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Markets’ Reports

Bahraini Insurance Sector:
Financial Stability Report from CBB “MARCH 2021 ISSUE NO. 30”
The insurance industry continued to grow during the 
past few years. Insurance contribution increased to 
5.4% of GDP by end of 2017, 5.5% by end of 2018, 
5.4% by end of 2019, and 5.8 by end of 2020. For Q4 
2020, the insurance sector represented 5.5% of the real 
GDP and the contribution of the Insurance sector to 
the overall financial sector has increased representing 
33.9%. 

As of September 2020, conventional insurance 
represented 70.1% of total gross premiums accounting 
for BD 142.3 million. Local conventional and branches 
represented 55.2% and 14.9% of total gross premiums 
accounting for BD 112.1 million and BD 30.2 million 
respectively (Chart 6.2). Takaful firms accounted for 
29.9% of gross premiums (BD 60.6 million) in the 
industry for the same period. 
The Insurance products and services in the Kingdom 
are delivered via two main insurance classes: Life 
and non-life insurance. As of September 2020, life 
insurance represented 23.2% of gross premiums 
while non-life/general insurance represented 76.8% 
covering the various classes.
To download full report, please Click Here

 Source: Central Bank of Bahrain 

https://www.cbb.gov.bh/wp-content/uploads/2021/05/FSR-Mar-2021.pdf
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1. STRUCTURE DES PRIMES ÉMISES
L’assurance Vie et Capitalisation représente 45% des primes 
émises au titre de l’exercice 2020 suivi de l’assurance 
automobile avec plus de 26%.
3. PRIMES ASSURANCES VIE ET NON VIE 
ÉMISESPAR ENTREPRISE D’ASSURANCE
Les 5 premières compagnies concentrent une part de 
marchéde 69% en Assurance Vie et Non Vie

World Insurance & COVID-19

Secteur Marocain des Assurances :
Primes émises au titre de l’exercice 2020

 Source: FMSAR 
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2018 2019 2020 Évolution 
2019/2020

Parts de 
marché

Wafa 
Assurance 8 371,0 8 853,0 8 374,2 -5,4% 18,5%

RMA 6 543,7 6 816,0 6 876,0 0,9% 15,2%

Mutuelle 
Taamine 
Chaabi

4 253,0 5 123,2 5 787,3 13% 12,8%

Saham 
Assurance 5 223,2 5 422,4 5 126,0 -5,5% 11,3%

Atlan-
taSanad 4 455,3 4 840,8 4 937,6 2,0% 10,9%

TOTAL 41 345,2 44 902,0 45 296,9 0,9% 100,0%

Pour télécharger le rapport, veuillez cliquer ici 

S&P Global, Market Intelligence:
COVID-19 | Impact & Recovery
COVID-19 put the global insurance industry to an unprecedented test in 2020, with claims-paying ability, 
investment strategies, operational flexibility, and long-term business models all in focus.
Though many questions remain unanswered from 
country to country, U.S. carriers have navigated deftly 
through the pandemic, with S&P Global Market 
Intelligence’s industry data showing numerous signs 
of remarkable resilience. They generated positive net 
income despite elevated claims volume in some lines 
and broadly maintained financial strength.
The pandemic’s effects will remain a driver of company 
strategies, however. Pressure on premium volume 

in some lines, dovish central bank postures, and an 
emphasis on the role of technology in all aspects of 
organizations’ operations will persist as the industry 
confronts longer-term challenges including increased 
investor and regulatory focus on the importance of 
ESG risks and opportunities.
The following provides a perspective on recent results 
and the ratings outlook based on S&P Global’s broad 
insurance industry resources.

https://www.fmsar.org.ma/wp-content/uploads/2021/04/Situation-liminaire-2020-Web.pdf
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 Source: S&P Global 
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Risk Perception and Life Insurance Sales: Lessons From 
COVID-19
By Matt Battersby - vice president and chief behavioral scientist at Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA).

Behavioral science reveals that consumers tend to assess risk emotionally, through perceptions rather than calculations. So, 
will COVID-19 change risk perceptions in the long term—and similarly increase life insurance sales? Insurers should take 
nothing for granted.
COVID-19 is the first pandemic of the digital age and 
therefore provides a unique insight into how knowledge 
and risk perception drive demand for life insurance. People 
today can access information from a wide range of sources. 
It has never been easier for members of the general public 
to become aware of the risks any new viral threat could 
pose to them, their loved ones, and their communities. 
COVID-19 also is the first major pandemic happening at a 
time when people could easily seek a life insurance quote 
online and make a purchase in just minutes. 
There is evidence the pandemic sparked an increase in life 
insurance sales. While media reports may have exaggerated 
the extent of life insurance “panic shopping” at the start of 
the pandemic[1], the MIB Life Index[2] shows that U.S. 
life insurance application activity rose 4 percent in 2020, 
the highest annual year-over-year growth rate on record. 
LIMRA has also reported a 2020 increase in life policy 
sales, driven by strong direct-to-consumer growth of whole 
life and term products[3].
It seems unsurprising that COVID-19 contributed to 
increased life insurance sales, as demand is surely driven 
in part by individual risk assessment. 
Is Risk Knowledge or a Feeling?
Such evidence suggests that, while COVID-19 mortality 
risks are reduced among younger applicants, the disease 
is nonetheless having an impact on risk perception and is 
driving increased demand. Behavioral science research 
demonstrates perception of risk is often influenced by 
feelings as much, if not more, than by facts.

When people understand a reasonable threat exists, they 
generally are more likely to take actions to avoid risk. 
These reactions are consistent with psychologists’ views of 
risk perception: perceiving a threat may push people to act, 
but evaluating a threat accurately is not guaranteed. 
Will Increased Demand be Sustained?
If COVID-19 has served to make general mortality risk 
more salient and, consequently, promoted risk awareness 
among consumers, then perhaps the pandemic may at least 
lay the foundation for a resurgence in life insurance sales. 
But we must recognize the adage that life insurance is sold, 
not bought, will likely hold true. Good sales techniques and 
great salespeople will still be needed to remind consumers 
that while the COVID-19 risk recedes from the news cycle, 
the math of mortality—and the need for protection—
remains.
To read full article, please Click Here

Endnotes
[1] Forbes: Consumers Panic Shopping For Life Insurance In The Face 
Of Coronavirus https://www.forbes.com/sites/advisor/2020/03/12/
consumers-panic-shopping- l i fe - insurance- in- the- face-of -
coronavirus/?sh=2a9442137d43
[2] MIB: U.S. Life Insurance Activity hits Record Growth in 2020 Reports 
the MIB Life Index https://www.mibgroup.com/riskanalytics/2020_12_
us_report.html
[3] LIMRA: U.S. Life Insurance Policy Sales Increase 2% in 2020 
https://www.limra.com/en/newsroom/news-releases/2021/limra-u.s.-
life-insurance-policy-sales-increase-2-in-2020/

 Source: Society of Actuaries 

Innovation in EMEA: Underlying Principles Consistent Across 
Markets
With the world still in the grips of COVID-19, insurers 
everywhere have been hastening their innovation initiatives 
to address the challenges of operating during a pandemic. 
The underlying principles of innovation are consistent 
across markets, but the motives of the mature and emerging 
markets differ due to the unique challenges that companies 
operating in specific regions and markets face (Exhibits 1 
and 2). 
EMEA Mature Markets: Focus on Digital Transformation, 
Customer Experience, Customized Products, and 
Distribution Channels

https://www.soa.org/sections/marketing-distribution/marketing-distribution-newsletter/2021/may/nd-2021-05-battersby/
https://www.forbes.com/sites/advisor/2020/03/12/consumers-panic-shopping-life-insurance-in-the-face-of-coronavirus/?sh=2a9442137d43
https://www.forbes.com/sites/advisor/2020/03/12/consumers-panic-shopping-life-insurance-in-the-face-of-coronavirus/?sh=2a9442137d43
https://www.forbes.com/sites/advisor/2020/03/12/consumers-panic-shopping-life-insurance-in-the-face-of-coronavirus/?sh=2a9442137d43
https://www.mibgroup.com/riskanalytics/2020_12_us_report.html
https://www.mibgroup.com/riskanalytics/2020_12_us_report.html
https://www.limra.com/en/newsroom/news-releases/2021/limra-u.s.-life-insurance-policy-sales-increase-2-in-2020/
https://www.limra.com/en/newsroom/news-releases/2021/limra-u.s.-life-insurance-policy-sales-increase-2-in-2020/
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Some of the key innovation initiatives undertaken by 
companies in EMEA’s mature markets include digital 
transformation, enhancing the customer experience, 
expanding distribution channels, and providing more 
customized products.
EMEA Emerging Markets: Focus on Improving Distribution 
and Operational Efficiency 
The insurance markets in Eastern Europe (including the 
former Soviet bloc countries), Central Asia, the Middle 
East, and Africa are characterised by much lower insurance 
penetration when compared to the more mature Western 
insurance markets. Because insurers domiciled in emerging 
markets rarely have the financial scale to compete for 
business with established players in the mature markets, 
they are limited to growing in their countries of domicile 
or, at most, their geographic region. Further, companies 
in higher country risk tiers generally do not have as many 
resources to devote to their innovative efforts (Exhibit 3). 
At the same time, emerging countries have enjoyed growth 
higher than that experienced in better developed markets. 
Generally, the main reasons for seeking innovation solutions 
in emerging markets include improving distribution or 
achieving organisational efficiencies, to boost profitability 
over the long term. 
Customers in emerging markets are more motivated by price 
rather than the quality of the overall customer experience. 
Although innovation initiatives and opportunities differ 
greatly across EMEA emerging markets, common themes 
include product affordability and penetration. This is best 
illustrated by the dynamics in Sub-Saharan countries, 
where innovation in insurance product design is geared 
towards socio-economic development.

The Middle East: Revisiting Approach to Distribution
Client accessibility is also a leading innovation driver for 
insurers in the Middle East. Although the market’s dynamics 
differ from Africa’s, insurers are focusing their efforts on 
improving distribution and providing remote access to 
customers. Historically, the biggest lines of business in 
the Middle East have been motor and health. The region 
is characterised by limited product differentiation, which 
incentivises providers of motor insurance to focus on 
improved online access in both underwriting and claims 
settlement. As in other emerging markets, one of the main 
obstacles is customers’ inclination to purchase insurance in 
face-to-face transactions, but because of social restrictions, 
the pandemic environment has spurred greater use of online 
distribution channels.
Prior to the COVID-19 outbreak, the adoption of 
telemedicine in the Middle East had stalled due to cultural, 
financial, and legal challenges. In response to the pandemic, 
governments in the region implemented actions such as 
lockdowns and social distancing, which led to increased 
use of remote services. That trend gave a long awaited 
boost to telemedicine as a channel for servicing health 
insurance clients, allowing insurers to expand services to 
healthcare providers that do not have a physical presence, 
a choice that would not have been available under normal 
circumstances. Virtual hospitals can now provide 24/7 
access via on-line centers. As a consequence, health 
insurance transformed into one of the fastest-growing lines, 
with an added social benefit of improved access to health 
services in remote areas. These developments come at a 
time when the use of handheld devices is growing rapidly.
To download full report, please Click Here

55

 Source: AM Best 

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/pdf_links/Innovation%20in%20EMEA%20Underlying%20Principles%20Consistent%20Across%20Markets.pdf
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Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

ك توزع المخاطر وتحقق عدالة التسع�ي ن المش�ت المركزي السعودي: اتفاقية التأم�ي
ك  المش�ت ن  التأم�ي اتفاقية  وفق  يتم  إنه  السعودي”  المركزي  “البنك  قال 
وعاء  ع�ب  ن  التأم�ي كات  �ش من  عدد  ن  ب�ي تغطيتها  تتم  ي  ال�ت المخاطر  توزيــــع 

الخطر إىل حصص متعددة. تتم تجزئة  ك حيث  ي مش�ت تأمي�ن

إىل  يوكل  الوعاء  إدارة  أن  ي 
الما�ن الثالثاء  يوم  لها  بيان  ي 

�ن “ساما”  وتابع 
كات  كة واحدة بحيث تصبح القائدة للوعاء، وتقوم بإدارته نيابة عن �ش �ش

المشاركة. ن  التأم�ي

العالية،  المخاطر  ي تغطية 
 �ن

ً
يتم استخدام هذه االتفاقية غالبا أنه  وأضاف 

ن  ي السعودية التأم�ي
ي يصعب قياس مخاطرها ومن أمثلتها �ن أو الجديدة ال�ت

خارج  ن  للمواطن�ي اإللزامي  السفر  ن  وتأم�ي الخفية،  العيوب  عىل  اإللزامي 
وس كورونا. بف�ي اإلصابة  مخاطر  ُتغطي  منافع   

ً
متضمنا السعودية 

وذلك  التسع�ي  وكفاءة  عدالة  تحقيق  تتضمن  إيجابياته  أبرز  أن  إىل  وأشار 
المؤمن  من  أك�ب  عدد  تغطية  وإمكانية  المخاطر  توزيــــع  خالل كفاءة  من 

لهم.

وثيقة  عىل  الحصول  تسهيل  ك  المش�ت ن  التأم�ي إيجابيات  تتضمن  كما 
و�عة  لهم  المؤمن  خدمة  جودة  مستوى  وارتفاع  موحدة،  بآلية  ن  التأم�ي

المخاطر. من  النوع  هذا  من  الناشئة  المطالبات  معالجة  عملية 

ن  تأم�ي منتج  اعتماد  اليواطم عىل  السعودي  المركزي  البنك  وافق  هذا وقد 
مخاطر  ُتغطي  منافع  متضمًنا  السعودية  خارج  ن  للمواطن�ي اإللزامي  السفر 
ن  ك ب�ي ي مش�ت وس كورونا )كوفيد – 19( من خالل وعاء تأمي�ن اإلصابة بف�ي
المنتج  التعاونية عىل طرح  كة  ، والموافقة ل�ش ن التأم�ي كات  مجموعة من �ش

من خالل هذا الوعاء.

كة  �ش بإدارة  ي  التأمي�ن الوعاء  ي 
�ن المشاركة  اتفاقية  كات  ال�ش وقعت  حيث 

المنتج، هذا وقد صدرت عدم  الناشئة عن هذا  التعاونية لتغطية االخطار 
 2021/05/10 الموافق   1442/09/28 بتاريــــخ  المركزي  البنك  ممانعة 

كات. ال�ش ن  ب�ي االتفاقية  توقيع  عىل 
االتفاقية: ي وقعت  ال�ت كات  ال�ش أسماء  يىلي  فيما 

ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي الفرنسي  السعودي  أليانز   –

ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي العالمية   –

)ميدغلف( ي 
التعاو�ن ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي والخليج  المتوسط   –

ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي العامة  الخليجية   –

ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي – والء 

ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي الراجحي   –

ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي – مالذ 

ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي االتحاد   –

ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي بروج   –

ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي أكسا   –

ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي الصقر   –

المصدر: مباشر

المصدر: الحدث

Arab Insurance EgyptEgypt

ن السفر »الرقابة المالية«: 30 ألف يورو حدود تغطية الوثيقة الصادرة من مجمعة تأم�ي
ن  للمواطن�ي السفر  جوازات  استخراج  بها  المنوط  الجهة  باعتبارها  المرصية  الداخلية  ووزارة  بينها  التنسيق  تم  أنه  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أوضحت 
ن  ن السفر عىل توف�ي مظلة تأمينية ُتقِدم المساعدة الفورية للمرصي�ي ن المرصية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تأم�ي كات التأم�ي ن عىل قيام �ش المرصي�ي

العربية. أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مرص  ي أو مرض طارئ قد يتعرض له 
المسافرين للخارج �ن حالة تعرض أي منهم ألي حادث عر�ن

من  ن  المرصي�ي ن  المواطن�ي حماية  عىل  الدولة  حرص  إطار  ي 
�ن ذلك  ي 

ويأ�ت
البالد. أثناء سفرهم خارج  لها  يتعرضوا  قد  ي  ال�ت المختلفة  األخطار 

مرصي  مليون   20 عن  يزيد  لما  الممنوحة  التأمينية  التغطيات  وستكون 
المفعول  سارية  الوثيقة  هذه  بموجب  العالم  أنحاء  لكافة  سفرهم  أثناء 
خالل  متتالية   

ً
يوما  90 منها  مدة كل  تتعدى  ال  ي  ال�ت الرحالت  جميع  عىل 

مدة �يان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إىل 30000 يورو 
100 يورو األوىل  للـ بالعمالت األخرى مع وجود تحمل قدره  يعادلها  أو ما 
اإلقامة  وتكاليف  الطبية  النفقات  من  األخرى  بالعمالت  يعادلها  ما  أو 

لمستشفيات. با

النقل أو إعادة المؤمن  التأمينية باإلضافة إىل تكاليف  كما تتضمن التغطية 
تكاليف  له،  للمؤمن  حادث  وقوع  أو  المرض  حالة  ي 

�ن اإلقامة  بلد  إىل  له 
إعادة الجثمان اىل بلد اإلقامة �ن حالة وفاة المؤمن له.

هيئة  رئيس  عمران-  محمد  الدكتور  أصدر  فقد  اآللية  تلك  لتنفيذ  و 
ن  لتأم�ي مجمعة  بإنشاء   2021 لسنة   )698( رقم  القرار  المالية  الرقابة 
بهدف  للخارج”  السفر  ن  لتأم�ي المرصية  “المجمعة  وتسىم  للخارج  السفر 

المختلفة  االخطار  ضد  الوطن  ألبناء  واألمان  الحماية  من  غطاء  استكمال 
البالد. لخارج  أثناء سفرهم  لها  يتعرضوا  ي قد  ال�ت

اختصاص  إليها  وأسند  المجمعة  آلية  استحداث  تم  قد  إنه  عمران  وقال 
ي  ال�ت السفر  أخطار  ضد  ورين  المرصن وتعويض  للخارج  السفر  ن  تأم�ي إدارة 
العالم،  أنحاء  لكافة  أثناء سفرهم  مليون مرصي   23 يقرب من  ما  يواجهها 
بتوف�ي  العالمية والمرتبط  الخطر  إدارة  بعد دراسة ومتابعة أفضل أساليب 
لتأمينات  التنفيذي  المجلس  واتفاق  بالخارج،  الدول  لرعايا  تأمينية  حماية 
اير  ف�ب بمنتصف  ن  للتأم�ي المرصى  باالتحاد  والمسئوليات  الممتلكات 

للخارج”. السفر  ن  لتأم�ي المرصية  “المجمعة  تأسيس  ي عىل 
الما�ن

كل  اعتبار  عىل  للمجمعة  األساسي  النظام  من  األوىل  المادة  نصت  وقد 
بمزاولة  المالية  الرقابة  لها من  ي مرخصا 

تعاو�ن ن  تأم�ي أو جمعية  ن  تأم�ي كة  �ش
تسجيلها  بمجرد  بالمجمعة   

ً
عضوا المتنوعة  الحوادث  أخطار  ضد  ن  التأم�ي

الهيئة. لدى 
ً
ونيا إلك�ت السفر  ن  تأم�ي وثائق  إصدار  تتوىل  المجمعة 

الحماية  من  مظلة  وجود  اط  باش�ت الدول  من  العديد  قيام  إزاء  أنه  وتابع 
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ة السفر، فتقوم  وط منح تأش�ي ن إليها كأحد �ش التأمينية لألشخاص القادم�ي
ن السفر عىل  ة ونيابة عن األعضاء بإدارة وثائق تأم�ي المجمعة بصفة مبا�ش
ونيا –  حامىلي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية – وإصدارها إلك�ت
واستثناءات  وأحكام  وط  ل�ش  

ً
وفقا التأمينية،  بالعملية  يتعلق  ما  وإدارة كل 

بالوثائق وفحص ودراسة  الخاصة  السفر، وتحصيل األقساط  ن  تأم�ي وثيقة 
كات  أو �ش أو وكالئهم  أو ورثتهم  ورين  المرصن المقدمة من  التعويض  طلبات 

لمستحقيها. التعويضات  لسداد  الصحية  الرعاية  برامج  إدارة 

هيئة  رئيس  نائب   ، المعطي عبد  رضا  المستشار  أوضح  السياق  ذات  و�ن 
هامة  خطوة  يعد  للخارج  السفر  ن  تأم�ي مجمعة  إنشاء  أن  المالية  الرقابة 
األداء  واستثمار  النمطية  ن  التأم�ي فروع  ي 

�ن الرقىمي  التحول  عملية  الستكمال 
ي 

�ن االستقرار  تحقيق  ي 
�ن السيارات  عىل  اإلجباري  ن  التأم�ي لمجمعة  ي 

الرا�ت
2019، إىل جانب  ن اإلجباري عىل السيارات منذ بداية عام  منظومة التأم�ي
تيب  ب�ت الجديدة  للمجمعة  بالسماح  الوطنية  ن  التأم�ي صناعة  وضع  تقوية 
المرصية  السوق  نيابة عن  التأمي�ن  الفرع  ن عن ذلك  التأم�ي إعادة  اتفاقيات 

كلها.
بشأن  العالمية  الممارسة  أساليب  أفضل  دراسة  عىل  حرصنا   : عبدالمعطي

ي كافة األسواق
السفر �ن إتاحة تغطيات 

أساليب  أفضل  دراسة  عىل  حرصت  قد  الهيئة  أن  المعط  عبد  وأكد 
العالمية،  األسواق  ي كافة 

�ن السفر  تغطيات  إتاحة  بشأن  العالمية  الممارسة 
ن  تأم�ي وثيقة  إبرام  ي 

�ن الحق  كامل   – المسافرين   – ن  للمواطن�ي وأعطت 
وجمعيات  ن  التأم�ي كات  �ش من  أي  لدى  إضافية  بتغطيات  تكميلية  سفر 
لتلبية  وذلك  السفر  ن  تأم�ي وثائق  بإصدار  الهيئة  من  لها  المرخص  ن  التأم�ي

. ن المرصي�ي فئات  بعض  لدى  اإلضافية  التغطية  احتياجات 

للخارج  السفر  ن  لتأم�ي المرصية  المجمعة  قيد  بعد  بأنه  بالذكر  الجدير 
٩ واعتماد نظامها األساسي –  بالهيئة تحت رقم  ن  التأم�ي بسجل مجمعات 
تنفيذ  مع  بداياته  الذى كانت  التأمي�ن  الشمول  لتحقيق  تنفيذية  كخطوة 
 –  2018( المرصفية  غ�ي  المالية  لألنشطة  الشاملة  الهيئة  اتيجية  اس�ت
فإنه ال يجوز  المجتمع–  لكافة فئات  التأمينية  بالحماية  2022( والوصول 
ن  تأم�ي بمزاولة  لها  المرخص   ، ي

التعاو�ن ن  التأم�ي وجمعيات  ن  تأم�ي كة  �ش ألي 
هذا  تصدر  أن  الداخلية،  وزارة  من  الصادرة  السفر  جوازات  عىلي  السفر، 

المجمعة. الوثائق بأي صورة من الصور، خارج نطاق  النوع من 

عىل  تطورات  تشهد  أن  المنتظر  من  أخرى  تأمينية  مجمعات   3 وهناك 
مجمعة  رأسها  وعىل  المقبلة،  ة  الف�ت المرصي خالل  ن  التأم�ي مستوى سوق 
األخطار الطبيعية والجاري جاري إعداد الصياغة النهائية للنظام األساسي 
للهيئة  إلرسالها  ن  للتأم�ي المرصي  اإلتحاد  قبل  من  لمراجعتها  للمجمعة 
األساسي  النظام  عىل  التوقيع  تم  قد  وكان  إلقرارها،  المالية  للرقابة  العامة 
بالسوق. العاملة  الممتلكات  كات  �ش جميع  من  الطبيعية  األخطار  لمجمعة 

ن  مجمعت�ي ن  تدش�ي آليات  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  تدرس  بينما 
أخطار  لتغطية  واألخر  الصغر  متناهي  ن  للتأم�ي أحدهما  بالسوق  ن  جديدت�ي

. الزراعي ن  التأم�ي

المجمعات ن  لتدش�ي الجديد  ن  التأم�ي قانون  4 حاالت حددتها مسودة 

الالزمة  والحاالت  الضوابط  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  حددت  وقد 
النهائية  للمسودة   

ً
وفقا بالسوق  الجديدة  التأمينية  المجمعات  ن  لتدش�ي

المقبلة. ة  الف�ت إصداره خالل  المزمع  الجديد  ن  التأم�ي قانون  وع  لم�ش

افها  إل�ش الخاضعة  ن  التأم�ي كات  ل�ش يجوز  حاالت   4 الهيئة  وخصصت 
للنظام   

ً
وفقا بذاتها  عملية  أو  خطر  إلدارة  أك�ث  أو  مجمعة  فيها  ئ  تنسش أن 

لمسودة  النهائية  النسخة  تضمنته  لما   
ً
وفقا وذلك  مجمعة،  لكل  األساسي 

الموحد. ن  التأم�ي قانون 

يصعب  ي  ال�ت القومية  الطبيعة  ذات  األخطار  ي 
�ن األربعة  الحاالت  وتمثلت 

ي ال  ، بجانب األخطار النمطية ال�ت ن فيها الحصول عىل ترتيبات إعادة التأم�ي
الطبيعية. األخطار  وكذلك   ، ي ف�ن إكتتاب  عمليات  إىل  تحتاج 

ن إنشاء مجمعة لها، الحاالت  كات التأم�ي ي يمكن ل�ش كما تضمن األسباب ال�ت
ي  ال�ت والمعاي�ي  للضوابط   

ً
ووفقا الهيئة  إدارة  مجلس  يقررها  ي  ال�ت األخرى 

ي تغطي هذه األخطار،  ي إصدار الوثائق ال�ت
يقررها ويكون للمجمعة الحق �ن

ي هذا 
ن �ن كات التأم�ي ي هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقرر عىل �ش

و�ن
الفنية. بالمخصصات  المتعلقة  تلك  ومنها  الشأن 

الموحد، عىل  ن  التأم�ي لقانون  النهائية  المسودة  من   )131( المادة  ونصت 
ويصدر  لها،  األساسي  النظام  للمجمعة  المؤسسون  األعضاء  يضع  أن 
الهيئة  إدارة  مجلس  من  قرار  نظامها  عىل  والتصديق  المجمعة  بإنشاء 

المالية. للرقابة  العامة 

مقداره  رسم  أداء  بعد  الهيئة  لدى  خاص  سجل  ي 
�ن المجمعة  تسجل  كما 

تاريــــخ ن�ش  المستقلة من  اإلعتبارية  الشخصية  ألف جنيه، وتكتسب   100
وكذلك  المجمعة  أعضاء  كات  لل�ش ي 

و�ن اإلك�ت الموقع  عىل  التسجيل  قرار 
الغرض. لهذا  الهيئة  الذي تخصصه  ي 

و�ن اإللك�ت الموقع  عىل 

النظام  بأية تعديالت تطرأ عىل  الهيئة  أنه يجب إخطار  القانون عىل  ونص 
التعديالت إال بعد  العمل بهذه  التعديل وال يجوز  رات هذا  األساسي وبم�ب

الموضحة. اآللية  بذات  ها  الهيئة ون�ش إدارة  اعتمادها من مجلس 

العامة  الهيئة  ي 
�ن مسجلة  مجمعات   5  

ً
حاليا المرصية  السوق  ي 

�ن ويوجد 
-: وهي المالية  للرقابة 

ن من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات  1- مجمعة التأم�ي
ة ن المم�ي ال�يعة  والطرق  األنفاق  و  م�ت

البناء أعمال  أخطار  عن  المدنية  المسئولية  ن  لتام�ي المرصية  المجمعة   -2

االقطان ونقل  الحديد  بالسكة  العامة  البضائع  ن  تأم�ي 3- مجمعة 

الناشئة  المدنية  المسئولية  عن  اإلجباري  ن  للتأم�ي المرصية  المجمعة   -4
ال�يــــع النقل  مركبات  حوادث  عن 

النووية األخطار  ن  لتأم�ي المرصية  المجمعة   -5

المصدر: أموال الغد

أبرزها أن تتجاوز األموال المستثمرة 100 مليون جنيه

كات صناديق االستثمار ن الخاصة �ن �ش وط لمساهمة صناديق التأم�ي »الرقابة المالية« تقر 10 �ش
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد عمران، عدًدا 
�ن  الخاصة  ن  التأم�ي صناديق  بمساهمة  المرتبطة  وط  وال�ش الضوابط  من 

االستثمار. صناديق  كات  �ش

2021، حصلت  62 لسنة  المالية، رقم  الرقابة  إدارة  وتضمن قرار مجلس 
صناديق  مساهمة  وط  ب�ش مرتبط  أوالها   ، ن مادت�ي منه،  نسخة  عىل  المال 
وط،  �ش  10 بلغت  وال�ت  االستثمار،  صناديق  كات  �ش �ن  الخاصة  ن  التأم�ي
كة  �ش �ن  مساهمته  زيادة  �ن  ن  التأم�ي صندوق  برغبة  عالقة  له  وثانيها 

االستثمار. صندوق 

ة، الواردة �ن المادة األوىل من قرار الرقابة المالية،  وط الع�ش وتضمنت ال�ش

، أن يبلغ حجم األموال  ن ُمسجال �ن الهيئة، والثا�ن أن يكون صندوق التأم�ي
آخر  �ن  جنيه  مليون   100 من  أك�ث  الخاص  ن  التأم�ي لصندوق  المستثمرة 
له  ُمرخص  متفرغ  استثمار  مدير  ن  بتعي�ي قام  قد  يكون  وأن  له،  ماىل  مركز 
لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   ،1 مكرر   14 المادة  لحكم  وفًقا  الهيئة،  من 

الخاصة. ن  التأم�ي صناديق 

عن  واقتصادية  مالية  جدوى  دراسة  إعداد  عىل  الثالث  ط  ال�ش وينص 
الدراسة،  هذه  تتضمن  أن  عىل  االستثمار،  صندوق  كة  �ش �ن  المساهمة 
بهيكل  بيان  ضمنها  ومن  النشاط،  لممارسة  الالزمة  البيانات  جميع 

االستثمار. كة صندوق  ل�ش العليا  واإلدارة   ، ن المساهم�ي
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صندوق  كة  �ش �ن  ن  التأم�ي صندوق  مساهمة  يتطلب  الرابع،  ط  لل�ش ووفًقا 
�ن  للصندوق  االكتوارى  الخب�ي  يحدده  اكتوارى،  فائض  وجود  االستثمار، 
االستثمار. كة صندوق  المساهمة �ن �ش قيمة  المساهمة، اليقل عن  تاريــــخ 

الخاص  ن  التأم�ي صندوق  مساهمة  تتعدى  أال  ة،  الع�ش وط  ال�ش وتضمنت 
ن  التأم�ي 5%، من إجماىل أموال صندوق  كة صندوق االستثمار نسبة  �ن �ش

كة صندوق االستثمار، أيهما أقل. 25% من رأسمال �ش الخاص، أو 

صندوق  استثمار  نسبة  تتعدى  أال  قرارها  �ن  المالية  الرقابة  طت  واش�ت
كة صندوق االستثمار المساهم  ن الخاص �ن الوثائق ال�ت تصدرها �ش التأم�ي

20% من أمواله. فيه – 

صندوق  إدارة  مجلس  تشكيل  يتضمن  أن  ة،  الع�ش وط  ال�ش وتضمنت 
مجاالت  �ن  ات  خ�ب لديهم  ممن  األقل  عىل  عضوين  الخاص،  ن  التأم�ي
بقواعد  الخاص  ن  التأم�ي صندوق  ام  ن ال�ت ورة  �ن مع   ، ن التأم�ي أو  االستثمار 
إدارة  مجلس  بقرار  الصادرة  الخاصة،  ن  التأم�ي صناديق  حوكمة  وضوابط 

.2015 101 لسنة  الهيئة رقم 

بعقوبة  أو  جنائية  بعقوبة  نهائية  أحكام  صدور  عدم  عىل  وط  ال�ش ونصت 
ف أو األمانة، أو �ن إحدى الجرائم المنصوص  جنحة �ن جريمة ماسة بال�ش

إدارة  مجلس  أعضاء  ضد  الخاص،  ن  التأم�ي صناديق  قانون  �ن  عليها 
إليه  ُرد  قد  يكن  لم  ما  السابقة،  سنوات  الخمس  خالل  وذلك  الصندوق، 
أحد  الخاص  ن  التأم�ي صندوق  ضد  اتخذ  قد  يكون  أال  ا،  ً وأخ�ي اعتباره، 
ومر  الجزاء  هذا  أسباب  أزال  قد  يكن  لم  ما  اإلدارية  الجزاءات  أو  التداب�ي 

ستة أشهر عىل ذلك.

مساهمة  بضوابط  الخاص  المالية،  الرقابة  قرار  من  الثانية  المادة  ونصت 
ن  “يتع�ي أنه  عىل  االستثمار،  صندوق  كة  �ش �ن  الخاصة،  ن  التأم�ي صندوق 
�ن  الخاص،  ن  التأم�ي صندوق  رغبة  حال  الهيئة،  موافقة  عىل  الحصول 
األحكام  بمراعاة  وذلك  االستثمار،  كة صندوق  �ن �ش نسبة مساهمته  زيادة 
 54 رقم  الخاصة  ن  التأم�ي صناديق  بقانون  الخاصة  القرار،  هذا  �ن  الواردة 
لسنة 1975 والئحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 
الخاص   ،2009 لسنة   10 وقانون  التنفيذية،  والئحته   1992 لسنة   95
قرار  وعىل  المرصفية،  غ�ي  المالية  واألدوات  األسواق  عىل  الرقابة  بتنظيم 
بالواجب  وط  بال�ش الخاص   ،2014 لسنة   51 رقم  الهيئة  إدارة  مجلس 
المالية  الرقابة  قرار  ا،  ً وأخ�ي االستثمار،  صندوق  كة  �ش مؤسس  �ن  توافرها 
ن  رقم 101 لسنة 2015، المرتبط بقواعد وضوابط حوكمة صناديق التأم�ي

المصدر: المالالخاصة.

Arab Insurance MorocoMoroco

ن التكافلي يبطئ اقتناء العقارات بالتمويل البنكي التشاركي غياب التأم�ي

خالل  التشاركية،  البنوك  طرف  من  للعقار  الموجهة  التمويالت  وبلغت 
11.5 مليارات درهم؛ وهو ما يشكل طفرة قوية  يناهز  الماضية، ما  السنة 

الجديد. ي 
المرص�ن النظام  ي 

�ن

عىل  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  وهيئة  المغرب  بنك  ويعمل 
الوجود. ن  التكافىلي إىل ح�ي ن  التأم�ي ورية إلخراج منتوج  الرصن اللمسات  وضع 

التكافىلي  ن  التأم�ي أن  المغرب،  بنك  واىلي  الجواهري،  اللطيف  عبد  ويرى 
ي مرحلة متقدمة 

، حيث يوجد حاليا �ن ي تطوير التمويل التشاركي
سيساهم �ن

المعنية. األطراف  لكل  وتعبئة  بتنسيق 

التمويالت  مجال  ي 
�ن التشاركية  البنوك  معامالت  تتضاعف  أن  ويتوقع 

ي حال فتح مجال تمويل شقق السكن االقتصادي أمامها بشكل 
العقارية، �ن

. التكافىلي ن  التأم�ي إطالق  بالتوازي مع  واسع، 

إيجاد  التشاركية استطاعت  التمويالت  أن هذه  المتوفرة  المعطيات  وتؤكد 
المهنيون  يقدر  إذ   ، ي المغر�ب ي 

المرص�ن القطاع  ي 
�ن لها  مريــــح  قدم  موطئ 

ي المائة، مقابل 
10 �ن الحصة السوقية لهذا النوع الجديد من التمويل بنحو 

ي كانت  ال�ت التوقعات  بذلك  متجاوزة  الكالسيكية،  للتمويالت  المائة  ي 
�ن  90

ة سبع سنوات. ي المائة خالل ف�ت
5 �ن تش�ي إىل بلوغ 

مخصصة  التأمينات  صيغ  من  صيغة  هو  التكافىلي  ن  التأم�ي أن  إىل  يشار 
من  األشخاص  من  ن عدد  ب�ي التكافل  أساس  ويقوم عىل  التشاركية،  للمالية 
يعة. ي يمكن أن تلحق بهم، وذلك وفق ضوابط ال�ش ار ال�ت ي األ�ن

أجل تال�ن

وإعادة  التكافىلي  ن  للتأم�ي التنظيىمي  اإلطار   59.13 رقم  القانون  ووضع 
ي 

�ن بعد،  يتم  لم  الفعىلي  النشاط  مزاولة  ي 
�ن البدء  لكن  ؛  التكافىلي ن  التأم�ي

القطاع  كات  ل�ش اخيص  ال�ت ومنح  التطبيقية  النصوص  صدور  انتظار 
. ن التأم�ي النوع من  ي مزاولة هذا 

الراغبة �ن

القانون  صدور  حالة  ي 
�ن المقبلة،  السنة  خالل  السكنية  العقارات  اقتناء  تمويل  لعمليات  انتعاشا  التشاركية  التمويالت  مجال  ي 

�ن المغاربة  اء  الخ�ب يتوقع 
التمويالت. لهذه  قوية  دفعة  يعطي  أن  يرتقب  الذي  التكافىلي  ن  للتأم�ي والمؤطر  المنظم 

المصدر: هسبريس

In the Spotlight

ي( ي جمهورية مرص العربية )عالء الزه�ي
ن �ن واقع قطاع التأم�ي

ن  للتأم�ي المرصي  اإلتحاد  رئيس  يح�ي  رامي  يستضيف  ن  تكم�ي من  الحلقة  هذه  ي 
�ن

لإلضاءة  ي  الزه�ي ي – مرص عالء  أي �ب ي  كة �ب ي �ش
�ن المنتدب  اإلدارة  وعضو مجلس 

ي 
المستجدات واألحداث �ن العربية  وأبرز  ي جمهورية مرص 

ن �ن التأم�ي عىل واقع قطاع 
لمان المرصي. ن الموحد من قبل ال�ب ب إقرار قانون التأم�ي

ّ
ي ظّل ترق

السوق المرصي �ن

كة  ي �ش
ن وعضو مجلس اإلدارة المنتدب �ن هذا وقد قال رئيس اإلتحاد المرصي للتأم�ي

ة أنواع من المنتجات  ع فرض إلزامية أك�ث من ع�ش
ّ
: “نتوق ن ي – مرص لتكم�ي ي أي �ب �ب

ع 
ّ
المتوق الموّحد  ن  التأم�ي قانون  عن  ي  الزه�ي عالء  المرصي  اإلتحاد  رئيس  التأمينية” 

كات”. أموال ال�ش الحد األد�ن لرؤوس  المالية ويلحظ زيادة  للمالءة  الجديد يوىلي أهمية خاصة  الجاري “القانون  العام  إقراره خالل 

هنا. الضغط  الرجاء  ن عىل متصفح جوجل،  تكم�ي من  الحلقه  لهذه  لألستماع 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly90ZWNobWVlbi5saWJzeW4uY29tL3Jzcw/episode/ODM0YjA4OTQtOWQyYy00Y2U0LTliZGMtYTRkMzUzYjlhMDRl?sa=X&ved=0CA0QkfYCahcKEwjQ4KXn8czwAhUAAAAAHQAAAAAQAQ
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Companies News

ي الربــع األول 2020
84.4% نمو أرباح »سالمة« �ن

 ، ن للتأم�ي العربية  اإلسالمية  كة  ال�ش أعلنت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
المالية  نتائجها  عن  »سالمة«،  اسم  تحت  الماىلي  ي  د�ب سوق  ي 

�ن المدرجة 
العائد  الدخل  ي 

صا�ن وارتفع   .2021 عام  من  األول  للربــع  المدققة 
 ،2011 عام  منذ  األول  الربــع  هذا  خالل  مستوياته  أعىل  إىل  ن  للمساهم�ي
مع  بالمقارنة   84,43% نمو  بنسبة  درهم،  مليون   24,22 إىل  ليصل 

السابق. العام  نفسها من  ة  للف�ت 13,13 مليون درهم 

نحو   
ً
قدما ي 

الم�ن لتواصل  العام  مطلع  قوية   
ً
انطالقة كة  ال�ش وشهدت 

ربحية  ن  تحس�ي ي 
�ن  

ً
قويا أداًء  أظهرت  حيث  اتيجية؛  االس�ت أهدافها  تحقيق 

إىل   60,05% بنسبة  ارتفاعها  مع  االستثمار  ودخل  األساسية  األعمال 
مليون   7,65 مع  بالمقارنة   2021 األول  الربــع  ي 

�ن درهم  مليون   12,25
الفائت. العام  من  نفسها  ة  للف�ت درهم 

 2021 األول  الربــع  ي 
�ن كة  لل�ش المكتتبة  ن  التأم�ي أقساط  إجماىلي  واستقر 

السائدة  التحديات االقتصادية  الرغم من  427,55 مليون درهم عىل  عند 
»كوفيد-19«. جائحة  تداعيات  استمرار  وسط 

ي دخل االستثمار نتيجة لزيادة 
ي صا�ن

 �ن
ً
ا  كب�ي

ً
حققت »سالمة« كذلك نموا

 1,226 1,143 مليار درهم إىل  %7,26 من  االستثمارات باألصول بنسبة 
كة خالل  2021. وساهمت الربحية القوية لل�ش ي الربــع األول 

مليار درهم �ن

286,67 مليون درهم  اكمة إىل  ي تقليل خسائرها الم�ت
2021 �ن الربــع األول 

.2020 31 ديسم�ب  ي 
308,05 مليون درهم �ن بالمقارنة مع 

ي 
تم�ن »سالمة«:  كة  �ش إدارة  مجلس  رئيس   ، ي

الصدي�ت جاسم  وقال 
التحديات  من  بالرغم  االستثمارية  اتيجيتها  اس�ت تطبيق  ي 

�ن  
ً
قدما كتنا  �ش

أعىل  تحقيق  ي 
�ن نجاحنا  ل 

ّ
ويشك الجائحة.  فرضتها  ي  ال�ت المسبوقة  غ�ي 

دخل  وارتفاع  الماضية،  سنوات  الع�ش  ي 
�ن األول  للربــع  األرباح  مستويات 

اتيجية،  االس�ت هذه  كفاءة  عىل   
ً
ملموسا دلياًل  السهم  وربحية  االستثمار 

وتتمتع  ’سالمة‘.  بها  تحطن  ي  ال�ت المستمرة  النمو  بإمكانات  ثقتنا  يعزز  كما 
طويلة  مستدامة  قيمٍة  وخلق  النمو  هذا  ة  وت�ي لت�يــــع  قوي  بوضع  كة  ال�ش

التكافل عىل حد سواء. وثائق  ن وحملة  للمساهم�ي األمد 

»تركز  »سالمة«:  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس   ، الشحي فاهم  قال  جانبه  من 
بتجربة  واالرتقاء  األرباح  ن  تحس�ي عىل  كتنا  ل�ش الرقىمي  التحول  مساعي 
النتائج  وتكشف  بالفعل.  ثمارها  ي 

تؤ�ت المساعي  هذه  بدأت  وقد  العمالء، 
كة  ال�ش ومرونة  اإلدارة  مجلس  اتيجية  اس�ت مدى كفاءة  األول  للربــع  القوية 
هذا  لمواصلة   

ً
جهدا ندخر  وال  الراهنة.  االقتصادية  التحديات  مواجهة  ي 

�ن
الرقمية«. مبادراتنا  نجاح  إىل  باالستناد  القوي  أدائنا  والحفاظ عىل  الزخم 

المصدر: الرؤية

« تتحول للربحية بـ 4.3 مليون ي »أورينت يو ان �ب
ن ترتفع %15 إىل 196 مليون درهم  أرباح »أورينت« للتأم�ي

196 مليون  2021 اىل  العام الجاري  الربــع األول من  ي 
%15 �ن التابعة لمجموعة الفطيم  ن  للتأم�ي كة أورينت  االمارات العربية المتحدة:االمارات العربية المتحدة: ارتفعت أرباح �ش

1.57 مليار درهم. 1.5 مليار درهم إىل  5 % من  ، وارتفعت األقساط المكتسبة بنسبة  ي
ة من العام الما�ن 171 مليون درهم عن نفس الف�ت درهم مقابل 

كة خالل   موجودات ال�ش
ً
ي 2021/3/31، وارتفعت ايضا

ي 2020/3/31 إىل 3.5 مليار درهم �ن
ن %13 من 3.1 مليار درهم �ن كما ارتفعت حقوق المساهم�ي

4.4 مليار درهم  5.2 مليار درهم مقابل  18 %، وزادت قيمة النقد والودائع واالستثمارات إىل  10.4 مليار درهم بنمو  8.8 مليار درهم إىل  ة من  ذات الف�ت
.% 18 وبزيادة نسبتها 

ي 
تعا�ن يعكس  ما  الجاري،  العام  من  األول  الربــع  خالل   

ً
قويا أداًء  أظهرت  قد  كة  ال�ش نتائج  إن  »أورينت«  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  ن  األم�ي عمر  وقال 

بالدولة. ن  التأم�ي ي سوق 
الرائدة �ن كة  ال�ش الجائحة ويؤكد مكانة  آثار  ي من  الوط�ن االقتصاد 

إىل  عائدة  أرباح  ي 
صا�ن مسجلة   2021 األول  الربــع  ي 

�ن الربحية  نحو  لـ»أورينت«(  بالكامل  )المملوكة  تكافل  ي  �ب ان  يو  أورينت  كة  �ش تحولت  ذلك،  إىل 
.2020 العام  المقابلة من  ة  الف�ت ي 

2.9 مليون درهم �ن بقيمة  4.3 مليون درهم، مقارنة مع خسائر  ن بنحو  المصدر: الخليجالمساهم�ي
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ي 31 مارس 2021
كة البحرين الوطنية القابضة تعلن عن النتائج المالية للربــع األول المنتهي �ن �ش

التداول:  )رمز  القابضة  الوطنية  البحرين  كة  �ش أعلنت  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
كة  و�ش  )bni( ن  للتأم�ي الوطنية  البحرين  كة  ل�ش األم  كة  ال�ش وهي   )BNH
األول  للربــع  المالية  نتائجها    )bnl(الحياة عىل  ن  للتأم�ي الوطنية  البحرين 

.2021 31 مارس  ي 
المنتهية �ن ة  للف�ت

ي 
2021 صا�ن مارس   31 ي 

�ن المنتهي  األول  الربــع  المجموعة خالل  حققت 
 1.17 ي بالمقارنة مع  1.89 مليون دينار بحري�ن ن قدره  ربــح عائد للمساهم�ي
السهم  ربحية  بلغت  كما   .61٪ قدرها  بزيادة  وذلك  ي  بحري�ن دينار  مليون 
األول  الربــع  ي 

�ن فلسا   10.4 مع  بالمقارنة   
ً
فلسا  16.7 األول  الربــع  خالل 

 1.47 ن  للمساهم�ي العائد  الشامل  الدخل  إجماىلي  وبلغ  السابق.  العام  من 
بالمقارنة   2021 مارس   31 ي 

�ن المنتهي  األول  للربــع  ي  بحري�ن دينار  مليون 
من  السابقة  ة  الف�ت خالل  ي  بحري�ن دينار  مليون   1.77 قدرها  خسارة  مع 

. ي
الما�ن العام 

 4.40 بلغ  األول  الربــع  ي 
�ن مكتسبة  أقساط  ي 

صا�ن المجموعة  حققت  كما 
الربــع  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   4.28 مع   بالمقارنة  ي  بحري�ن دينار  مليون 
المجموعة  حققت  كما   .3٪ قدرها  بزيادة  أي   ، ي

الما�ن العام  من  األول 

األول،  الربــع  خالل  ي  بحري�ن دينار  مليون   1.08 بلغت  اكتتاب  أرباح 
أي   ،2020 من  األول  الربــع  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  ألف   872 مع  بالمقارنة 
احتساب  بعد  االستثمارات  إيراد  ي 

صا�ن ارتفع  كما   .٪  24 قدرها  بزيادة 
ي  بحري�ن دينار  ألف   979 إىل   48٪ بنسبة  القيمة  انخفاض  مخصصات 
من  األول  للربــع  ي  بحري�ن دينار  ألف   663 مع  بالمقارنة  األول  الربــع  خالل 

السابق. العام 

 31 ي 
�ن المنتهية  أشهر  الثالثة  ة  لف�ت االرباح  ي 

صا�ن ي 
�ن الزيادة  سبب  ويعود 

التحسن  إىل  السابق  العام  من  المماثلة  ة  الف�ت مع  بالمقارنة   2021 مارس 
القوية.  االستثمار  وإيرادات  االكتتاب  أرباح  ي 

�ن الكب�ي 

ة  ن )بعد استثناء حقوق األقلية( لف�ت كما انخفض إجماىلي حقوق المساهم�ي
 56.08 إىل  ليصل  بنسبة 2٪   2021 31 مارس  ي 

�ن المنتهية  أشهر  الثالثة 
نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   57.25 مع  بالمقارنة  ي  بحري�ن دينار  مليون 
دينار  مليون   113.96 بلغت  فقد  الموجودات  مجموع  أما   .2020 عام 
الربــع األول من  ي بنهاية  110.69 مليون دينار بحري�ن ي بالمقارنة مع  بحري�ن

العام السابق، أي بزيادة قدرها 3٪.
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ق السيد فاروق المؤيد، رئيس مجلس اإلدارة 
ّ
وعل

باألداء  قائاًل: “نحن سعداء  ترأس االجتماع  الذي 
أداء  ي 

�ن التحسن  سيما  ال  للمجموعة،  القوي 
بالعام السابق. كما نجحت  الزميلة مقارنة  كاتنا  �ش
ي تطوير خطها األساسي وزيادة أرباح 

المجموعة �ن
وساعدت  التنافسية.  عالية  بيئة  ي 

�ن االكتتاب، 
ن  تحس�ي عىل  للمجموعة  الداعمة  السوق  ظروف 

االستثمارية”. محفظتها  أداء 

التنفيذي  الرئيس  الوزان،  سم�ي  السيد  وعلق 
والزيادة  المتحققة  النتائج  “ان  قائاًل:  للمجموعة 
نسبته  وبما   2021 لعام  األول  الربــع  ي 

�ن ة  الكب�ي
قبل  من  ي 

التفا�ن يعكس  قوي  انجاز  هو   61%
رغم  بالمجموعة  ن  العامل�ي وكافة  اإلدارة  مجلس 
وان  الجائحة.  ظروف  تفرضها  ي  ال�ت والتحديات  االستثنائية  الظروف 
وضعها  ي  ال�ت اتيجية  االس�ت تحقيق  ي 

�ن الجيد  األداء  تعزز  المتحققة  النتائج 
اإلدارة”. مجلس 

النظام  تحديث  من  االنتهاء  تم  “لقد  وأضاف: 
ينعكس  وسوف  المعلومات  بتكنولوجيا  الخاص 
ويمكن  القادمة  المرحلة  ي 

�ن أفضل  بشكل  ذلك 
ي  ال�ت الخدمات  من  العديد  تطوير  من  المجموعة 
والمرحلة  يتماسش  بما  مستقباًل  تقدمها  سوف 

القادمة.”
ان  ن  يق�ي عىل  “اننا  بالقول:  الوزان  السيد  وتابع 
حيث  من   

ً
جيدا  

ً
عاما يكون  سوف   2021 عام 

ان  شائنها  من  ي  وال�ت واالستثمارات  الفنية  النتائج 
المبتكرة  الخدمات  من  المزيد  بطرح  لنا  تسمح 
احتياجات  لتلبية  القريب  المستقبل  ي 

�ن والرقمية 
الكرام.” عمالئنا 

أشهر  الثالثة  ة  لف�ت المراجعة  المالية  البيانات  بأن  المجموعة  تنوه 
موقعنا                      عىل  متوفران  ي 

الصح�ن والخ�ب   2021 مارس   31 ي 
�ن المنتهية 

البحرين. لبورصة  ي 
و�ن االك�ت والموقع   www.bnhgroup.com

األستاذ/ فاروق المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

كة البحرين الوطنية  �ش
القابضة

األستاذ/ سم�ي الوزان
الرئيس التنفيذي

كة البحرين الوطنية  �ش
القابضة

ي 31 مارس 2021م 
” تعلن عن النتائج المالية للثالثة أشهر المنتهية �ن ن “البحرينية الكويتية للتأم�ي

نتائجها  عن  ن  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  ال�ش أعلنت  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
2021م. 31 مارس  ي 

المنتهية �ن الثالثة شهور  ة  لف�ت الموحدة  المالية 

من  2021م  مارس   31 ي 
�ن المنتهية  ة  الف�ت خالل  كة  ال�ش تمكنت  فقد 

دينار  مليون   0.95 بلغ  كة  ال�ش مساهىمي  إىل  عائد  ي 
صا�ن ربــح  تحقيق 

من  األول  الربــع  خالل  ي  بحري�ن دينار  مليون   0.854 مع  مقارنة   ، ي بحري�ن
.11.2% السابق، وذلك بزيادة قدرها  العام 

 6 الحاىلي  العام  من  األول  الربــع  خالل  الواحد  السهم  ربحية  بلغت  وقد 
السابق مع األخذ  العام  ة من  الف�ت السهم لنفس  فلس مقارنة بنفس ربحية 

ي رأس المال.
ة �ن ن اإلعتبار الزيادة األخ�ي بع�ي

كة خالل الربــع األول  وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إىل مساهىمي ال�ش
مليون   0.987 مع  مقارنة  ي  بحري�ن دينار  مليون   1.04 الحاىلي  العام  من 

السابق. العام  ة من  الف�ت لنفس  ي  بحري�ن دينار 

زيادة  كة  ال�ش حققت  فقد  األقساط،  من  الدخل  إجماىلي  صعيد  عىل  وأما 
الربــع األول من  ي نهاية 

ي �ن 21.02 مليون دينار بحري�ن %17.2، من  قدرها 
من  األول  الربــع  نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   24.63 إىل  السابق  العام 
. الحاىلي العام 

دينار  مليون   0.591 من   ،32.7% بنسبة  اإلكتتاب  أرباح  زادت  وقد  هذا 
دينار  مليون   0.784 إىل  السابق  العام  من  األول  الربــع  نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن
. الحاىلي العام  الربــع األول من  نهاية  ي 

ي �ن بحري�ن

0.522 مليون دينار  %10، من  ي الدخل من االستثمار بنسبة 
كما زاد صا�ن

دينار  مليون   0.574 إىل  السابق  العام  من  األول  الربــع  نهاية  ي 
�ن ي  بحري�ن

. الحاىلي العام  الربــع األول من  نهاية  ي 
ي �ن بحري�ن

 31 ي 
�ن المنتهية  شهور  الثالثة  ة  لف�ت الربــح  ي 

صا�ن ي 
�ن اإلرتفاع  سبب  ويعود 

ة من العام السابق إىل التحسن الذي  2021م مقارنة مع نفس الف�ت مارس 
ي 

صا�ن عىل  طرأ  الذي  التحسن  بعض  وكذلك  اإلكتتاب  أرباح  عىل  طرأ 
اإلستثمار. من  الدخل 

 31 ي 
�ن المنتهية  المالية  ة  الف�ت خالل  الملكية  حقوق  بلغت  وقد  هذا 

 39.61 مع  مقارنة   ، ي بحري�ن دينار  مليون   38.51 لتصبح  2021م  مارس 
 2.8% نسبته  بإنخفاض  أي  السابق  العام  نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون 
ة  ف�ت خالل  كة  ال�ش موجودات  إجماىلي  بلغ  كما  أسهم.  أرباح  توزيــــع  بسبب 
مع  مقارنة   ، ي بحري�ن دينار  مليون   235.38 الحاىلي  العام  من  شهور  الثالثة 
بإنخفاض  وذلك  السابق،  العام  نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   239.52

36 مليون  %1.7. ومن جانب آخر، زادت االحتياطيات الفنية من  نسبته 
ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   40.61 إىل  السابق  العام  نهاية  ي 
�ن ي  بحري�ن دينار 

. الحاىلي العام  ة من  الف�ت نهاية 

لهذه  رضاه  عن  اإلدارة  مجلس  أعرب  فقد  المالية،  النتائج  عىل   
ً
وتعقيبا

وذلك  الجاري  العام  من  شهور  الثالثة  خالل  كة  ال�ش حققتها  ي  ال�ت النتائج 
الجهود  بفضل  وأيضا  العمل،  ي 

�ن كائنا  و�ش عمالئنا  وثقة  دعم  بفضل 
الذي  كة  ال�ش ي 

�ن ن  العامل�ي وجميع  التنفيذية  اإلدارة  تبذلها  ي  ال�ت الحثيثة 
النتائج اإليجابية. كما أعرب مجلس اإلدارة  ي مواصلة تحقيق هذه 

أسهم �ن
ن  المساهم�ي حقوق  عىل  العوائد  تعزيز  ي 

�ن ستواصل  كة  ال�ش بأن  ثقته  عن 
ات القادمة مع  ي الف�ت

كة أك�ث جاذبية للمستثمرين �ن مما سيجعل أسهم ال�ش
ي رأس المال المدفوع.

ة �ن الزيادة األخ�ي
الرئيس   – سلطان  عبدهللا  د.  أكد  جهته،  ومن 
الموحدة  المالية  النتائج  بأن  كة  لل�ش التنفيذي 
العام  من  شهور  الثالثة  ة  ف�ت نهاية  ي 

�ن كة  لل�ش
ي 

�ن النمو  يعت�ب  حيث  مشجعة،  جاءت  الحاىلي 
 ،

ً
ا  كب�ي

ً
ي ظل هذه الظروف الراهنة إنجازا

األرباح �ن
معدل  ي 

�ن ملحوظ  تحسن  النتائج  توضح  كما 
المجمع. الخسارة 

آخر  عن  اإلعالن  كة  ال�ش ت�  المناسبة،  وبــهذه 
حيث   ، البنكي ن  بالتأم�ي يتعلق  ما  ي 

�ن مبادراتها 
من  فريدة  خدمة  بإطالق   

ً
مؤخرا كة  ال�ش قامت 

ي البحرين بالتعاون مع بنك رائد 
نوعها ألول مرة �ن

منح  ي 
�ن تتمثل  ي  وال�ت والكويت  البحرين  بنك  مثل 

وثائق  اء  �ش ي 
�ن يرغبون  الذين  البنك  زبائن  جميع 

عىل  التأمينية  وثائقهم  أقساط  دفع  خيار  ن  التأم�ي
حسب  أخرى  لمبادرات  بداية  يعت�ب  التعاون  هذا  أن  كما  شهرية.  أقساط 

. الرقىمي والتحول  اإلبتكار  ي مجال 
�ن كة  ال�ش اتيجية  إس�ت

موقع  عىل  تحافظ  ن  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  ال�ش أن  بالذكر  والجدير 
ي ممتاز 

ن البحرينية وهي حاصلة عىل تصنيف إئتما�ن ي سوق التأم�ي
الصدارة �ن

وهو  العالمية   AM Best مؤسسة  من  مستقرة  مستقبلية  رؤية  مع   )A-(
البحرين،  ي 

�ن محلية  مبا�ش  ن  تأم�ي كة  عليه �ش تحصل  ي 
إئتما�ن تصنيف  أعىل 

اماتها  ن ال�ت لمواجهة  كة  ال�ش بها  تتمتع  ي  ال�ت المالية  المتانة  يعكس  حيث 
التابعة  كات  ال�ش إحدى  ن هي  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  أن  كما  المستقبلية. 

الدكتور/ عبدهللا 
سلطان

الرئيس التنفيذي
كة البحرينية  ال�ش

ن الكويتية للتأم�ي
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المصدر: الوطن

ي الربــع األول
ي البحرين تعلن تحقيق 843 ألف دينار أرباحا �ن

سوليدر�ت
كات  �ش يات  ك�ب إحدى  البحرين،  ي 

سوليدر�ت أعلنت  البحرين:   البحرين:مملكة  مملكة 
ي 

سوليدر�ت لمجموعة  التابعة  كات  ال�ش وإحدى  البحرين  مملكة  ي 
�ن ن  التأم�ي

ألف   773 بلغت  ن  المساهم�ي محفظة  ي 
�ن صافية  ارباح  تحقيق  القابضة، 

ي 
صا�ن مقابل   2021 مارس   31 ي 

�ن المنتهية  الثالثة  لألشهر  ي  بحري�ن دينار 
ة المماثلة من العام السابق، ما  ي عن الف�ت 761 ألف دينار بحري�ن ارباح بلغ 
 6.44 %2. كما ارتفع العائد األساسي للسهم ليصل إىل  يمثل زيادة بنسبة 
ة  للف�ت فلوس   6.34 مقابل   2021 العام  من  األول  الربــع  خالل  فلوس 
تكافل  صندوق  يخص  فيما  أنه  كما   .2020 العام  ي 

�ن السابقة  المماثلة 
ي مقابل  70 الف دينار بحري�ن ي فائضا بلغ 

ن فقد حققت سوليدر�ت المشارك�ي
العام السابق، ما  ة المماثلة من  ي عن الف�ت 29 ألف دينار بحري�ن فائض بلغ 
ي 

ي صا�ن
�ن االرتفاع  ان  بالذكر  الجدير  ومن  هذا   .141% بنسبة  زيادة  يمثل 

والمطالبات  الخسارة  معدل  ي 
�ن التحسن  إىل  رئيسي  بشكل  يعود  الربــح 

صعيد  عىل  أما   .2020 العام  من  المماثلة  ة  بالف�ت مقارنة   2021 عام  ي 
�ن

بلغت  إجمالية  ن  تأم�ي اكات  اش�ت ي 
سوليدر�ت حققت  فقد  التكافل  اكات  اش�ت

ي 31 مارس 2021 
ي خالل الربــع األول المنتهي �ن ن دينار بحري�ن 8.31 مالي�ي

أي  السابق،  العام  المماثلة من  ة  للف�ت ي  دينار بحري�ن ن  8.04  مالي�ي بـ مقارنة 
 .3% بزيادة قدرها 

دينار  مليون   27.34  ،  2021 مارس   31 ي 
�ن ن  المساهم�ي حقوق  وبلغت 

ما   ،2020 ديسم�ب   31 ي 
�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   28.33 بـ مقارنة  ي  بحري�ن

دينار  مليون   72.79 األصول  إجماىلي  بلغ  كما   .3% بنسبة  انخفاضا  يمثل 
 31 ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   68.14 بـ مقارنة   2021 مارس   31 ي 
�ن ي  بحري�ن

.7% 2020، ما يمثل زيادة بنسبة  ديسم�ب 

هذه  عن  رضاه  عن  شهاب  توفيق  اإلدارة  مجلس  رئيس  أعرب  وقد 
اإلدارة م�ور  قائاًل: »إن مجلس  عليها  كة وعلق  ال�ش ي حققتها  ال�ت النتائج 

تواصل  حيث   ، ي
لسوليدر�ت المالية  بالنتائج 

عىل  للحفاظ  وسّعيها   عملياتها  ن  تحس�ي كة  ال�ش
 ، ي

ي سوليدر�ت
«. وأضاف: »�ن ن أدائها الرائد والمتم�ي

إيجابية،  مستقبلية  بنظرة  األمام  إىل   
ً
دائما نتطلع 

ي 
#فريق_سوليدر�ت بأن  تامة  ثقة  عىل  ونحن 

السوق،  تحديات  لمواجهة  االستعداد  أتم  عىل 
الحالية«. االقتصادية  والعقبات 

التنفيذي  الرئيس  محمد  جواد  علق  جانبه،  ومن 
تزال  »ال  قائاًل:  البحرين  ي 

سوليدر�ت كة  ل�ش
 )19- )كوفيد  جائحة  تفرضها  ي  ال�ت التحديات 
مختلف  عىل   

ً
سلبا تؤثر 

االقتصادية،  القطاعات 
قطاع  ذلك  ي 

�ن بما 
، نحرص عىل تطبيق  ي

ي سوليدر�ت
. ونحن �ن ن التأم�ي

الجودة،  معاي�ي  أعىل  وأتباع  الممارسات  أفضل 
كة  لل�ش ن  المتم�ي األداء  عىل  للمحافظة  وذلك 
ي ظل هذه األزمة العالمية الحالية، كما 

 �ن
ً
وخاصة

أننا نسىع جاهدين للتغلب عىل الصعوبات واآلثار 
أضاف:  كما  عنها«.  الناشئة  السلبية   المالية 
ي 

#فريق_سوليدر�ت بدور  للغاية  فخورون  »نحن 
تفانيهم  الفريق  أظهر  حيث  الجائحة،  بداية  منذ 
ربحية   استدامة  عىل  هم  ن وترك�ي وعزمهم  الكامل 

الطويل«. المدى  كة عىل  ال�ش

األستاذ/ توفيق شهاب
رئيس مجلس اإلدارة

ي البحرين
كة سوليدر�ت �ش

األستاذ/ جواد محمد
الرئيس التنفيذي

ي البحرين
كة سوليدر�ت �ش

المصدر: أخبار الخليج

ي الكويت من حيث 
ن �ن ن وهي أك�ب مجموعة للتأم�ي لمجموعة الخليج للتأم�ي

ن عىل  التأم�ي ي قطاع 
األقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خالل عملياتها �ن

ن  للتأم�ي الخليج  أصبحت  وقد   ، التكافىلي ن  والتأم�ي العامة  والتأمينات  الحياة 
أفريقيا  وشمال  األوسط  ق  ال�ش منطقة  ي 

�ن ن  التأم�ي مجموعات  أك�ب  إحدى 
البحرين والسعودية واألردن ولبنان  ي 

كات �ن ي �ش
ُملكية �ن حيث لها حصص 

والكويت. والجزائر وتركيا  والعراق واإلمارات  وسوريا ومرص 

ً
ن دينار أرباحا « تحقق 5.5 مالي�ي ن »الخليج للتأم�ي

بقيمة  ربــح  ي 
صا�ن تحقيق  عن  ن  للتأم�ي الخليج  مجموعة  أعلنت  الكويـــت:الكويـــت: 

 ،2021 لعام  األول  الربــع  عن  دوالر(  مليون   18.1( دينار  ن  مالي�ي  5.5
 3.1 بقيمة  ربــح  ي 

صا�ن مع  بالمقارنة  الواحد  للسهم  فلسا   27.35 بربحية 
الواحد  للسهم  فلسا   16.41 بربحية  دوالر(  ن  مالي�ي  10.1( دينار  ن  مالي�ي
 8( دينار  مليون   2.4 قيمته  بارتفاع   ، ي

الما�ن العام  من  نفسها  ة  الف�ت عن 
إىل  الربــح  ي 

صا�ن ي 
�ن االرتفاع  سبب  ويعود   %79 ونسبته  دوالر(  ن  مالي�ي

للمجموعة. االستثمار  ربــح  ي 
صا�ن ارتفاع 

( كما  )413.4 مليون دوالر  دينار  125 مليون  ن  المساهم�ي وبلغت حقوق 
ي 2021-3-31 بالمقارنة مع 117.4 مليون دينار )388.4 مليون دوالر( 

�ن
ي 

7%، �ن ن دينار ونسبتها  7.6 مالي�ي ي 2020-12-31 بزيادة مقدارها 
كما �ن

الحاىلي  العام  من  األول  الربــع  نهاية  ي 
�ن للسهم  ية  الدف�ت القيمة  بلغت  ن  ح�ي

 . ً
فلسا  624

 395.2( دينار  مليون   119.5 المكتتبة  األقساط  قيمة  بلغت  وقد  هذا 
دينار  ن  مالي�ي  107.9 مع  بالمقارنة   %11 نسبتها  بزيادة  دوالر(  مليون 

السابق.  العام  ة نفسها من  الف�ت )356.9 مليون دوالر( عن 

مليون   19.3( دينار  ن  مالي�ي  5.8 األخرى  وااليرادات  االستثمار  ربــح  وبلغ 
مع  بالمقارنة   %359 نسبتها  بزيادة   2021 لعام  األول  الربــع  عن  دوالر( 
ة نفسها من العام السابق.  ن دوالر( عن الف�ت 1.27 مليون دينار )4.2 مالي�ي

بلغ  فقد  وثائقها،  حملة  وحقوق  التشغيلية  المجموعة  ألعمال  وتدعيما 
مليون   627.67( دينار  مليون   189.7 كة  لل�ش الفنية  االحتياطيات  ي 

صا�ن
تحمل  عىل  كة  ال�ش قدرة  يعزز  الذي  األمر   31-3-2021 ي 

�ن كما   ) دوالر 
المستقبل.  ي 

�ن تطرأ  قد  ي  ال�ت الطارئة  المخاطر 

 833.5 2021 ليصل إىل  الربــع األول من عام  ي 
وارتفع مجموع األصول �ن

مليون دينار )2.76 مليار دوالر( بالمقارنة مع 800.7 مليون دينار )2.65 
مليون   32.8 مقدارها  بزيادة   2020 ديسم�ب  نهاية  ي 

�ن كما  دوالر(  مليار 
.%4 ن دوالر( ونسبتها  دينار )108.5 مالي�ي

الخدمات  أفضل 

ن  للتأم�ي الخليج  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  قال  المناسبة  وبــهذه 
النمو  الحاىلي  العام  من  األول  الربــع  نتائج  »تعكس  الحسن  سعود  خالد 
مساهميها،  وحقوق  أصولها  حماية  عىل  وقدرتها  للمجموعة  المتواصل 
التأمينية  الخدمات  أفضل  لتقديم  المستمر  سعينا  مع  ذلك  يتماسش  كما 
اتيجيات  إس�ت باعتماد  وذلك  فيها،  نوجد  ي  ال�ت األسواق  جميع  ي 

�ن لعمالئنا 
المطالبات  الرقمية،  المنتجات  توزيــــع  قنوات  مجال  ي 

�ن الرقىمي  التحول 
األخرى«.  والخدمات 

وأضاف »لقد تحققت هذه اإلنجازات بفضل الدعم المستمر من العمالء 
ن  المساهم�ي دعم  وبفضل  وخدماتها،  المجموعة  بإدارة  وثقتهم  الكرام 
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ي أرباح خالل 9 أشهر
ن تحقق 116.21 مليون جنيه صا�ن الدلتا للتأم�ي

بقيمة  ربــح  ي 
صا�ن ن  للتأم�ي الدلتا  كة  �ش حققت  العربية:   مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 

الجاري  الماىلي  العام  من  األوىل  أشهر   9 الـ خالل  جنيه  مليون   116.217
العام  من  المناظرة  ة  الف�ت خالل  جنيه  مليون   78.21 مقابل   ،2021/20

.2020/19 السابق  الماىلي 

بقيمة  إكتتاب  فائض  تحقيقها  كة  لل�ش المستقلة  المالية  القوائم  وأوضحت 
الجاري  الماىلي  العام  من  األوىل  أشهر   9 الـ خالل  جنيه  مليون   52.364
العام  المناظرة من  ة  الف�ت 32.864 مليون جنيه خالل  2021/20، مقابل 

السابق. الماىلي 

114.765 مليون  كة حواىلي  بال�ش المحقق  ي  التأمي�ن النشاط  بلغ فائض  كما 
مقابل   ،2021/20 الجاري  الماىلي  العام  من  الثالث  الربــع  بنهاية  جنيه 

. ي
الما�ن العام  المقابلة من  ة  الف�ت 83.244 مليون جنيه خالل 

 411.764 إىل  لتصل  كة  بال�ش الوثائق  حملة  حقوق  إجماىلي  إرتفع  وقد 
جنيه  مليون   346.33 نحو  مقابل   ، ي

الما�ن مارس  بنهاية  جنيه  مليون 
.2020/19 ي 

الما�ن الماىلي  العام  بنهاية 

مارس  بنهاية  كة  بال�ش ن  المساهم�ي حقوق  إجماىلي  جنيه  مليون   540.4
2021

ن حواىلي 540.445  كة الدلتا للتأم�ي ن ب�ش بينما بلغ إجماىلي حقوق المساهم�ي

 ،2021/20 الجاري  الماىلي  العام  من  األوىل  أشهر   9 الـ بنهاية  مليون جنيه 
الجاري. العام  المناظرة من  ة  الف�ت 443.84 مليون جنيه خالل  مقابل 

تحقيقها  ن  للتأم�ي الدلتا  كة  ل�ش المجمعة  المالية  ات  المؤ�ش أظهرت  وقد 
9 أشهر األوىل من العام الماىلي   بلغت 190.81 مليون جنيه خالل الـ

ً
أرباحا

ة  الف�ت ي 
�ن جنيه  مليون   128.99 بلغت  أرباح  مقابل   ،2021/20 الجاري 

. ي
الما�ن الماىلي  العام  من  المقارنة 

التأمينية  النتائج  تحسن  إىل  ة  الف�ت خالل  األرباح  نمو  كة  ال�ش وأرجعت 
الدخل  ي 

صا�ن نتائج  عىل  انعكس  والذي  المستثمرة  األموال  حجم  وزيادة 
االستثمار. من 

752.06 مليون جنيه إىل  كة  لل�ش المجمعة  اإليرادات  إرتفاع 

مقابل  مليون جنيه،   752.06 إىل  ة   الف�ت كة خالل  ال�ش إيرادات  وارتفعت 
ة المقارنة من 2020-2019. ي الف�ت

إيرادات بلغت 602.94 مليون جنيه �ن

ن خالل  كة الدلتا للتأم�ي وكانت قد  وافقت الجمعية العامة غ�ي العادية ل�ش
 بداًل 

ً
إجتماعها ابريل المقبل عىل زيادة أعضاء مجلس اإلدارة إىل 11 عضوا

كة. 21 من النظام األساسي لل�ش 9 أعضاء، مع تعديل المادة  من 

ي المجموعة 
ي وإخالص موظ�ن

ق األوسط والسادة أعضاء مجلس اإلدارة الكرام، وتفا�ن فاكس ال�ش كة ف�ي كة مشاريــــع الكويت )القابضة( و�ش الكرام السيما �ش
بالكويت كافة«.     الرقابية  للجهات  ايضا  موصول  والشكر  والتقدير،  بالشكر   

ً
جميعا لهم  أتقدم  المصدر: القبـــسالذين 

المصدر: أموال الغد

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