة  كات  لل�ش الصحي  ن  التأم�ي
مختلف  من  ارباحها  مجمل  وان   ، الصحي ن  التأم�ي من  دوالر  مليون 

مليون دوالر.  21 بلغت  القطاعات 
المصدر: وطـــن

https://youtu.be/h3GcolZiKuk
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Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

ن يتضاعف 19 مرة خالل  يوم التأسيس..المملكة تعزز جودة الحياة.. وقطاع التأم�ي
17 عاما

ي يوم تأسيس المملكة العربية السعودية هذا العام 2023م، وهو 
يأ�ت

كل  فيهم  ت  تغ�ي وقد  قرون،  ثالثة  حاليا  عليه  يمر  الذي  الحدث 
بتطوراته. بكل  العرص  البالد  وواكبت  المملكة،  معالم 

2022م،  ي 
الما�ن العام  مرة  ألول  التاسيس  بيوم  المملكة  واحتفلت 

العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  ن  يف�ي ال�ش ن  الحرم�ي خادم  أصدر  حيث 
يوما  عام  من كل  اير  ف�ب  22 يوم  باعتبار  ملكيا  أمرا   ،- هللا  حفظه   -
إقامة  فيه  يتم  سنوية،  وطنية  كمناسبة  به  واالحتفال  للتأسيس، 

القطاعات. لمختلف  وطنية  إجازة  يوم  واعتباره  االحتفاالت 
الحياة،  جودة  برنامج  تحقيق  ي 

�ن أسهمت  بيئة  المملكة  هيأت  وقد 
ي 

و�ن القطاعات،  من  العديد  مع  اكة  بال�ش  ،2030 رؤية  برامج  أحد 
الفرد  حياة  جودة  ن  تحس�ي إىل  أدى  مما   ، ن التأم�ي قطاع  مقدمتها 
خيارات  واستحداث  لدعم  الالزمة  البيئة  تهيئة  خالل  من  واأل�ة، 
األنشطة  ي 

�ن والزائر  والمقيم،  المواطن،  مشاركة  تعزز  جديدة 
ي 

�ن تساهم  ي  ال�ت األخرى  واألنماط  والرياضية،  فيهية،  وال�ت الثقافية، 
العامة. الصحة  ن  وتحس�ي الحياة،  تعزيز جودة 

الصحي بالقطاع  اهتمام كب�ي 
أهم  إحدى  العربية،  بوبا  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  ناظر،  طل  وقال 
ي المملكة، إن يوم تأسيس الدولة السعودية 

ن الصحي �ن كات التأم�ي �ش
من  تحّقق  بما  خالله  المملكة  تحتفل  مهمة  وطنية  مناسبة  يعد 
الحكومة  ته 

ّ
أول الذي  الصحي  القطاع  إنجازات  ومنها  إنجازات، 

الحياة،  جودة  برنامج  لتحقيق  رئيًسا  عنرًصا  باعتباره  ا،  ً اهتماًما كب�ي
صحيا  قطاعا  ليصبح  الصحي  القطاع  ي 

�ن التحول  برنامج  إىل  إضافة 
المملكة. بمكانة  يليق  وفعاال  شامال 

ن ضاعف حجم سوق  التأم�ي المحدود لقطاع  الدعم غ�ي  أن  وأضاف 
1.3 مليار  17 سنة، من نحو  19 مرة خالل  ن الصحي أك�ث من  التأم�ي

2021، مبيًنا  ي عام 
25 مليار ريال �ن 2005 إىل أك�ث من  ي عام 

ريال �ن
%60 من حجم  2021 إىل قرابة  ي عام 

ن الصحي تضاعف �ن أن التأم�ي
.2005 ي عام 

27 % فقط �ن السوق، بعد أن كان 

الصحي الوعي  تعزيز 
الوعي  تعزيز  أولت  ن  التأم�ي كات  و�ش الصحة  وزارة  أن  ناظر  وأوضح 
وكانت  ة.  كب�ي أهمية  الحياة،  جودة  وتحقيق  المجتمع،  ي 

�ن الصحي 
حيث  ذلك،  عىل  عملت  ي  ال�ت كات  ال�ش أول  من  العربية”  “بوبا  كة  �ش
أنماط  تعزيز  بهدف  التوعوية  الصحية  الحمالت  من  العديد  أطلقت 
ن أفراد المجتمع من التمتع بأعىل مستوى من  الحياة الصحية، وتمك�ي
إطالقها  كة  ال�ش بدأت  ي  ال�ت صح”  “حياتك  حملة  اىل  ا  ً مش�ي الصحة، 
حيث  قية،  ال�ش والمنطقة  وجدة  الرياض  مدن  ي 

�ن  ، ي
الما�ن العام 

الصحي  الحياة  ونمط  الصحي  بالوعي  النهوض  ي 
�ن الحملة  أسهمت 

الحياة  جودة  ن  بتحس�ي  2030 رؤية  مستهدفات  مع  يتوافق  الذي 
المجتمع. أفراد  المصدر: المدينةلكافة 

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

ي ي أبوظ�ب
ي تطلق وثيقة “الضمان الصحي المرن” لرواد األعمال والمستثمرين �ن أبوظ�ب

جاذبة  كوجهة  ي  أبوظ�ب تنافسية  لتعزيز  المستمرة  الجهود  ضمن 
ي 

�ن والعمل  العيش  ي 
�ن الراغبة  والكفاءات  لالستثمارات  ومفضلة 

الرعاية  لخدمات  المجتمع  أفراد  مختلف  وصول  وتسهيل  اإلمارة، 
 – الصحة  دائرة  أطلقت  والكفاءة،  الجودة  معاي�ي  بأعىل  الصحية 
 
ً
تأمينيا  

ً
ي خيارا أبوظ�ب االقتصادية-  التنمية  دائرة  مع  بالتعاون  ي  أبوظ�ب

اإلمارة.  ي 
للضمان الصحي �ن  

ً
مرنا

األعمال  لرواد  المرن”  الصحي  “الضمان  وثيقة  إطالق   ي 
ويأ�ت

الحتياجات   
ً
تلبية اإلمارة  ي 

�ن ن  والمستقبلي�ي ن  الحالي�ي والمستثمرين 
كات  وال�ش االستثمارات  من  المزيد  جذب  ي 

�ن يسهم  بما  السوق 
 . ي أبوظ�ب إىل  الناشئة 

والمستثمرين  األعمال  لرواد  المرن”  الصحي  “الضمان  وثيقة  توفر 

خدمات  إضافة  إمكانية  مع  ومنافسة،  منخفضة  بتكلفة   
ً
تأمينيا  

ً
خيارا

كة الضمان الصحي المعتمدة.  ي أخرى باالتفاق عليها مع �ش عالج ط�ب
وفق  الجديد  ي  التأمي�ن الخيار  ي 

�ن اك  االش�ت الفئات  من  لعدد  ويمكن 
الصحي  الضمان  مزودي  مع  بالتنسيق  الصحة  دائرة  حددتها  وط  �ش
المؤمن  حالة  بتقييم  الصحي  الضمان  مزود  يقوم  حيث  اإلمارة،  ي 

�ن
ي 

�ن لإلدراج  األهلية  وط  �ش توفر  لتحديد  ي 
المر�ن وسجله  عليه 

بالوثيقة   ن  المنتفع�ي قائمة  وتشمل  المرن”.  الصحي  الضمان  “وثيقة 
ن  والعامل�ي وأ�هم  الحرة  األعمال  تراخيص  وأصحاب  المستثمرين 
الخاص  القطاع  ي 

�ن ن  العامل�ي من  اإلمارة  ي 
�ن المقيم  والوافد  لديهم، 

المقيم  الوافد  5000 درهم، وأ�ة  الشهري  يتجاوز دخله  أن  ط  ب�ش
صاحب  قبل  من  الصحي  الضمان  يشملهم  ال  الذين  لديه  ن  والعامل�ي

أو الخاص.  العام  ن  القطاع�ي ي 
العمل سواء �ن
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ي 31 ديسم�ب 2022
البحرين الوطنية القابضة تعلن عن النتائج المالية للسنة المنتهية �ن

كة البحرين الوطنية القابضة عن نتائجها  مملكة البحرين:مملكة البحرين: أعلنت �ش
.2022 ديسم�ب   31 ي 

�ن المنتهية  وللسنة  الرابع  للفصل  المالية 
فقد   ،2022 ديسم�ب   31 ي 

�ن المنتهية  السنة  نتائج  صعيد  عىل 
كة وقدره 6.55  ي ربــح عائد إىل مساهمي ال�ش

حققت المجموعة صا�ن
للعام  ي  بحري�ن دينار  مليون   6.39 مع  بالمقارنة   ، ي بحري�ن دينار  مليون 
 55.8 السهم  عىل  العائد  وبلغ   .2% قدرها  بزيادة  وذلك   ، ي

الما�ن
الدخل  إجماىلي  أما   . ي

الما�ن للعام   
ً
فلسا  56.7 مع  بالمقارنة   

ً
فلسا

2.95 مليون دينار  كة فقد إنخفض إىل  الشامل العائد لمساهمي ال�ش
 ، ي

الما�ن للعام  ي  بحري�ن دينار  مليون   7.51 مع  بالمقارنة   ، ي بحري�ن
.61% بإنخفاض قدره  وذلك 

ي  بحري�ن دينار  مليون   7.0 بلغت  صافية  أرباحا  المجموعة  حققت 
ي 31 ديسم�ب 2022 بالمقارنة مع 6.7 مليون دينار 

للسنة المنتهية �ن
ي 

�ن السابق  بالعام   
ً
مقارنة الزيادة  وُتعزى   . ي

الما�ن العام  ي 
�ن ي  بحري�ن

 
ً
قياسيا  

ً
رقما بلغ  الذي  االستثمار  دخل  ي 

صا�ن ي 
�ن الزيادة  إىل  الغالب 

.2021 %16 عن عام  ، بزيادة  ي 3.9 مليون دينار بحري�ن قدره 
 41.96 إىل   5% بنسبة   2022 لعام  ن  التأم�ي أقساط  إجماىلي  وارتفع 
 .2021 ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   39.86 مقابل  ي  بحري�ن دينار  مليون 
ي  بحري�ن دينار  مليون   18.84 بلغ  فقد  المكتسبة  األقساط  ي 

صا�ن أما 
بارتفاع  ي وذلك 

الما�ن للعام  ي  دينار بحري�ن مليون   17.98 مقارنة مع 
دينار  مليون   4.1 عند  االكتتاب  أرباح  ي 

صا�ن استقر  كما   .5% قدره 
بسبب  المطالبات  نسبة  ي 

�ن الطفيفة  الزيادة  من  الرغم  عىل  ي  بحري�ن
ي دخل االستثمار بنسبة 

ي األنشطة االقتصادية. كما ارتفع صا�ن
النمو �ن

3.34 مليون  ي مقارنة مع  3.86 مليون دينار بحري�ن ٪16 ليصل إىل 
.2021 ي عام 

ي �ن دينار بحري�ن
البحرين  كة  �ش إدارة  مجلس  رئيس  المؤيد،  فاروق  السيد  وعلق 
ضوء  ي 

�ن المجموعة  بأداء  سعداء  “نحن  قائاًل:  القابضة،  الوطنية 
لقد  واالستثمار.  ن  التأم�ي أسواق  من  ي كٍل 

�ن الصعبة  السوق  ظروف 
ن عىل  التأم�ي بإستثناء   ، ن التأم�ي أعمال  قطاعات  ي جميع 

�ن  
ً
نموا شهدنا 

الجديدة  المركبات  مبيعات  حجم  بانخفاض  تأثرت  ي  ال�ت المركبات، 
ت التوقعات االستثمارية بشكل كب�ي خالل العام  ي السوق. لقد تغ�ي

�ن

االستثمارية  الفرص  زيادة  ي 
�ن لدينا  السيولة  قوة  وعززت   ، ي

الما�ن
للمجموعة.”.

الجديد  التنفيذي  الرئيس  فخري،  عبدهللا  رائد  السيد  علق  كما 
الفنية  النتائج  “ان  قائاًل:  القابضة،  الوطنية  البحرين  لمجموعة 
السيد  رئاسة  ة  ف�ت خالل  المجموعة كانت  حققتها  ي  ال�ت واالسثمارية 
ي ارباح 

اير 2023. ان صا�ن ي تاريــــخ 14 ف�ب
سم�ي الوزان والذي تقاعد �ن

التحديات.  جميع  رغم  المجموعة  تاريــــخ  ي 
�ن األعىل  يعت�ب  العام  هذا 

التابعة  كاتها  �ش مع  وبالتعاون  المجموعة  عملت   2022 عام  خالل 
وكانت  ة  ن والمتم�ي الجديدة  والخدمات  المنتجات  العديد من  ي طرح 

�ن
المجموعة  لدى  ان  زبائننا كما   مع متطلبات 

ً
تماشيا ي طرحها 

سباقة �ن
العاجل.  القريب  ي 

�ن تطويرها  عىل  تعمل  ي  ال�ت المشاريــــع  من  العديد 
ي 

�ن االستثمار  زيادة  مع  المجموعة  ي 
�ن الفنية  ات  الخ�ب عززنا  كما 

وترقيتها.” البحرينية  المواهب  وتعزيز  التدريب 
األدارة  مجلس  ألعضاء  بالشكر  “أتقدم  قائاًل:  رائد  السيد  وتابع 
تفانيهم  عىل  ن  العامل�ي كافة  جهود  أشكر  كما  والدعم  للتوجيهات 
من  العديد  يحمل  سوف   2023 عام  ان  المجموعة.  اداء  تطوير  ي 

�ن
سوف  ن  المتم�ي العمل  فريق  بفضل  والمجموعة  والتحديات  الفرص 

لذلك.” يكون جاهز 
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقرءاة 

للخيارات  نوعية  إضافة  المرن”  الصحي  “الضمان  وثيقة  وتشكل 
ي الضمان  ي ذلك وثيق�ت

ي اإلمارة بما �ن
 �ن

ً
التأمينية الصحية المتوفرة حاليا

“الضمان  وثيقة  ن  وتتم�ي األساسية.  الصحي  والضمان  المعززة  الصحي 
تصل  العالجية  الخدمات  لتكاليف  تأمينية  بتغطية  المرن”  الصحي 
%100 لحاالت الطوارئ   وتغطية بنسبة 

ً
150,000 درهم سنويا إىل 

جميع  تكلفة  من   20% قدرها  عليه  المؤمن  قبل  من  مشاركة  ونسبة 
لحامىلي  ويمكن  األدوية.  عىل  و30%  الخارجية  العالجية  الخدمات 
ي شبكة من مزودي 

الوثيقة االستفادة من خدمات الرعاية الصحية �ن
التأمينية  التغطية  ترقية  إمكانية  مع  اإلمارة  ي 

�ن الصحية  الرعاية 
المريض.  احتياجات  بحسب 

الضمان   “ وثيقة  اك  االش�ت ي 
�ن ن  الراغب�ي األفراد  أو  كات  لل�ش ويمكن 

انتهاء  الصحي مع قرب  الضمان  كات  التواصل مع �ش المرن”  الصحي 
المزيد من  للحصول عىل  بهم  الخاصة  الحالية  الصحي  ن  التأم�ي وثيقة 
توفر  ي حال 

�ن المرن  الصحي  الضمان  ي 
�ن اك  والتقدم لالش�ت التفاصيل 

وط اإلدراج.  �ش
 ،

ً
عالميا األك�ث كفاءة  ن  ب�ي بمنظومة ضمان صحي من  ي  أبوظ�ب وتحطن 

رقم  قانون  بموجب   2005 عام  ي 
�ن إطالقها  منذ  استطاعت  حيث 

والئحته  ي  أبوظ�ب بإمارة  الصحي  الضمان  بشأن   2005 لسنة   )23(
الرعاية  خدمات  إىل  المجتمع  أفراد  وصول  تعزيز  من  التنفيذية 
الصحية  الرعاية  ن مقدمي  ب�ي التنافسية  الصحية، واالرتقاء بمستويات 
اإلمارة كوجهة  مكانة  ويرسخ  الخدمات  بجودة  ي 

يرت�ت بما  اإلمارة  ي 
�ن

العالم. مستوى  الصحية عىل  للرعاية  رائدة 
المصدر: دائرة الصحة

المصدر: الوطن

https://alwatannews.net/Bahrain/article/1053170/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-31-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2022
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ي للعام 2022م بزيادة نسبتها 
 بقيمة 1.703 مليون دينار بحري�ن

ً
التكافل الدولية تحقق أرباحا

 6%
كة التكافل الدولية ش.م.ب،  مملكة البحرين:مملكة البحرين: أعتمد مجلس إدارة �ش
حيث  2022م،  ديسم�ب   31 ي 

�ن المنتهية  للسنة  المالية  كة  ال�ش نتائج 
الرابع  الربــع  ي خالل  بحري�ن دينار  ألف   481 كة  ال�ش أرباح  إجماىلي  بلغ 
ة من  ي لنفس الف�ت 396 ألف دينار بحري�ن 2022م مقارنة بـ  من العام 
أداء صندوق  لتحسن   

ً
نظرا وذلك   21% نسبتها  بزيادة  السابق  العام 

ي خالل  249 ألف دينار بحري�ن  قدره 
ً
التكافل العام الذي حقق فائضا

ألف دينار   102 2022م مقارنة بفائض قدره  العام  الرابع من  الربــع 
كما   .144٪ قدرها  بزيادة  السابق  العام  من  ة  الف�ت لنفس  ي  بحري�ن
ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  ألف   291 قدره   
ً
ربحا ن  المساهم�ي صندوق  حقق 

دينار  ألف   227 قدره  بربــح  مقارنة   2022 العام  من  الرابع  الربــع 
التكافل  صندوق  وسجل  السابق.  العام  من  ة  الف�ت لنفس  ي  بحري�ن
من  الرابع  الربــع  خالل  ي  بحري�ن دينار  ألف   59 قدره   

ً
عجزا العائىلي 

لنفس  ي  بحري�ن دينار  ألف   68 قدره  بفائض  مقارنة  2022م  العام 
السابق. العام  ة من  الف�ت

 1.703 كة  ال�ش أرباح  إجماىلي  بلغ  الكاملة،  السنة  لنتائج  بالنسبة  أما 
2022م  ديسم�ب   31 ي 

�ن المنتهية  المالية  للسنة  ي  بحري�ن دينار  مليون 
العام  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   1.603 قدره  ربــح  بإجماىلي  مقارنة 
صندوق  أداء  تحسن  عن  ناتج  وذلك   6% نسبتها  بزيادة  السابق 
ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   1.002 قدره   
ً
ربحا حقق  الذي  ن  المساهم�ي

قدره  بربــح  مقارنة  2022م  ديسم�ب   31 ي 
�ن المنتهية  المالية  السنة 

 ،8% نسبتها  بزيادة  السابق  العام  خالل  ي  بحري�ن دينار  ألف   931
 726 قدره   

ً
فائضا حقق  الذي  العام  التكافل  صندوق  أداء  وتحسن 

2022م  31 ديسم�ب  ي 
المنتهية �ن المالية  السنة  ي 

ي �ن ألف دينار بحري�ن
السابق.  العام  خالل  ي  بحري�ن دينار  ألف   725 قدره  بفائض  مقارنة 
ي 

ي �ن 25 ألف دينار بحري�ن  قدره 
ً
التكافل العائىلي عجزا وشهد صندوق 

قدره  بعجز  مقارنة  2022م  ديسم�ب   31 ي 
�ن المنتهية  المالية  السنة 

العام السابق. ي 
ي �ن 53 ألف دينار بحري�ن

دينار  مليون   24.920 بلغت  اكات  اش�ت  
ً
إجماليا كة  ال�ش حققت 

2022م  ديسم�ب   31 ي 
�ن المنتهية  المالية  السنة  خالل  ي  بحري�ن

ي 
وبلغ صا�ن السابق  العام  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   24.806 بـ  مقارنة 
السنة  خالل  ي  بحري�ن دينار  مليون   17.003 المكتسبة  اكات  االش�ت
مليون   17.843 بـ  مقارنة  2022م  ديسم�ب   31 ي 

�ن المنتهية  المالية 
ي 

ي خالل العام السابق بانخفاض قدره %5. كما بلغ صا�ن دينار بحري�ن
السنة  خالل  ي  بحري�ن دينار  مليون   12.428 المتكبدة  المطالبات 

مليون   12.222 بـ  مقارنة  2022م  ديسم�ب   31 ي 
�ن المنتهية  المالية 

.2% بزيادة نسبتها  السابق  العام  ي 
ي �ن دينار بحري�ن

رئيس   – الريس  إبراهيم  السيد  �ح  المالية  البيانات  هامش  وعىل 
واستطاعت  جيدة  نتائج  حققت  كة  ال�ش بأن   

ً
مبينا اإلدارة  مجلس 

أسهمت  ي  ال�ت المالية  المتانة  عىل  وحافظت  الدخل  ي 
�ن  

ً
نموا تحقيق 

إىل  باإلضافة  )ممتاز(   -A بدرجة  كة  لل�ش الماىلي  التصنيف  تأكيد  ي 
�ن

مستقرة  مستقبلية  نظرة  مع  )ممتاز(   -a بدرجة  ي 
االئتما�ن التصنيف 

 ارتياح مجلس اإلدارة 
ً
من وكالة التصنيف العالمية اي ام بست، مبديا

المحققة. النتائج  من 
التنفيذي  الرئيس   - األنصاري  محمد  عصام  السيد  علق  جانبه  ومن 
قدرة  تعكس  النتائج  هذه  بأن   

ً
موضحا كة  لل�ش المالية  النتائج  عىل 

ي  ال�ت الظروف  من  الرغم  عىل  الماىلي  االستقرار  تحقيق  عىل  كة  ال�ش
ي 

�ن مهمة  خطوات  حققت  كة  ال�ش أن   
ً
مبينا  . ن التأم�ي سوق  يشهدها 

خطة التحول الرقمي وأن خطة إطالق النظام اآلىلي الجديد تس�ي وفق 
التكاليف  ي الحد من 

المعتمد والذي سيكون له دور فاعل �ن الجدول 
 
ً
ا مش�ي وأك�ث كفاءة.  أبسط  بشكل  تأمينية  خدمة  وتقديم  التشغيلية 

العام  خالل  وقامت  الفنية  االحتياطيات  من  عززت  كة  ال�ش أن  إىل 
مركز  ومتانة  قوة   عىل 

ً
إيجابا انعكس  والذي  التكافل  محافظ  بتنويــــع 

كة حققت األهداف المالية المرصودة   بأن ال�ش
ً
. مضيفا كة الماىلي ال�ش

ي تحقيق نتائج 
ي �ن  إىل الطاقم اإلداري والف�ن

ً
ة ويرجع ذلك أساسا للف�ت

من  عمل  بيئة  أفضل  جائزة   
ً
مؤخرا كة  ال�ش نالت  كة حيث  لل�ش جيدة 

2022م. للعام  العالمية  العمل  بيئة  ثقافة  هيئة  منظمة 
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقرءاة 

المصدر: الوطن

ن كتيها التابعت�ي دار التكافل تغ�ي األسماء التجارية ل�ش

األسماء  تغي�ي  التكافل  دار  أعلنت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
إىل  السيارات(  وغ�ي  )للسيارات  العام  للتكافل  نور  كة  ل�ش التجارية 
 ) ي والط�ب )الحياة  العائىلي  للتكافل  نور  كة  و�ش العام،  للتكافل  وطنية 
الحصول  أعقاب  ي 

�ن التغي�ي  هذا  ي 
ويأ�ت  . العائىلي للتكافل  وطنية  إىل 

اجتماع  ن خالل  المركزي والمساهم�ي اإلمارات  عىل موافقات مرصف 
مجلس اإلدارة أمس. ويمثل هذا التغي�ي الذي أصبح ساري المفعول 
للعالمة  الشاملة  اتيجية  االس�ت المراجعة  من   

ً
جزءا أمس  من  ابتداء 

كة وطنية  ن دار التكافل و�ش ي تم إجراؤها بعد االندماج ب�ي التجارية ال�ت
يهدف  والذي   2022 يوليو  أول  اكتمل  الذي  )وطنية(  للتكافل 
بعد  للتكافل،  وطنية  اسم  تحت  التابعة  كات  ال�ش جميع  إدراج  إىل 

المطلوبة. الموافقات  عىل  الحصول 
من  المزايا  أفضل  يعكس  ك  مش�ت بشعار  كات  ال�ش جميع  وستحطن 
الخاص  الكتابة  نمط  من  مزيــــج  مع  ن  المندمجت�ي ن  كت�ي ال�ش كلتا 
وأكدت  للتكافل.  نور  كة  �ش شعار  من  الالنهائية  ورمز  وطنية  كة  ب�ش
الحالية  ن  التأم�ي بواليص  عىل  تأث�ي  أي  التغي�ي  لهذا  ليس  أنه  كة  ال�ش
عىلي  د.  وقال  مة.  الم�ب االتفاقيات  أو  ن  كت�ي ال�ش من  أي  أصدرتها  ي  ال�ت
إيجابية  خطوة  هذه  التكافل:  دار  إدارة  مجلس  رئيس  الظاهري، 
من  واالستفادة  كة  ال�ش وضع  ن  لتحس�ي ي  اتيحب االس�ت توجهنا  ي 

�ن أخرى 
المحدد. ي سوقنا 

النمو �ن فرص 
المصدر: البيان

https://alwatannews.net/Business/article/1053534/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-1703-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-6
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« تتعاون مع اتحاد البولو  ن ي الوطنية للتأم�ي »د�ب

إحدى   ، ن للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب اعتماد  تم  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
ن  التأم�ي لتقديم خدمات  ، بشكل رسمي  ي ي د�ب

الرائدة �ن ن  التأم�ي كات  �ش
تنظم رياضة  ي  ال�ت الرسمية  الجهة  ، وهو  ي

اإلمارا�ت البولو  اتحاد  لصالح 
ي  د�ب تقدم  سوف  اكة،  ال�ش هذه  وبموجب  اإلمارات،  بدولة  البولو 
حامىلي  لصالح  الشخصية  للحوادث  تأمينية  تغطية  ن  للتأم�ي الوطنية 

البولو. التحاد  ن  المنتسب�ي الوثائق 
 : ي

اإلمارا�ت البولو  اتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  الحبتور،  محمد  وقال 
لتقديم   

ً
رسميا ن  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب اعتماد  عن  نعلن  بأن  »سعداء 

ويــــج  ال�ت عىل  االتحاد  ن  ترك�ي انصّب  لقد  لمؤسستنا،  ن  التأم�ي خدمات 
أنشطة  وتنظيم  الرياضة،  هذه  وضع  ن  تحس�ي بهدف  البولو،  للعبة 
المسابقات  وتنظيم   ، ن المسجل�ي ن  والالعب�ي لالتحاد  المنتسبة  النوادي 
ن فيها، ولذلك، من المهم  التنافسية، والحفاظ عىل سالمة المشارك�ي
ام مثلنا بدعم  ن ن موثوقة لديها ال�ت كة تأم�ي بالنسبة لنا أن نتعاون مع �ش
مليئة  فعاليات  تقديم  عىل  والعمل  اتحادنا،  أعضاء  وأمان  سالمة 
رفاهية  عىل  الوقت  نفس  ي 

�ن الحفاظ  مع  الرياضية،  والروح  بالمتعة 
المالعب«. داخل وخارج  ن  الالعب�ي

الوطنية  ي  د�ب كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس   ، النعيمي هللا  عبد  وقال 

ويــــج  ال�ت عىل  العمل  وأهمية  قيمة   
ً
دائما ُنقّدر  »نحن   : ن للتأم�ي

ومن  الدولة،  ي 
�ن ن  المواطن�ي ورفاهية  صحة  عىل  والحفاظ  للرياضة 

خدمات  لتقديم   
ً
رسميا كتنا  �ش باعتماد  فخورون  المنطلق،  هذا 

المؤسسة  هذه  كاء  �ش أحد  نكون  وأن  البولو،  اتحاد  لصالح  ن  التأم�ي
توف�ي  خالل  من  المزدهرة،  البولو  رياضة  أوضاع  ن  لتحس�ي المرموقة 
من  ن  لالعب�ي البال  راحة  توف�ي  وبالتاىلي  الحماية،  من  مضافة  طبقة 

التأمينية«. وثائقنا  خالل 

Wafa Assurance: chiffre d’affaires consolidé en hausse de 19% en 2022
Morocco:Morocco: Au titre de l’exercice 2022, le chiffre 
d’affaires consolidé de Wafa Assurance Groupe ressort 
à 11 639 MDH en croissance de +18,9% par rapport au 
31 décembre 2021. 
Au titre du 4e trimestre 2022, le Groupe Wafa Assurance 
réalise un chiffre d’affaires consolidé de 3 185 MDH en 
hausse de 42%.
Au 31 décembre 2022, le chiffre d’affaires consolidé 
annuel ressort à 11 639 MDH en hausse de 18,9%.
En Vie, le chiffre d’affaires consolidé annuel s’élève à 
6 626 MDH en hausse de 25% expliquée par la bonne 
tenue de l’activité Epargne et prévoyance de toutes les 
filiales accentuée par la performance de l’activité au 
Maroc.
En Non-vie, le chiffre d’affaires consolidé annuel 
s’élève à 5 013 MDH en progression de 11,8% issue 
de la performance réalisée sur l’ensemble des branches 
Dommages au Maroc et à l’international.
Les provisions techniques du groupe s’établissent à 45 
Mrds de DH au 31 décembre 2022 en augmentation 
de 1,8% et les placements consolidés s’élèvent à 49,5 
Mrds de DH à la même date en recul de -3,9% dans un 
marché boursier en baisse.
Le périmètre de consolidation, comprenant Wafa 
Assurance et ses filiales africaines, n’a pas connu de 
variation courant le quatrième trimestre 2022.

Indicateurs sociaux
Le chiffre d’affaires réalisé par 
Wafa Assurance Maroc au titre 
du 4e trimestre 2022 s’établit à 2 
804 MDH en hausse de 46,5% par 
rapport au 4e trimestre 2021.
Au 31 décembre 2022, le chiffre 
d’affaires annuel ressort à 10 
425 MDH en progression de 
14,7%. Le chiffre d’affaires Vie 
annuel ressort à 5 941 MDH en 
amélioration de 18,7% portée par 
la performance en Epargne et la 
bonne tenue de la Prévoyance.
Le chiffre d’affaires Non-Vie 
annuel ressort à 4 484 MDH, 
en hausse de 9,8%par rapport à 
fin décembre 2021 issue de la 
performance de l’ensemble des 
branches Non-vie.
Les provisions techniques nettes de 
la réassurance s’élèvent à 38 Mrds 
de DH au 31 décembre 2022 en 
hausse de 5,6% et les placements 
affectés aux opérations d’assurance s’élèvent à 38,7 
Mrds de DH à la même date en hausse de 2,1%.

 Source: 212 Assurances
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Sanlam : le CA en progression de 5,9% en 2022
Morocco:Morocco: Le Conseil d’Administration de Sanlam 
Maroc s’est réuni le mercredi 22 février 2023, sous la 
Présidence de Monsieur Said Alj, en vue d’examiner 
l’activité de la Compagnie et d’arrêter les comptes 
annuels 2022. Détails.
A fin décembre 2022, Sanlam Maroc a réalisé un 
chiffre d’affaires global de 5.955 MDH, en hausse de 
5,9% par rapport à fin 2021. Le chiffre d’affaires de 
l’activité Non-Vie s’est établi à 5.022 MDH en hausse 
de 6,8% par rapport à fin 2021. Le Chiffre d’affaires de 
l’activité Vie s’élève à 932 MDH en hausse de 1,5% 
par rapport à fin 2021.
Au cours du 4ème trimestre 2022, le chiffre d’affaires 
Non- Vie a atteint 1 108 MDH, en hausse de 4,5% 
comparé à la même période de l’exercice précédent. 
Le chiffre d’affaires Vie quant à lui s’est élevé à 217 
MDH, en hausse de 4,7% par rapport au 4ème trimestre 
2021.

Les placements affectés aux opérations d’assurance 
s’élèvent à 15 699 MDH en évolution de +0,7% par 
rapport à fin 2021. A fin décembre 2022, les provisions 
techniques nettes de la part des cessionnaires évoluent 
de +1,5% par rapport à fin décembre 2021.
La Compagnie a dégagé un résultat net de 370 MDH en 
2022, contre 360 MDH en 2021, soit une progression 
de 2,9%.
Les fonds propres de la Compagnie s’élèvent à 4.982 
MDH à fin décembre 2022, contre 4 756 MDH en 
2021, soit une hausse de 4,8%.
Le Conseil d’Administration de la Compagnie a décidé 
de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire la 
distribution au titre de l’exercice 2022 d’un dividende 
de 36 dirhams par action contre un dividende de 35 
Dirhams en  2021.

 Source: Eco Actu

” و”الرؤية” ورفع رأس المال إىل 30 مليون ريال ن اندماج “العمانية القطرية للتأم�ي

كة  و�ش ن  للتأم�ي القطرية  الُعمانية  كة  ال�ش أعلنت  عمان:  عمان:سلطنة  سلطنة 
عالية  جودة  ذات  ن  تأم�ي حلول  لتوف�ي  اندماجهما  ن  للتأم�ي الرؤية 

العالمية. التنافسية  عىل  والقدرة  المرجوة  النتائج  وتحقيق 
الزمان  من  عقد  من  ألك�ث  ن  للتأم�ي القطرية  الُعمانية  كة  ال�ش وتعمل 
يقع  ي  ال�ت ن  للتأم�ي قطر  لمجموعة  تابعة  كة  ك�ش ي 

الُعما�ن السوق  ي 
�ن

ق  ال�ش منطقة  ي 
�ن ن  للتأم�ي الرائدة  المجموعة  الدوحة، وهي  ي 

�ن مقرها 
المائة  ي 

�ن ن  خمس�ي من  أك�ث  تمتلك  أّنها  كما  إفريقيا،  وشمال  األوسط 
. ن للتأم�ي القطرية  الُعمانية  كة  ال�ش أسهم  من 

 ، ن للتأم�ي قطر  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  المّناعي  سالم  وقال 
وعالميا  وإقليميا  محليا  خدماتها  باستمرار  تتطور  المجموعة  إن 
القطاعات،  من  متنوعة  لمجموعة  وخدماته  ن  التأم�ي حلول  لتقديم 
سيحقق  االندماج  هذا  أّن  ن  للتأم�ي قطر  مجموعة  “تؤمن  مضيفا: 
االستقرار  ي ظل 

�ن ن  للتأم�ي القطرية  الُعمانية  كة  لل�ش واالزدهار  التطور 
والتوقعات  الرشيدة  والحوكمة  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي 
االندماج  هذا  إن  حيث  بالسلطنة،  ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن للنمو  اإليجابية 
مجلس  منطقة  ي 

�ن المبا�ش  ن  التأم�ي سوق  ي 
�ن المجموعة  نفوذ  سيعزز 

.” ي الخليحب التعاون 
الُعمانية القطرية  كة  التنفيذي لل�ش الرئيس  ي 

اللوا�ت ن  وأكد حسن ياس�ي
كات  ي ُتعد إحدى ال�ش ن ال�ت كة الرؤية للتأم�ي ، أّن االندماج مع �ش ن للتأم�ي
نحو  كة  ال�ش رحلة  ي 

�ن هاما  إنجازا  يعت�ب  القطاع،  ي 
�ن الرائدة  الوطنية 

العمانية  كة  ال�ش وتكون  الرؤية  كة  �ش سُتحل  حيث  المستمرـ  النجاح 

سيؤدي  االندماج  أن  موضحا   ، ي
البا�ت الكيان  هي  ن  للتأم�ي القطرية 

تزيد  تزيد  وسوف  المستويات  بمختلف  الجهود  تضافر  تحقيق  إىل 
جميع  ي 

�ن الواسعة  الفروع  شبكة  ستعمل  كما  كة،  ال�ش أصول  قاعدة 
اإليرادات. وزيادة  العمالء  تجربة  تسهيل  السلطنة عىل  أنحاء 

ن  امنا المستمر بشعارنا، وهو التألق والتم�ي ن وتابع: “االندماج يعكس ال�ت
الُعمانية  كة  لل�ش المستمر  النمو  االندماج  هذا  يمثل  كما  والنجاح، 
ي النهاية 

كة مزدهرة وناجحة، األمر الذي يدعم �ن ن ك�ش القطرية للتأم�ي
ومتقدم،  حديث  عالمي  تنافسي  مستقبل  نحو  ُعمان  سلطنة  ة  مس�ي
القطرية  الُعمانية  كة  لل�ش رئيسية  نمو  فرصة  المسع كان  هذا  أن  كما 
والتقدم  والربــح  االزدهار  من  المزيد  ي  يع�ن االندماج  وهذا   ، ن للتأم�ي
كة  �ش خلق  ي 

�ن يسهم  االندماج  هذا  أن  إىل  إضافة  ُعمان،  سلطنة  ي 
�ن

ي سوق السلطنة”.
موحدة قادرة عىل االستفادة من حصة أك�ب �ن

رأسمال  زيادة  يتم  أن  العادية  غ�ي  العامة  الجمعية  اجتماع  ي 
�ن وتقرر 

وسيتم   ، ي
ُعما�ن ريال  مليون   30 إىل  مليون   20 من  المرّصح  كة  ال�ش

ريال  مليون   22 إىل حواىلي  ن  10 مالي�ي المصّدر من  المال  زيادة رأس 
. ي

ُعما�ن
ن  للتأم�ي القطرية  الُعمانية  كة  ال�ش ن  ب�ي التوافق  االندماج   ويعكس هذا 
لسلطنة  المستقبلية  الرؤية  ي 

�ن عليها  المنصوص  الوطنية  واألهداف 
ي تتطلع إىل وجود قطاع خاص مخول لقيادة  ُعمان لعام 2040م وال�ت

. العالمي االقتصاد  مع  والمنافسة  التوازي  قادرعىل  ي  اقتصاد وط�ن

المصدر: الرؤية
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أرباح “بوبا العربية” السنوية تقفز لـ1.03 مليار ريال

ن  للتأم�ي العربية  بوبا  كة  �ش أعلنت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
عام  أرباحها خالل  ي 

بصا�ن قفزة  العربية” عن تسجيلها  “بوبا  ي 
التعاو�ن

.40.5% 2022 بنسبة 
موقع  عىل  الخميس  اليوم  لها  بيان  بحسب  كة،  ال�ش وأوضحت 
نحو  بلغ  يبة  والرصن الزكاة  قبل  الربــح  ي 

صا�ن أن  السعودية”،  “تداول 
ي 

730.70 مليون ريال �ن 2022، مقابل  1.03 مليار ريال خالل عام 
.2021 عام 

يبة الدخل  الزكاة و�ن ي الدخل قبل 
ي صا�ن

الزيادة �ن كة إن  وقالت ال�ش
السابق  بالعام  مقارنة  ريال  مليون   296.18 بمبلغ  الحاىلي  للعام 
والدخل  االكتتاب  دخل  ي 

صا�ن ي 
�ن ارتفاع  منها  أسباب  عدة  إىل  يعود 

بالعام  مقارنة  ريال  مليون   132.6 بمبلغ  األخرى  لألنشطة  اإلجماىلي 

 
ً
مدفوعا االرتفاع كان  أن  مبينة   ،10.8% قدره  بارتفاع  أي  السابق؛ 

بالعام  مقارنة  ريال  مليار   2.26 بمبلغ  اإليرادات  إجماىلي  بارتفاع 
ي 

�ن زيادة  االرتفاع  ذلك  قابل   .21.3% قدره  بارتفاع  أي  السابق؛ 
بارتفاع  أي  ريال؛  مليار   1.877 بمبلغ  المتكبدة  المطالبات  ي 

صا�ن
والتكاليف  الوثائق  اقتناء  تكاليف  زيادة  إىل  باإلضافة   ،20.8% قدره 
 73.1٪ بارتفاع قدره  أي  ريال سعودي؛  مليون   251 بمبلغ  األخرى 

السابق. بالعام  مقارنة 
عام  من  األوىل  أشهر  التسعة  ة  ف�ت خالل  سجلت  قد  كة  ال�ش كانت 
بـ  مقارنة  ريال،  مليون   804.3 إىل  األرباح  ي 

صا�ن ارتفاع   ،2022
2021 بنسبة ارتفاع بلغت  ة نفسها من عام  737.3 مليون ريال للف�ت

.9.09%
المصدر: مباشر
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علن عن تحقيقها إجماىلي أقساط بمقدار9.8مليارريال قطري 
ُ
ن ت مجموعة قطرللتأم�ي

للعام2022
انعقد مساء  الذي  ن  للتأم�ي كة قطر  إدارة �ش ي إجتماع مجلس 

قطـــر:قطـــر: �ن
السيد 2023 برئاسة سعادة  اير  21 ف�ب الموافق  الثالثاء  يوم 

خليفة عبدهللا تركي السبيعي - رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.
البالغة  مكتتبة  أقساط  إجماىلي  تحقيقها  عن  المجموعة  أعلنت  وقد 
االكتتاب  ربــح  ي 

صا�ن وبلغ   .  2022 للعام  قطري  ريال  مليار   )9.8(
أرباح  ي 

صا�ن مقابل  قطري  ريال  مليون   )25( لعام2022  للمجموعة 
ي عام2021م.

اكتتاب بلغ )643( مليون ريال قطري �ن
 ،2022 عام  ي 

�ن ن  للتأم�ي قطر  كة  ل�ش الماىلي  األداء  عىل  وتعليًقا 
اإلدارة  مجلس  رئيس   ، السبيعي تركي  هللا  عبد  خليفة  السيد  قال 
المضطربة  السوق  بظروف   2022 عام  “إتسم  المنتدب:  والعضو 
والجيوسياسية   ، الكىلي االقتصاد  من كوارث  المعقد  المزيــــج  بسبب 
ي 

�ن  . ن التأم�ي كات  “ل�ش “معاكسا  مناخا  عنها  نتج  الطبيعية،  والكوارث 
أعمالها  ووسعت  قوتها  ن  للتأم�ي قطر  كة  �ش أثبتت  البيئة،  هذه  ظل 
ق األوسط وشمال  ي قطر ومنطقة ال�ش

ي السوق المحلية �ن
المربحة �ن

اتيجية   اإلس�ت للخطة  والمستمر  الناجح  هذا،التنفيذ  ويعكس  أفريقيا. 
أنشطتنا  وتوسيع  الدولية،  عملياتنا  مخاطر  من  للحد  للمجموعة 

مكانة  تعزيز  اعمالنا، فضال” عن  وتنويــــع محفظة  التقلبات  منخفضة 
للتكيف وآمن،  ن قوي مالًيا، وقابل  تأم�ي يك  الرائدة ك�ش كة كونها  ال�ش

لمساهميها”. صلبة  رأسمالية  قاعدة  مع 
تعليقا ايضا” عىل نتائج المجموعة أوضح السيد سالم خلف المناعي 
المالية  األسواق  :”تأثرت  ن للتأم�ي قطر  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
الروسية األوكرانية، وارتفاع أسعارالفائدة عن  العالمية نتيجة الحرب 
العالم  حول  المركزية  والبنوك  األمريكي  الفيدراىلي  االحتياطي  طريق 

التقلبات. وزيادة 
للخطة  المستمر  التنفيذ  إنجازات  لعام2022  المالية  النتائج  تعكس 
التقلب  منخفضة  األعمال  لتوسيع  ن  للتأم�ي قطر  كة  ل�ش اتيجية  اإلس�ت
األوسط  ق  ال�ش منطقة  ي 

�ن العمليات  ورقمنة  المحفظة  تنويــــع  مع 
ي إنشاء منصة قوية ومتينة 

وشمال أفريقيا بالكامل. وقد ساعد ذلك �ن
ن قوي وآمن ومستدام من الناحية المالية  يك تأم�ي سيخ مكانتنا ك�ش ل�ت

القادمة. السنوات  ي 
�ن المصلحة  أصحاب  لجميع 

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

English

المصدر: الموقع اإللكتروني للشركة

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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