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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  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ

.واإلحصائيات على مسؤولية املصادر

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

World Insurance & COVID-19

Reinsurance rates not yet in line with risks: Moody’s
Analysts at Moody’s are predicting that reinsurance rates will continue to rise significantly throughout 2021, on 
the basis that operating returns are not compensating reinsurers for the risks they assume.

While the January renewals did yield some 
positive pricing trends for reinsurers, rates are 
still remain well below levels seen in 2012 and 
will need to increase further to provide risk-
adjusted returns, Moody’s says.
Prices at 1/1 reflected claims from the 
coronavirus pandemic, rising casualty loss cost 
trends, low insterest rates, and recent volatility 
in natural catastrophe losses, particularly for 
higher frequency small to mid-sized events.
According to Willis Re, prices for loss-affected 
property catastrophe accounts rose across all 
regions at January 1, with US business reporting 
the strongest price gains from 10%-25%, while loss-
free US property catastrophe accounts increased less, 
from 5%-15%.
The more muted increase in loss-free property 
catastrophe reinsurance prices was due to their 
European focus, Moody’s notes, where most business 
tends to be proportional and reinsurers benefit from 
rising prices on primary insurance through quota-
share cessions.
Casualty reinsurance prices also saw broad-based 
increases, with rates for loss-affected accounts up 

10%-25% in Europe and up to 30% for certain US 
liability lines, according to Willis Re. The main 
drivers of casualty rate increases included rising loss 
cost trends driven by social inflation, as well as low 
interest rates.
And reinsurers also benefited from improved terms 
and conditions, in some cases settling for a lower rate 
increase in exchange for more favourable terms.
However, Moody’s believes that, because the current 
upward pricing cycle is driven by risk perception and 
not capacity constraints, insurers have been more 
resistant to price increases on loss-free accounts where 

https://aqabaconf.com/
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risk is perceived to be lower.
In addition, insurers retained more risk in cases where 
they perceived price increases as too high, and this 
trend also extended to reinsurers, where retrocession 
coverage was more available as the renewal season 
progressed.
“While higher risk retention enables (re)insurers to 
enjoy more of the upside of rising prices, it is likely 
to raise earnings volatility, particularly in the event 

of an above average catastrophe loss year,” Moody’s 
concluded.
“We expect broad-based price increases in April 
and July, the key renewal dates for Japanese and 
US reinsurance contracts, respectively. However, 
the extent of price increases will be dependent on 
the balance between the supply of capacity and the 
demand for reinsurance coverage.”

 Source: Reinsurance News 

January shows fluctuations in commercial lines rates: IVANS
Commercial lines premium renewal rates fluctuated over the month of January, according to the latest results of 
the IVANS Index.

IVANS, a division of Applied Systems, reported that all 
major lines of business showed an increase in average 
premium renewal rate year-over-year in January.
This is with the exception of Workers’ Compensation, 
which saw a negative change in premium.
Month over month, premium renewal rates for lines 
of business including General Liability, Umbrella and 
Workers’ Compensation experienced upticks, while 
Commercial Auto, BOP and Commercial Property 
experienced decreases in premium renewal rates.
Specifically, Commercial Auto premium renewal rates 
were recorded at 4.45% in January, down from 5.03% 
at the end of December.
BOP, meanwhile, stood at 4.46% in January, down 
from 4.64% previously, and General Liability rates 
moved upward by 3.69%, an improvement from 
3.59% the month prior.

Commercial Property were 5.63%, down from 5.68% 
in December, and Umbrella was 4.29%, up from 
3.79% previously.
In contrast, Workers’ Compensation were found to 
be down -1.02%, although this was up from -1.7% in 
December.
“Year over year, premium renewal rates continued to 
climb in January across nearly all major commercial 
lines of business, except Workers’ Compensation,” said 
Kathy Hrach, vice president of Product Management, 
IVANS Insurance Services.
“We are seeing the rate change for General Liability 
steadily increase month over month, while Commercial 
Auto has fluctuated each month, ending this month 
with a downtick in premium renewal rate change as 
compared to the end of year 2020.”

 Source: Reinsurance News 

COVID-19 expected to boost reinsurance growth despite losses 
faced by reinsurers
Paris headquartered SCOR says that COVID-19 is helping to create the conditions for stronger reinsurance growth 
along with a positive pricing dynamic, even though the pandemic cost the global reinsurance company EUR640m 
($777m) in 2020.
In a statement issued in connection with the release 
of its financial results for 2020, SCOR says that 
COVID-19 is driving a general increase in risk 
aversion which in turn is driving higher demand for 
risk coverage throughout the world. On the P&C side, 
COVID-19 reinforces the general market hardening 
observed across all lines and all regions with the low 
yield environment an additional catalyst.
SCOR says it took full advantage of these favourable 
conditions and the depth of its franchise to produce an 
excellent outcome in the January 2021 renewals.
COVID-19 is also creating the conditions for an 

epochal transformation of Life reinsurance based not 
only on higher awareness of the importance of Life & 
Health coverage, but also upon the acceleration of its 
use of new technologies, from underwriting to claims 
management.
SCOR recorded a net income of EUR234m ($284m) 
in 2020. Last year was marked by the historic global 
shock of COVID-19, as well as by a series of natural 
catastrophes and large man-made losses.
The reinsurer’s 2020 full-year financial results are 
summarised as follows:
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In EUR m 2020 2019 Change

Gross written premiums 16,368 16,341 +0.2%

- P&C GWP 7,160 7,147 +0.2%

- Life GWP 9,208 9,194 +0.2%

Investment income 665 671 -0.9%

Group cost ratio 4.5% 4.7% -0.2 pts

Operating results 479 713 -32.8%

Net income* 234 422 -44.5%

Annualised ROE 3.8% 7.0% -3.2 pts

Shareholders’ equity 6,177 6,374 -3.1%

Consolidated net income, Group share*
2021
SCOR says that the COVID-19 crisis is still ongoing 
and continues to present significant uncertainties for 
2021. SCOR’s solvency ratio at the end of 2020, which 
takes into account projected COVID-19 claims across 
2021, stands at 220%, at the upper end of the optimal 
solvency range. Furthermore, the Group maintains 
a very strong level of liquidity standing at almost 
EUR2.0bn. With its very strong capital position, 
SCOR is proposing a dividend of EUR1.802 per share 
for the 2020 financial year.
SCOR continues to actively implement its strategic 
plan “Quantum Leap”, focused on the twofold targets 
of profitability and solvency, accelerating its use of 
new technologies while continuing its actions in terms 
of sustainable development and social responsibility.
COVID-19 costs SCOR EUR640m in 2020
Mr Denis Kessler, chairman & CEO of SCOR, 
said, “COVID-19 is a historic shock. Pandemic risk 
is obviously well known to reinsurers. Infectious 
diseases figure prominently in the risk maps SCOR 
draws up each year. The study and modelling of risk 
was an integral part of our risk management when 
COVID-19 struck.

“With hindsight, we underestimated the truly global 
reach of such a phenomenon, as well as the critical 
impact of the various – unmodelable – decisions 
taken by governments to contain the spread of the 
virus, which ultimately had a major impact on the 
(re)insurance industry’s exposure to this crisis. The 
measures taken to contain COVID-19, particularly 
lockdowns, have affected all areas of economic and 
social life. This has become a multi-faceted crisis – 
health-related, social, economic, financial and even 
geopolitical. It has therefore impacted reinsurers, in 
terms of both assets and liabilities, on both the Life 
and P&C sides.
“The Group has successfully passed this real-life stress 
test by absorbing this major shock. SCOR ended 2020 
profitably and solvently. The Group’s fundamentals 
remain very strong, as demonstrated by the excellent 
results we would have recorded in the absence of 
COVID-19 – which cost the Group EUR640m in 
2020 – as well as by the level of solvency achieved 
at the end of December. This enables the Group to 
pursue its active shareholder remuneration policy, 
with a dividend of EUR1.80 per share for 2020 to be 
proposed at the Annual General Assembly.”

 Source: Asia Insurance Review 
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For its insurance segment, the retention has been 
lowered to €500 million for North America key perils, 
including hurricane and earthquake, with reinsurance 
coverage to absorb costs up to $1.25 billion above this 
level.
This compares to AXA’s 2020 reinsurance program, 
when the company agreed to retain up to $750 million 
on North American hurricanes and earthquakes, with 
reinsurance to cover $1 billion above this level.
Agreements remain unchanged for European 
windstorm events, with AXA’s retention set at $500 
million and reinsurance applying to higher losses at 
up to $2.9 billion.
The $350 million retention also remains in place for 
“other perils,” which include Turkey earthquake, 

Mexico earthquake and windstorm, European and 
North American floods, as well as a series of other 
secondary perils.
Reinsurance coverage for all segments at AXA now 
includes coverage of $1.25 billion in excess of a 
retention of $650 million.
AXA explained that the lower retention levels would 
help it to protect against a “lower return period.”
The move comes as AXA reported an 18% dip in net 
income to €3.164 billion for 2020 and a 34% dip in 
underlying earnings to €4.264 billion, driven in part 
by the impacts of the COVID-19 pandemic on the 
performance of its AXA XL property and casualty 
(P&C) business.

AXA lowers retention at January reinsurance renewals
French insurer AXA opted to lower its natural catastrophe retention levels at the January 2021 reinsurance 
renewals, the company has revealed.

 Source: Reinsurance News 

Regional Insurance

GCC Insurers In 2021: Robust Capital Supports Credit Quality
- S&P expect its ratings on insurers in the Gulf 
Cooperation Council (GCC) to remain broadly stable 
in 2021, mainly thanks to robust capital buffers and 
despite ongoing economic uncertainty relating to the 
COVID-19 pandemic.
- Real GDP in the GCC countries will likely recover 
to about 2% in 2021 on average, after the sharp 
contraction in 2020, but we believe that key sectors, 
particularly real estate, hospitality, and retail, will 
remain under pressure this year. 
- Ongoing high competition, a contraction in 
population of about 4% across the GCC on average, 
and economic uncertainty will weigh on growth 
prospects and earnings, while elevated asset risk could 
lead to further volatility in the coming quarters.
- With the relatively large number of insurers in the 
region, some of which are small or posting losses, we 

expect to see further capital raising and consolidation, 
particularly in Kuwait and Saudi Arabia where 
regulators may introduce higher capital requirements.   
To download full report, please Click Here

 Source: S&P Global Rating 

https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/research/100049116.pdf
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Arab Insurance JordanJordan

ي 2020 
ف %45 �ف ي أرباح قطاع التأم�ي

ارتفاع صا�ف
بورصة  ي 

�ف ف  التأم�ي كات  ل�ش التجميعية  األولية  المالية  البيانات  أظهرت 
 24.8 %45؛ لتسجل  بنسبة  أرباحها  ي 

ي صا�ف
ارتفاعا �ف  ،23 عّمان وعددها 

العام  ي 
�ف دينار  مليون   17,1 مقابل   ،2020 ي 

الما�ف العام  ي 
�ف دينار  مليون 

.2019

أن  أظهرت  “المملكة”  به  قامت  رصد  بحسب  كات  لل�ش المالية  البيانات 
بلغت  زيادة  %48، وبقيمة  بنسبة  ارتفع  للقطاع  الدخل  يبة  الربــح قبل �ف
نحو  يبة  ال�ف قبل  األرباح  لتسجل  ؛  ي

الما�ف العام  ي 
�ف دينار  ف  مالي�ي  10.6

.2019 ي العام 
22.17 مليون دينار �ف 32.8 مليون دينار، مقابل 

ف ليسجل  التأم�ي كات قطاع  ارتفاعا أيضا ل�ش كات أظهر  التشغيلي لل�ش الربــح 
العام  ي 

�ف دينار  مليون   48.2 مقابل  ي 
الما�ف العام  ي 

�ف دينار  مليون   62.93
.31% بلغت  ارتفاع  2019، وبنسبة 

المكتتبة  األقساط  ي 
صا�ف ي 

�ف استقرارا  كات  لل�ش المالية  البيانات  وأظهرت 
المدفوعة  التعويضات  ي 

صا�ف ي 
�ف ملحوظ  تراجع  قابله  والذي  عام،  بشكل 

ي أرباح 
؛ مما انعكس عل ارتفاع صا�ف ي

ي أول تسعة أشهر من العام الما�ف
�ف

القطاع.

ساعات  ة  ف�ت تمديد  إىل  إضافة   ، ي
والجز�ئ الشامل  اإلغالق  عمليات  أدت 

انتشار  عل  للسيطرة  ي 
الما�ف العام  الحكومة  خطة  ضمن  اليومية  الحظر 

انعكس  مما  ؛  أساسي بشكل  المركبات  حوادث  تقليل  إىل  وس كورونا،  ف�ي
إىل  إضافة   ، ف التأم�ي كات  المدفوعة من �ش التعويضات  قيمة  انخفاض  عل 
المستشفيات والمرافق الصحية قد أسهم  ي 

ف �ف المراجع�ي أن انخفاض عدد 
. ف التأم�ي كات  الصحي عل �ش ف  التأم�ي تكاليف  بانخفاض 

بلغ  أرباح  بمجموع  كة،  �ش  17 أرباحا  حققت  ي  ال�ت كات  ال�ش عدد  وبلغ 
 3.25 بلغت  بقيمة  خسائر  كات  �ش  6 حققت  فيما  دينار،  مليون   28.06

دينار. مليون 

ي بورصة 
ي السوق النظامي �ف

ف مدرجة �ف كة تأم�ي وتجدر اإلشارة إىل أن 20 �ش
سوق  ي 

�ف كات  �ش و3  دينار،  مليون   25.75 بقيمة  أرباحا  حققت  عّمان 
 940 ي خسائر بقيمة 

األوراق المالية “غ�ي المدرجة” سجلت مجتمعة صا�ف
ي العام 

ي خسائر 3.6 مليون دينار �ف
، مقابل صا�ف ي

ي العام الما�ف
ألف دينار �ف

.2019

المصدر: المملكة

ف بتغطية الحوادث الناجمة عن المنخفض كات التأم�ي التعميم عىل �ش
ف بوزارة الصناعة والتجارة والتموين وائل محادين ان  قال مدير ادارة التأم�ي
تشكل جناية  لم  ما  الحوادث  يغطي جميع  للمركبات  اإللزامي  ف  التأم�ي نظام 
تأمينا شامال يغطيها عقد  المؤمنة  المركبات  ف ان  ي ح�ي

او جنحة قصدية، �ف
. ف الطرف�ي ف  ب�ي م  الم�ب ف  التأم�ي

التعميم  تم  أنه  ا(،  )ب�ت االردنية  االنباء  لوكالة  ت�يــــح  ي 
�ف محادين  واكد 

الجوي  المنخفض  عن  نجمت  ي  ال�ت الحوادث  بتغطية  ف  التأم�ي كات  �ش عل 
ف الذين  ف االلزامي المعمول به، داعيا المواطن�ي التأم�ي ، بموجب نظام  االخ�ي
فرعي   5656327 هاتف  عل  االتصال  اىل  شكاوى  او  استفسارات  لديهم 

150 و 125 و 127.

المختلفة  ف  التأم�ي بفروع  المتعلقة  الشكاوى  عدد  ان  محادين  ف  وب�ي
ي فرع 

ف بلغ 675 شكوى خالل عام 2020 تركزت �ف والمقدمة إلدارة التأم�ي
 2019 عام  خالل  شكوى   1030 مقابل   ،%  97 بنسبة  المركبات  ف  تأم�ي
ف بوزارة الصناعة  ا اىل أن جهود إدارة التأم�ي 34 %، مش�ي بانخفاض نسبته 
 2020 عام  خالل  شكوى   615 تسوية  عن  أسفرت  والتموين  والتجارة 

.2019 968 شكوى خالل عام  مقابل 

رين من حوادث المركبات  واضاف، ان لجنة إدارة صندوق تعويض المت�ف
اجرت تسوية لـ 105 مطالبات عام 2020 مقابل تسوية 157 مطالبة عام 
 138 تخص   2020 عام  مطالبة   179 استلمت  اللجنة  بأن   

ً
علما  ،2019

.2019 223 مطالبة عام  حادثا مقابل استالم 

الصناعة  بوزارة  ف  التأم�ي إدارة  عن  الصادرة  الرسمية  البيانات  وأظهرت 
بالمئة   3,5 بنسبة  ف  التأم�ي أقساط  إجماىلي  انخفاض  والتموين  والتجارة 
لعام  دينار  مليون   615,3 مقابل  دينار  مليون   594 لتبلغ  ي 

الما�ف العام 
.2019

كما أظهرت البيانات انخفاض إجماىلي أقساط التأمينات العامة بنسبة  5,3 
 ، ي

الما�ف للعام  دينار  مليون   529,6 مقابل  دينار  مليون   501,7 لتبلغ   %

أقساط كل  إجماىلي  وانخفاض  بجائحة كورونا  القطاع  تأثر  نتيجة  وذلك 
ف  وتأم�ي  %  5,9 بنسبة  ي  الط�ب ف  والتأم�ي  %  8,8 بنسبة  المركبات  ف  تأم�ي من 
الحياة  تأمينات  أقساط  إجماىلي  بلغ  ف  ح�ي ي 

�ف  ،%  39,6 بنسبة  ان  الط�ي
السابق  العام  دينار  مليون   85.7 مقابل   2020 لعام  دينار  مليون  3ر92 

.% 7,7 بلغت  وبنسبة نمو 

ف  التأم�ي تعويضات  إجماىلي  انخفاض  البيانات  أظهرت  المقابل  ي 
و�ف

 490,3 مقابل  دينار  مليون   411,1 لتبلغ   %  16,1 بنسبة  المدفوعة 
التجول  وحظر  العمل  تعطل  نتيجة  وذلك   ،2019 لعام  دينار  مليون 
انخفض إجماىلي  2020، حيث  ي 

الثا�ف الربــع  لمواجهة جائحة كورونا خالل 
مليون   375,4 لتبلغ   %  13,9 بنسبة  العامة  للتأمينات  ف  التأم�ي تعويضات 
التعويضات  وانخفاض  ي 

الما�ف للعام  دينار  مليون   436,2 مقابل  دينار 
بنسبة  ي  الط�ب ف  والتأم�ي  %  20 بنسبة  المركبات  ف  تأم�ي من  لكل  المدفوعة 
 %  34 بنسبة  الحياة  عل  ف  التأم�ي تعويضات  إجماىلي  انخفض  فيما   ،%  7

. ي
الما�ف للعام  دينار  مليون  1ر54  دينار مقابل  مليون  7ر35  لتبلغ 

التعويضات/  )إجماىلي  الخسارة  نسبة  )انخفضت(  تحسنت  عليه  وبناء 
خالل   %  75 لتبلغ  العامة  التأمينات  أقساط  إلجماىلي  األقساط(  إجماىلي 

82 % للعام السابق. 2020 مقابل  عام 

ي 
�ف التداول  حجم  ي 

�ف ف  التأم�ي قطاع  مساهمة  نسبة  أن  إىل  البيانات  وتش�ي 
عام  نهاية  ح�ت  التداول  حجم  إجماىلي  من   %  2,74 بلغت  عمان  بورصة 
2019، بينما بلغ الرقم القياسي  1,07 % ح�ت نهاية عام  بـ  2020 مقارنة 

.2020 ي نهاية عام 
1989 نقطة �ف ألسهم القطاع 

التأمينية  الخدمات  لمقدمي  اخيص  ال�ت وتجديد  تراخيص  عدد  بلغ  كما 
عن   %  2 قدره  بارتفاع   2020 عام  نهاية  ح�ت  رخصة   1139 المساندة 

السابق. العام 
المصدر: الغــد
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Arab Insurance BahrainBahrain

تحّسن عمليات االكتتاب وانخفاض المطالبات تخفف وطأة كورونا  

ي 2020
ف المدرجة �ف كات التأم�ي 17.3 مليون دينار أرباح �ش

إجمالية  أرباًحا  البحرين  بورصة  ي 
�ف المدرجة  ف  التأم�ي قطاع  كات  �ش حققت 

بلغت  طفيف  اجع  ب�ت  2020 المالية  للسنة  دينار  مليون   17.3 بلغت 
.2019 17.7 مليون دينار للعام  %2.2 عل أساس سنوي مقارنة بـ نسبته 

االقتصادي« تحقيق جميع  أعدته »األيام  المالية  للبيانات  وأظهرت مسح 
كات رغم الظروف االستثنائية  ف أداء إيجابيا لجميع ال�ش كات قطاع التأم�ي �ش
بربحية  مدفوًعا  »كوفيد19-«،  جائحة  ي 

لتف�ش االقتصادية  للتداعيات 
»أريــــج«،  ف  للتأم�ي العربية  والمجموعة  القابضة  الوطنية  البحرين  كة  �ش

ي السوق.
الربحية والحجم �ف كات من حيث  أك�ب ال�ش ف تعدان من  واللت�ي

ي 
لتف�ش السلبية  بالتداعيات  ف  التأم�ي كات  ل�ش التأمينية  المحافظ  تأثر  ورغم 

المشاريــــع  انخفاض  عل  أثر  والذي  المن�م،  العام  خالل  وس كورونا  ف�ي
ظل  ي 

�ف المديونات  تحصيل  وصعوبة  التحتية  البنية  ومشاريــــع  التنموية 
الراهنة، الظروف 

تحسن  خالل  من  الربحية  ي 
�ف ملحوًظا  تحسًنا  حققت  كات  ال�ش أن  إال 

ف  والتأم�ي السيارات  ف  تأم�ي مطالبات  حجم  وانخفاض  االكتتاب  عمليات 
التطعيم  حمالت  تسفر  أن  ف  التأم�ي قطاع  ي 

�ف تنفيذيون  يتوقع  إذ   ، ي الط�ب
مرحلة  إىل  التجارية  القطاعات  معظم  دخول  ي 

�ف وس كورونا  لف�ي المضاد 
االقتصادي. ي 

التعا�ف
كة  �ش وهم:  مدرجة،  كات  �ش  5 البحرين  بورصة  ي 

�ف ف  التأم�ي قطاع  ويضم 
»أريــــج«،  ف  للتأم�ي العربية  والمجموعة  القابضة،  الوطنية  البحرين 
الدولية. التكافل  كة  البحرين، و�ش ي 

، وسوليدر�ت ف للتأم�ي الكويتية  والبحرينية 

دينار مليون   4.9 بـ تتصدر  »الوطنية« 

قطاع  كات  ل�ش المالية  النتائج  القابضة  الوطنية  البحرين  كة  �ش تصدرت 
كة  ال�ش مساهمي  إىل  عائد  ربــح  ي 

صا�ف تحقيقها  بعد   2020 للعام  ف  التأم�ي
ي  4.8 مليون دينار بحري�ف بـ %3 مقارنة  ، بنمو  ي 4.9 مليون دينار بحري�ف بلغ 
ي العام 2020، 

ي العام، 2019، وارتفعت ربحية السهم إىل 43.8 فلس �ف
�ف

.2019 ي 
42.6 فلس �ف مقارنة مع 

نقدية  أرباح  توزيــــع  القابضة  الوطنية  البحرين  كة  �ش إدارة  مجلس  وأو� 
اجتماع  ي 

�ف كة  ال�ش مساهمي  لموافقة  التوصية  وستخضع   22% بنسبة 
العمومية. الجمعية 

 % 23 الربحية  اجع  ب�ت ثانًيا  »أريــــج« 

المرتبة  ي 
�ف »أريــــج«  باسم  المعروفة  ف  للتأم�ي العربية  المجموعة  حلت 

تراجع  بعد   2020 للعام  ف  التأم�ي قطاع  كات  ل�ش المالية  بالنتائج  الثانية 
 13.6( دينار  مليون   4.7 بلغت  أرباح  تحقيقها  و   23% بنسبة  أرباحها 

مليون   6.6( دوالر  مليون   17.5 بلغت  بأرباح  مقارنة  دوالر(،  مليون 
 8.9 بـ مقارنة   2020 ي 

�ف سنت   6.8 إىل  السهم  ربحية  وانخفضت  دينار(، 
 .2019 ي العام 

سنت �ف

عن  ف  للمساهم�ي نقدية  أرباح  توزيــــع  بعدم  كة  ال�ش إدارة  مجلس  وأو� 
اكمة. الم�ت الخسائر  2020 إلطفاء  العام 

دينار مليون   3.8 بـ ثالًثا  الكويتية«  »البحرينية 

تحقيقها  بعد  ف  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  ال�ش الثالثة  المرتبة  ي 
�ف ت 

ّ
حل

مليون   2.7 بـ مقارنة   41% بنمو   ، ي بحري�ف دينار  مليون   3.81 بلغت  أرباًحا 
ي 

27 فلًسا �ف 2019، وسجلت ربحية السهم الواحد  ي العام 
ي �ف دينار بحري�ف

 .2019 ي العام 
19 فلًسا �ف بـ 2020، مقارنة  العام 

أرباح  بتوزيــــع  العمومية  الجمعية  إىل  توصية  كة  ال�ش إدارة  مجلس  ورفع 
إجماىلي  بمبلغ  الواحد  للسهم  فلًسا   15 يعادل  ما  أي   ،15% بنسبة  نقدية 

. ي 2.1 مليون دينار بحري�ف يصل إىل 

دينار مليون   2.6 بـ رابًعا   » ي
»سوليدر�ت

أرباحا  تحقيقها  بعد  البحرين  ي 
سوليدر�ت كة  �ش الرابعة  المرتبة  ي 

�ف وحّل 
ديسم�ب   31 ي 

�ف المنتهية  السنة  خالل  ي  بحري�ف دينار  مليون   2.685 بلغت 
ي  بحري�ف دينار  مليون   2.616 بلغت  أرباح  ي 

مقارنة بصا�ف  3% بنمو   ،2020
.2019 ي العام 

�ف

ي البحرين توصية إىل الجمعية العمومية 
كة سوليدر�ت ورفع مجلس إدارة �ش

للسهم  فلس   17.5 يعادل  ما  أي   ،17.5% بنسبة  نقدية  أرباح  بتوزيــــع 
اجتماع  ي 

�ف كة  ال�ش مساهمي  لموافقة  التوصية  هذه  وتخضع  الواحد. 
المقبل. العمومية  الجمعية 

دينار مليون   1.14 بـ خامًسا  »التكافل« 

بعد  ف  للتأم�ي الدولية  التكافل  كة  �ش ة  واألخ�ي الخامسة  المرتبة  ي 
�ف جاءت 

المنتهية  المالية  للسنة  ي  بحري�ف دينار  مليون   1.14 بلغت  أرباحا  تحقيقها 
دينار  ألف   690 بلغت  بأرباح  مقارنة   66% بنمو   ،2020 ديسم�ب   31 ي 

�ف
ي 

�ف فلس   13.4 للسهم  السنوي  العائد  وسجل   ،2019 العام  ي 
�ف ي  بحري�ف

 .2019 ي العام 
8.1 فلس للسهم �ف بـ 2020، مقارنة  العام 

نقديــة  أربــاح  بتوزيــــع  العموميــة  للجمعية  توصية  اإلدارة  مجلس  ورفــع 
بعد  للسهم  فلــوس   5 يعـادل  ما  أي  المدفوع،  المال  رأس  من   5% بنسبة 

الرقابية. والجهات  ف  المساهم�ي موافقة 

المصدر: األيام

Arab Insurance OmanOman

ف و  كات التأم�ي وع تعديل بعض أحـكام قـانون �ش “اقتصادية الشورى” تناقش م�ش
ف التكافىلي  التأم�ي

مشـروع  اليوم  الشورى  بمجلس  والمالية  االقتصادية  اللجنة  ناقشت 
تعديل  وع  م�ش ومناقشة   ، ف التأم�ي كات  �ش قـانون  أحـكام  بعض  تعديل 
وذلك خالل   ، الحكومة  من  المحالة  التكافلي  ف  التأم�ي قانون  أحكام  بعض 
الرئيس  السالمي  سالم  بن  هللا  عبد  الشيخ  سعادة  اللجنة  استضافة 
وعدد  بالهيئة  ف  المختص�ي من  وعدد  المال  لسوق  العامة  للهيئة  التنفيذي 
وع  ف بوزارة الصحة لالستئناس بآرائهم ومالحظاتهم حول م�ش من المعني�ي
ي 

السلطا�ف بالمرسوم  الصادر  ف  التأم�ي كات  �ش قانون  أحكام  بعض  تعديل 
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ي 
السلطا�ف بالمرسوم  الصادر  التكافلي  ف  التأم�ي قانون  وع  )12/1979( وم�ش

)11/2016م(.

ف  التأم�ي كات  قـانون �ش ي كل من 
ي جاءت �ف ال�ت التعديالت  اللقاء دور  وناقش 

إىل  ين  مش�ي  ، الصحي ف  التأم�ي لتطبيق  التمهيد  ي 
�ف التكافلي  ف  التأم�ي وقانون 

تنطوي عل  ي  ال�ت الممارسات  تنظيم  ي 
�ف والتنظيمية  يعية  الت�ش البنية  أهمية 

ي تكفل حقوق كافة األطراف  ال�ت الضمانات  ، وتقديم  ف الصحي التأم�ي قطاع 
ي دعم نمو القطاع الصحي 

ف الصحي �ف ، كما ناقش اللقاء تأث�ي تطبيق التأم�ي
وانتشارها  المقدمة  الصحية  الخدمات  بجودة  يتعلق  فيما  خاصة  الخاص 
تواجه  ي  ال�ت القانونية  غ�ي  والممارسات  المخالفات  عل  الرقابة  وتعزيز 

. الصحي ف  التأم�ي قطاع 

سيكون  اإللزامي  الصحي  ف  التأم�ي تطبيق  أن  إىل  التطرق  اللقاء  خالل  وتم 
منصة  إىل  اإلشارة  تم  كما  بأول،  أول  التحديات  للوقوف عل  مراحل  عل 
منظمة،  بيانات  قاعدة  تقدم  أن  شأنها  من  ي  وال�ت ونية  االلك�ت ي  ضمان�ت

الخاصة،  الصحية  والمؤسسات  ف  التأم�ي كات  �ش ربط  عل  تعمل  بحيث 
ي السلطنة. كما تتيح المنصة ربطها 

إضافة إىل ربطها مع الجهات الرقابية �ف
لتبادل  موحد  ي  ط�ب سجل  إنشاء  بهدف  الصحة  لوزارة  التابع  شفاء  بنظام 

. ف النظام�ي ف  ب�ي المر�ف  معلومات 

ي 
الثا�ف السنوي  االنعقاد  لدور  الثامن  الدوري  اللجنة  اجتماع  وخالل 

سعادة  برئاسة  م   )2019-2023( التاسعة  ة  الف�ت من   )2020-2021(
بالمجلس  والمالية  االقتصادية  اللجنة  رئيس  ي 

�ت ال�ش سعيد  بن  أحمد 
أصحاب  طرح  جانبهم،  من   ، اللجنة  أعضاء  السعادة  أصحاب  وبحضور 
مدى  حول  تركزت  ي  ال�ت واستفساراتهم  تساؤالتهم  اللجنة  أعضاء  السعادة 
لتطبيق  السلطنة  ي 

�ف الصحي  والقطاع  الخاص  القطاع  مؤسسات  جاهزية 
ظل  ي 

�ف خاصة  الخاص،  القطاع  ي 
�ف ف  للعامل�ي اإللزامي  الصحي  ف  التأم�ي

الذي  الماىلي  والعبء  ي  الوط�ف االقتصاد  بها  يمر  ي  ال�ت االقتصادية  األوضاع 
من شأنه أن يؤثر عل القطاع الخاص.

المصدر: ُعمان

Arab Insurance KuwaitKuwait

ف المركبات اإلجباري كات المعتمدة إلصدار تأم�ي « تحّدث قائمة ال�ش ف »وحدة التأم�ي

كات  ل�ش المعتمدة  القائمة  بتحديث  قرارا  ي  العتي�ب محمد  ف  التأم�ي تنظيم  لوحدة  العليا  اللجنة  رئيس  أصدر 
ف  )التأم�ي المرور  حوادث  عن  الناشئة  المدنية  المسؤولية  من  ف  التأم�ي وثيقة  إلصدار  المؤهلة  ف  التأم�ي
كة،  25 �ش كات بالقائمة  ، ليصبح عدد ال�ش ف التكافلي كة زمزم للتأم�ي اإلجباري للمركبات(، وذلك بإضافة �ش

.2021 اير  23 ف�ب الثالثاء  تاريــــخ صدوره يوم  اعتبارا من  القرار  بهذا  العمل  حيث سيتم 

والمتعلق   ،2020 لسنة   )11( رقم  بالقرار  العمل  بتمديد  قرارا  ف  التأم�ي وحدة  أصدرت  متصل،  سياق  ي 
و�ف

إصدار  قواعد  بشأن   2020 لسنة   )9( رقم  القرار  أحكام  من  و)10(،  و)9(   )8( رقم  المواد  نفاذ  بوقف 
ف اإلجباري للمركبات( ح�ت تاريــــخ  ف من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور )التأم�ي وثيقة التأم�ي

.2021 اير  24 ف�ب تاريــــخ صدوره يوم األربعاء  القرار اعتبارا من  العمل بهذا  2021، حيث سيتم  1 يونيو 
المصدر: األنباء

Arab Insurance QatarQatar

ف صحي ف إىل البالد بتوف�ي تأم�ي وع قانون يلزم القادم�ي م�ش
بالحصول  البالد  إىل  ف  القادم�ي يلزم جميع  قانون  وع  القطري م�ش الوزراء  أقر مجلس 
مجلس  إىل  وع  الم�ش وأحال  األساسية،  الصحية  الرعاية  ي 

لتل�ت صحي  ف  تأم�ي عل 
عليه. للتصويت  الشورى 

بن  الشيخ خالد  برئاسة  األربعاء،  الذي عقد، مساء  ي االجتماع األسبوعي 
جاء ذلك �ف

الوزراء. مجلس  رئيس  خليفة، 

الوزراء،  مجلس  لشؤون  الدولة  وزير  بأعمال  القائم  العدل  وزير  قال  االجتماع  وبعد 
وأحاله  الدولة،  داخل  الصحية  الرعاية  ينظم خدمات  قانون  وافق عل  االجتماع  إن 

الشورى. لمجلس 

بالكفاءة  يتسم  عالية  بجودة  متكامل  صحي  نظام  توف�ي  عل  القانون  وينص 
لتقديم  الالزمة  المعاي�ي  لتنظيم  وخطط  سياسات  وضع  خالل  من  واالستدامة 

والخاصة. الحكومية  بالمنشآت  الصحية  الخدمات 

ي 
تل�ت لدى  مراعاتها  الواجب  المر�ف  وواجبات  تحديد حقوق  القانون عل  نص  كما 

مقابل. دون  الحكومية  الصحية  المنشآت  ي 
�ف ف  للمواطن�ي الصحية  الرعاية  وتقديم  الصحية،  الرعاية  خدمات 

األساسية. الصحية  الرعاية  ي خدمات 
لتل�ت ف صحي  تأم�ي بالحصول عل  لها  والزائرين  الدولة  ي 

�ف الوافدين  الجديد جميع  القانون  ويلزم 
المصدر: الشبيبة
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Arab Insurance EgyptEgypt

ف متناىه الصغر” لجذب االستثمار ف الجديد يستحدث “التأم�ي قانون التأم�ي
أن  عل  الحكومة،  قبل  من  المعد  الموحد،  ف  التأم�ي قانون  وع  م�ش ينص 
ويكون  خدمات،  من  بها  يرتبط  وما  ف  التأم�ي أنشطة  عل  أحكامه  ت�ى 
بالتأسيس  االختصاص  ها،  غ�ي دون  المالية،  للرقابة  العامة  للهيئة 
وإعادة  ف  التأم�ي نشاط  عل  القائمة  الجهات  عل  والرقابة  خيص  وال�ت

بها. الُمرتبطة  واألنشطة  والمهن  بهما من خدمات،  يرتبط  وما   ، ف التأم�ي

ف �ف  وع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأم�ي ويستهدف م�ش
ف  التأم�ي سوق  لدى  ليصبح  عليها،  والرقابة  اف  اإل�ش قواعد  وتنظيم  م�، 
والرقابة  اف  اإل�ش آليات  ينظم  وشامل  موحد  قانون  مرة،  ألول  الم�ى 
الذى  الرائد  للدور  بالنظر  وذلك  م�،  �ف  ف  التأم�ي نشاط  ممارسات  عل 
 ، ف وة القومية، وممتلكات المواطن�ي ي حماية ال�ث

ف �ف تساهم به صناعة التأم�ي
تنمية  ي 

�ف ويساهم  ثرواتهم،  ويحفظ  ومستقبلهم،  هم  حا�ف يؤمن  بما 
األمثل.  النحو  عل  واستثمارها  الوطنية  المدخرات 

من  بها  يرتبط  وما  ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي أنشطة  القانون  وع  م�ش ونظم 
عل  تساعد  تأمينية  منتجات  لبلورة   

ً
وسعيا  ، تفصيلي نحو  عل  خدمات 

ائح من  ، وكذا جذب �ش ف التأم�ي داخل قطاع  االستثمارات  مزيد من  جذب 
 
ً
تنظيما وع  الم�ش تضمن  فقد  المنخفضة،  الدخول  أصحاب  من  المجتمع 

إطار  ي 
و�ف الصغر”،  متناهي  ف  “التأم�ي هو  واعد  ي  تأمي�ف لنشاط   

ً
مستحدثا

حرص  فقد  الم�ي،  ف  التأم�ي صناعة  نمو  تحديات  أبرز  أحد  مواجهة 
ي  ال�ت التأمينات  ي 

�ف  ،” اإللزامي ف  “التأم�ي حول  عام  نص  إيراد  عل  وع  الم�ش
والمنشآت. األفراد  من  الم�ي  ف  التأم�ي يتطلبها سوق 

صناديق  نشاط  لتنظيم  محور  لتخصيص  أحكامه  ي 
�ف وع  الم�ش اتجه  كما   

األخذ  عل  التأكيد  عل  القانون  نصوص  وحرصت  الخاصة،  ف  التأم�ي
الصناديق. تلك  عمل  مجال  ي 

�ف المالية  التكنولوجيا  بوسائل 
المصدر: اليوم السابع

Arab Insurance MoroccoMorocco

7th edition of the Casablanca 
Insurance Meeting 
The Moroccan Federation of Insurance and 
Reinsurance Companies is organizing the 7th edition 
of the Casablanca Insurance Meeting on March 31 and 
April 01, 2021 in digital format and under the theme 
“Inclusive Insurance and Pandemic Resilience”.
You can visit fmsar website for more information 
about program, speakers and registration: 

https://www.rdvdelassurance.ma/en

الدورة السابعة من ملت�ق الدار البيضاء 
ف  للتأم�ي

الدورة  ف  التأم�ي وإعادة  ف  التأم�ي كات  ل�ش المغربية  الجامعة  تنظم 
و  مارس   31 يومي  ف  للتأم�ي البيضاء  الدار  ملت�ت  من  السابعة 
الشامل  ف  “التأم�ي شعار  وتحت  رقمي  شكل  ي 

�ف  2021 أبريل   1
المعلومات  من  المزيد  عل  لإلطالع  الوبائية”.  والمقاومة 
الموقع  زياة  يمكنكم  والتسجيل  ف  والمتحدث�ي نامج  ال�ب حول 

: ي
و�ف اإللك�ت

 https://www.rdvdelassurance.ma/en 

https://www.rdvdelassurance.ma/en 
 https://www.rdvdelassurance.ma/en 
 https://www.rdvdelassurance.ma/en 
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ACAPS : Voici les Nouveaux Membres de la Commission de 
Discipline et Celle de Régulation

Conformément à la loi n°64-12 promulguée en mars 
2014, la commission de régulation, est chargée de 
donner au Président un avis consultatif sur les projets 
de circulaires de l’Autorité et les projets de textes 
législatifs ou règlementaires en relation avec son 
champ d’intervention.
Elle formule également des avis sur les demandes 
d’agrément présentés par les entreprises d’assurances 
et de réassurance ainsi que les demandes d’approbation 
des statuts présentés par les organismes de retraite et 

sociétés mutualistes.
Pour sa part, la commission de discipline est chargée 
de donner au Président de l’Autorité un avis consultatif 
sur certaines sanctions et sur les plans de redressement 
présentés par les entreprises d’assurances et de 
réassurance et les plans de rétablissement ou de 
redressement présentés par les organismes de retraite.
Voici la liste des membres des deux commissions, 
dont la nomination a été publiée au BO.

La commission de discipline et la commission de régulation, deux instances consultatives de l’ACAPS (Autorité de 
Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale), mises en place en 2016, ont renouvelé leurs compositions.

 Source: Eco Atu 
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Companies News

ي 2020
ي أرباح البحرين الوطنية القابضة �ف

4.94 مليون دينار صا�ف
التداول:  »رمز  القابضة  الوطنية  البحرين  كة  �ش أعلنت  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
31 ديسم�ب  ي 

المنتهية �ف الرابع وللسنة  المالية للفصل  BNH« عن نتائجها 
 .2020

ي 
صا�ف المجموعة  حققت   ،2020 للعام  الرابع  الفصل  نتائج  صعيد  عل 

، بالمقارنة  ي كة وقدره 1.05 مليون دينار بحري�ف ربــح عائد إىل مساهمي ال�ش
، وذلك  ي

ة المماثلة من العام الما�ف ي خالل الف�ت 251 ألف دينار بحري�ف مع 
لعام  الرابع  الفصل  ي 

�ف السهم  ربحية  ارتفعت  كما   .317% قدره  بإرتفاع 
ة  الف�ت ي 

�ف الواحد  للسهم   
ً
فلسا  2.3 مع  بالمقارنة   

ً
فلسا  9.3 إىل   2020

لمساهمي  العائد  الشامل  الدخل  إجماىلي  أما   . ي
الما�ف العام  من  المماثلة 

2020 فقد ارتفع  كة للفصل الرابع من عام  ال�ش
مع  بالمقارنة   ، ي بحري�ف دينار  مليون   2.39 إىل 
العام  من  نفسها  ة  للف�ت ي  بحري�ف دينار  ألف   870

 .174% ، وذلك بزيادة قدرها  ي
الما�ف

 31 ي 
�ف المنتهية  السنة  نتائج  صعيد  عل  أما 

ي 
صا�ف المجموعة  حققت  فقد   ،2020 ديسم�ب 

 4.94 وقدره  كة  ال�ش مساهمي  إىل  عائد  ربــح 
4.79 مليون  ، بالمقارنة مع  ي مليون دينار بحري�ف
ي للعام السابق، وذلك بزيادة قدرها  دينار بحري�ف
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 للعام 
ً
42.6 فلسا  مع 

ً
 مقارنة

ً
43.8 فلسا %3. وارتفعت ربحية السهم إىل 

كة فقد ارتفع إىل  . أما إجماىلي الدخل الشامل العائد لمساهمي ال�ش ي
الما�ف

ي للعام  6.71 مليون دينار بحري�ف ، بالمقارنة مع  ي 5.92 مليون دينار بحري�ف
.12% بإنخفاض قدره  ، وذلك  ي

الما�ف

ي 
�ف ي 

الما�ف العام  مع  بالمقارنة   2020 لعام  الربــح  ي 
ي صا�ف

�ف الزيادة  وتعزى 
ي أرباح االكتتاب.

ي صا�ف
المقام األول إىل الزيادة �ف

ي  بحري�ف دينار  مليون   36.7 إىل   9% بنسبة  ف  التأم�ي أقساط  إجماىلي  وارتفع 
ي األقساط المكتسبة 

2019. أما صا�ف ي 
ي �ف 33.8 مليون دينار بحري�ف مقابل 

ي  ي مقارنة مع 17.51 مليون دينار بحري�ف فقد بلغ 16.5 مليون دينار بحري�ف
بشكل  االنخفاض  هذا  ويعزى   .5% قدره  بانخفاض  وذلك  ي 

الما�ف للعام 
 
ً
. كما أظهرت أرباح اإلكتتاب تحسنا ف أساسي إىل ارتفاع أقساط إعادة التأم�ي

 
َ
ي خالل عام 2020 بالمقارنة  حيث بلغت 3.60 مليون دينار بحري�ف

ً
ملحوظا

بارتفاع   ، ي
الما�ف العام  من  المماثلة  ة  للف�ت ي  بحري�ف دينار  مليون   2.06 مع 

المطالبات،  ي 
انخفاض صا�ف إىل  األول  المقام  ي 

�ف ذلك  ويعود   .75% قدره 
فقد  االستثمارات  إيراد  ي 

إما عل صعيد صا�ف السيارات.  قطاع  ي 
�ف وخاصة 

2.39 مليون  %21 إىل  إنخفض بعد خصم خسائر انخفاض القيمة بنسبة 
 2019 عام  ي 

�ف ي  بحري�ف دينار  مليون   3.01 مع  بالمقارنة  ي  بحري�ف دينار 
 37% بنسبة  الزميلة  كات  ال�ش أرباح  من  المجموعة  حصة  انخفضت  بينما 
ي  ي بالمقارنة مع 1.62 مليون دينار بحري�ف وبلغت 1.02 مليون دينار بحري�ف
اإلقليمية  األسواق  وباء كورونا عل  لتأث�ي  ذلك  ويعزى   ، ي

الما�ف العام  من 
ارتفعت  فقد  ذلك،  ومع  الزميلة.  كات  ال�ش ي 

�ف استثماراتنا  عمليات  وكذلك 
دينار  مليون   4.6 من   22٪ بنسبة  المجموعة  الحتياطي  العادلة  القيمة 
للمحفظة  الحذرة  اإلدارة  نتيجة   ، ي بحري�ف دينار  مليون   5.6 إىل  ي  بحري�ف

المتنوعة. االستثمارية 

إىل  األقلية(  حقوق  استبعاد  )بعد  ف  المساهم�ي حقوق  إجماىلي  وارتفع 
 53.84 مع  بالمقارنة   ،2020 عام  نهاية  ي 

�ف ي  بحري�ف دينار  مليون   57.25

 ، ي
الما�ف العام  نهاية  ي 

�ف ي  بحري�ف دينار  مليون 
إجماىلي  ارتفع  بينما   .6% قدره  بإرتفاع  وذلك 
 ، ي الموجودات إىل 110.69 مليون دينار بحري�ف
ي 

ي �ف 105.83 مليون دينار بحري�ف بالمقارنة مع 
.5% بإرتفاع قدره  ، وذلك  ي

الما�ف العام  نهاية 

2020، وبعد  ي عام 
وبالنظر إىل األداء القوي �ف

للمجموعة،  المستقبلية  المتطلبات  مراعاة 
أرباح  بتوزيــــع  يو�ي  أن  اإلدارة  مجلس  ي� 
لموافقة  خاضع   22% بنسبة  سنوية  نقدية 
العمومية  الجمعية  اجتماع  ي 

�ف كة  ال�ش مساهمي 
لعام  عتمدت 

ُ
ا  22% بالمقارنة مع نسبة  وذلك 

.2019

انخفاض  من  ملحوظ  بشكل  استفادت  المجموعة  ان  بالذكر  والجدير 
باألسواق  االستثماري  أداؤنا  تأثر  التكاليف.  ي 

�ف والتحكم  المطالبات 
النقدي  وضعنا  إىل  باإلضافة  الدولية  األسواق  ي 

�ف تنوعنا  لكن  اإلقليمية، 
ي 

�ف كائنا  �ش بعض  تأثر  كما  المحفظة.  قيمة  حماية  عل  ساعدنا  القوي 
من  ي 

الثا�ف النصف  ي 
�ف تدريجًيا  أوضاعهم  تطبيع  تم  ولكن  األول  النصف 

الضغوط  بسبب  صعًبا  عاًما   2021 عام  يكون  أن  نتوقع   .2020 عام 
مقابل  الدفع  عل  القدرة  عن  فضاًل  القطاعات،  بعض  عل  االقتصادية 
والتأكد  األوفياء  لعمالئنا  ام  ف باالل�ت نؤمن  فإننا  ذلك  ومع   ، ف التأم�ي خدمات 
�عة  داد  ف وس�ت التعاون.  من  بروح  الصعبة  المرحلة  هذه  سنجتاز  أننا  من 

تقريبنا من عمالئنا«. بهدف   2021 عام  ي 
�ف الرقمية  مبادراتنا 

المنتهية  للسنة  المدققة  الموحدة  المالية  البيانات  بأن  المجموعة  تنوه 
www. موقعنا  عل  متوفران  ي 

الصح�ف الخ�ب  و   2020 ديسم�ب   31 ي 
�ف

البحرين. لبورصة  ي 
و�ف الموقع االك�ت bnhgroup.com و 

المصدر: األيام
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ي األقساط المكتسبة
بدعم من ارتفاع صا�ف

ف السنوية تقفز %213 إىل 72.6 مليون ريال  أرباح والء للتأم�ي
يوم   ، ي

التعاو�ف ف  للتأم�ي والء  كة  �ش أعلنت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
ي 

2020، محققة نموا �ف لعام  السنوية  المالية  النتائج  ، عن  ي
الما�ف الثالثاء 

.213.6% بنسبة  الزكاة  قبل  الربــح  ي 
صا�ف

ي 
صا�ف إن  “تداول”،  السعودية  المالية  للسوق  بيان  ي 

�ف كة،  ال�ش وقالت 
مليون   23.159 مقابل  ريال،  مليون   72.625 إىل  الزكاة وصل  قبل  الربــح 

3 مرات. 2019، ما يمثل ارتفاعا بنحو  ريال خالل عام 

بمبلغ  المكتسبة  األقساط  ي 
صا�ف ي 

�ف ارتفاع  إىل  االرتفاع  هذا  سبب  ويعود 
ف  التأم�ي إعادة  عمولة  وارتفاع   11.75% وبنسبة  ريال  مليون   83.74
االكتتاب  إيرادات  وارتفاع   ،68.68% وبنسبة  ريال  مليون   16.71 بمبلغ 
ي 

ي صا�ف
%394.84، وانخفاض �ف 8.95 مليون ريال وبنسبة  األخرى بمبلغ 

وبنسبة  ريال  مليون   3.59 بمقدار  المتكبدة  األخرى  والمنافع  المطالبات 
.0.64%

مليون   5.57 بمقدار  ف  التأم�ي وثائق  اكتتاب  تكاليف  ي 
�ف ارتفاع  ويقابل ذلك 

بمقدار  األخرى  االكتتاب  مصاريف  ي 
�ف وارتفاع   ،13.06% وبنسبة  ريال 

مدينة  ذمم  مخصص  ي 
�ف وارتفاع   ،24.31% وبنسبة  ريال  مليون   6.33

 ،387.76% وبنسبة  ريال  مليون   10.99 بمقدار  تحصيلها  ي 
�ف مشكوك 

ريال  مليون   26.75 بمبلغ  واإلدارية  العمومية  المصاريف  ي 
�ف وارتفاع 

بمقدار  الودائع  من  عمولة  إيرادات  ي 
�ف وانخفاض   ،23.24% وبنسبة 

كة. %41.68، وفقا لل�ش 10.68 مليون ريال وبنسبة 

المصدر: العربية نت

” السنوية ترتفع 10.4% ف أرباح “الكويت للتأم�ي

أرباح  ارتفاع  ف  للتأم�ي الكويت  كة  ل�ش المالية  البيانات  أظهرت  الكويـــت:الكويـــت: 
%10.4 عل أساس سنوي. ي بنسبة 

ي العام الما�ف
كة �ف ال�ش

أرباح  بلغت  األربعاء،  اليوم  الكويتية،  للبورصة  كة  ال�ش نتائج  وبحسب 
أرباح  مقابل  دوالر(،  مليون   34.89( دينار  مليون   10.53 ي 

الما�ف العام 
9.54 مليون دينار )31.61 مليون دوالر(. 2019 البالغة  عام 

المقارنة  سنوات  األرباح خالل  ارتفاع  إن  للبورصة  بيان  ي 
�ف كة  ال�ش وقالت 

االستثمار. ربــح  وارتفاع   ، التشغيلي الربــح  ي 
ارتفاع صا�ف إىل  يعود 

ي الربــع الرابع من العام 
 بقيمة 237.36 ألف دينار �ف

ً
كة أرباحا وحققت ال�ش

عام  من  المماثلة  ة  بالف�ت دينار  ألف   835.62 بنحو  أرباح  مقابل   ، ي
الما�ف

.71.6% اجع نسبته  2019، ب�ت

98.77 مليون  ي 
ي نهاية العام الما�ف

كة �ف وبلغ إجماىلي حقوق مساهمي ال�ش

نسبته  بانخفاض   ،2019 عام  ي 
�ف دينار  مليون   112.73 مع  مقارنة  دينار، 

.12.4%

 ،4% ي بنحو 
ي العام الما�ف

كة �ف كما تراجع إجماىلي اإليرادات التشغيلية لل�ش
ي عام 2019.

لتصل إىل 19.80 مليون دينار، مقابل 20.62 مليون دينار �ف

بتوزيــــع  اليوم،  ظهر  انعقد  الذي  اجتماعه  ي 
�ف كة  ال�ش إدارة  مجلس  وأو� 

للسهم  االسمية  القيمة  من   30% بنسبة  ي 
الما�ف العام  عن  نقدية  أرباح 

5.54 مليون دينار. 30 فلس لكل سهم، وبقيمة إجمالية ُتقدر بنحو  بواقع 

العام  من  األوىل  أشهر  التسعة  ي 
�ف  18.3% ارتفعت  كة  ال�ش أرباح  كانت 

ة ذاتها من عام  10.29 مليون دينار، مقابل أرباح الف�ت ، لتصل إىل  ي
الما�ف

8.70 مليون دينار. البالغة   2019
المصدر: مباشـــر

https://www.mubasher.info/news/3721131/
https://www.mubasher.info/news/3721131/
https://www.mubasher.info/news/3721131/
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 للسهم ونمو %22 عن 2019 
ً
بربحية 85.35 فلسا

 صافية عن 2020 
ً
ف تحقق 16.3 مليون دينار أرباحا مجموعة الخليج للتأم�ي

الصانع  ف فرقد  للتأم�ي الخليج  إدارة مجموعة  أعلن رئيس مجلس  الكويـــت:الكويـــت: 
مليون   53.7( دينار  مليون   16.3 بقيمة  صافية   

ً
أرباحا المجموعة  تحقيق 

المالية  السنة  عن  الواحد،  للسهم   
ً
فلسا  85.35 ربحية  تعادل  دوال( 

بالمقارنة  المئة  ي 
�ف  22 نسبته  بارتفاع   ،2020 ديسم�ب   31 ي 

�ف المنتهية 
.2019  )43.9 مليون دوالر( عن عام 

ً
13.3 مليونا بربــح قيمته 

ف  210.8 مالي�ي ي ت�يــــج أمس، إن مجموع اإليرادات بلغ 
ووقال الصانع، �ف

 205.3 ي المئة مقارنة مع 
3 �ف دينار )693.1 مليون دوالر( بارتفاع نسبته 

ايرادات  ي 
بلغ صا�ف ف  ي ح�ي

2019، �ف )675 مليون دوالر( عن  ف دينار  مالي�ي
ف  مالي�ي  6.3 بزيادة  دوالر(  مليون   91.9( دينار  مليون   27.95 االكتتاب 
 71.1(  

ً
مليونا  21.6 بـ  مقارنة  المئة  ي 

�ف  29 تعادل  دوال(  مليون   20.8(
ي 

صا�ف ي 
�ف االرتفاع   

ً
عازيا السابق،  العام  من  ة  الف�ت نفس  عن  دوالر(  مليون 

نتائج  من  المجموعة  حصة  وارتفاع  االكتتاب  نتائج  تحسن  إىل  الربــح 
التابعة. كات  ال�ش

اتفاقية  توقيع  تم  التوسعية،  “الخليج”  اتيجية  اس�ت ضوء  ي 
�ف أنه  وأضاف 

ي دول مجلس 
�ف التأمينية  لالستحواذ عل عملياتها   )AXA( أكسا  كة  مع �ش

 474.75 تبلغ  للصفقة  إجمالية  بقيمة  ي 
الما�ف نوفم�ب   30 ي 

�ف التعاون 

الموافقات  استكمال  وط  ل�ش تخضع  الصفقة  أن   
ً
موضحا دوالر،  مليون 

الصفقة،  تلك  تمويل  ولمتطلبات  المعنية،  بالدول  والرقابية  التنظيمية 
نقدية  أرباح  توزيــــع  بعدم  العامة  الجمعية  المجموعة  إدارة  مجلس  يو� 

.2020 31 ديسم�ب  ي 
المنتهية �ف المالية  السنة  عن 

نهاية  ي 
�ف  

ً
فلسا  630 مقداره  ما  بلغت  للسهم  ية  الدف�ت القيمة  أن  وأوضح 

المئة،  ي 
�ف  8 نسبته  بارتفاع   2019 نهاية  ي 

�ف  
ً
فلسا  584 بـ  مقارنة   2020

بما  المئة  ي 
�ف  8 بنسبة  العام  خالل  ارتفعت  ف  المساهم�ي حقوق  أن   

ً
مضيفا

 
ً
مليونا  117.4 إىل  لتصل  دوالر(  مليون   28.3( دينار  ف  مالي�ي  8.6 يعادل 

ف  مالي�ي  108.8 بـ  مقارنة   2020 نهاية  ي 
�ف  ) أمريكي دوالر  مليون   385.9(

.2019 ي 
)357.7 مليون دوالر( �ف

 2020 عام  خالل   
ً
ارتفاعا حققت  المكتتبة  األقساط  قيمة  أن  إىل  ولفت 

دينار  مليون   444.4 إىل  لتصل   2019 مع  مقارنة  المئة  ي 
�ف  13 بنسبة 

مليون دوالر(،   166( دينار  مليون   50 قيمتها  بزيادة  مليار دوالر(   1.46(
دينار  مليون   15.2 بلغ  األخرى  وااليرادات  االستثمار  ربــح  ي 

صا�ف أن   
ً
مبينا

دينار  مليون   0.7 وقيمته  المئة  ي 
�ف  5 نسبته  بارتفاع  دوالر(  مليون   50(

.2019 )2.4 مليون دوالر( عن 
المصدر: الجريدة

ف التكافىلي تحقق محفظة أقساط بقيمة 600 مليون جنيه خالل 7 أشهر المرصية للتأم�ي

تحقيق  أظهرت  األولية  ات  المؤ�ش أن  عن  ممتلكات،   – التكافلي  ف  للتأم�ي الم�ية  كة  لل�ش المنتدب  العضو  علما،  حسام  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
.2021/2020 الماىلي الجاري  العام  7 أشهر األوىل من  600 مليون جنيه خالل  الـ كة محفظة أقساط تخطت  ال�ش

النشاط  فائض  إرتفع  كما   ،2019/2020 ي 
الما�ف الماىلي  العام  خالل  أقساط  جنيه  مليون   953 حققت  كة  ال�ش أن  خاصة،  ت�يحات  ي 

�ف علما  وأوضح 
ة. الف�ت تلك  224 مليون جنيه خالل  كة إىل  ي لل�ش التأمي�ف

اتيجية تشمل  ي ذلك عل اس�ت
2021/2020، مرتكزة �ف الجاري  الماىلي  العام  كة تستهدف تحقيق محفظة أقساط بقيمة مليار جنيه خالل  وأضاف أن ال�ش

ف  التأم�ي إعادة  إتفاقيات  تعزيز  إىل  باإلضافة  المتنوعة،  التأمينية  واألنواع  التغطيات  ف  ب�ي كة  ال�ش محفظة  ي 
�ف توازن  وخلق  كة،  لل�ش ي 

الوظي�ف الهكيل  تطوير 
كة. لل�ش

اقتصادية  مؤسسات  الحاىلي  ف  المساهم�ي هيكل  ويضم  جنيه،  مليون   230 يبلغ  ممتلكات  التكافلي  ف  للتأم�ي الم�ية  كة  لل�ش المدفوع  المال  رأس  أن  ويذكر 
للتنمية  إيران  وبنك م�   8.75% ف  للتأم�ي الخليج  %9.5 ومجموعة  الدوىلي  ي  العر�ب والم�ف   32.75% بحصة  اإلسالمي  فيصل  بنك  من  تشمل كاًل  قوية 
تنمية  وجهاز   8.25% بحصة  م�  كة-  ال�ب وبنك   8.25% كامكو  كة  و�ش  8.25% بحصة   »SAIB« الدولية  العربية  الم�فية  كة  ال�ش وبنك   8.25%

8% ف  التأم�ي وإعادة  ف  للتأم�ي الخليج  كة  %8 و�ش الصغر  ومتناهية  ة  والصغ�ي المتوسطة  وعات  المصدر: أموال الغدالم�ش

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

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

1111


