
Issue 94 العدد
2021/04/05

النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية
GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

112021/04/05 Issue 94 العدد

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

Global economic losses from natural catastrophe events in 2020 were USD 190 billion. In GDP-normalised terms, 
losses rose 1.6% between 1970-2020 on a 10-year moving average basis. This is indicative of the larger scale of 
losses that could result if an event of the past were to occur today, given the accumulation of socio-economic value 
and other dynamics such as changing weather conditions in the intervening years.

Secondary perils in the spotlight, but don’t forget primary-peril risks
SIGMA 1/2021: Natural catastrophes in 2020

From the industry perspective, insured losses from all 
of last year’s disaster events around the world were 
USD 89 billion, the fifth highest on sigma records. 
The key insurance takeaways of this, our annual 
catastrophe report, are:
• Global insured losses from natural catastrophes were 
USD 81 billion in 2020; man-made disasters resulted 
in USD 8 billion insured losses.
• Secondary peril events accounted for more than 70% 
of the natural catastrophe insured losses, resulting 
mostly from severe convective storms (SCS) and 
wildfires. In the last 10 years, SCS have contributed 
more than half of global insured losses from secondary 
perils. Given the high losses, this sigma includes a 
deep-dive on SCS specifically.
• However, 2020 also serves as a reminder of the peak-
loss potential from primary perils. Notably, last year’s 
North Atlantic hurricane season was very active: it 
is just chance the storms hit areas of low population 
density/activity and/or low insurance penetration.
• Further, history indicates a similar trend of rising 
losses from primary perils, suggesting that future 

peak-loss scenarios could also grow significantly. For 
example, we estimate that in a year of both a peak-loss 
inducing hurricane season and multiple secondary 
peril events, combined annual insured losses could be 
as high as USD 250-300 billion.
• The underlying factors influencing primary and 
secondary peril event outcomes are the same, including 
changing socio-economic developments and climate-
change effects. Primary perils are well-monitored by 
the insurance industry, but secondary-peril risks less 
so. Risk assessment efforts need to rebalance to make 
secondary perils a priority.
• Given the dynamic nature of risks, forward- rather 
than backward-looking data analysis is paramount so 
as to not underestimate the scale of potential present-
day and future losses. to this end, risk model build 
also needs to de-bias away from reliance on historical 
data observations, which may not be a good proxy for 
present-day conditions.
To download Sigma 1/2021, please Click Here

 Source: Swiss Re 

https://www.swissre.com/dam/jcr:ebd39a3b-dc55-4b34-9246-6dd8e5715c8b/sigma-1-2021-en.pdf


GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2020/08/17
2021/04/05 Issue 94 العدد 22

International reinsurance renewals completed for April 1, 2021 followed trends set earlier in the season, as market 
pricing remained firm in virtually all classes and territories.

April 2021 reinsurance renewal trends
The Perils of Unmodeled: Willis Re 1st View

Issued three times a year, this publication delivers the 
very first view on current market conditions within the 
reinsurance industry, covering the changes in pricing 
levels and conditions experienced by Willis Re brokers 
and product experts.
Key findings
• International reinsurance renewals completed for 
April 1, 2021 followed trends set earlier in the season, 
as market pricing remained firm in virtually all classes 
and territories.
• Despite above-average insured natural catastrophe 
losses in 2020, most property catastrophe excess of 
loss programs renewing at April 1 delivered a largely 
loss-free year.
• Some property per-risk programs were impacted 
by the worsening frequency and severity of non-

catastrophe losses, which led to pricing increases and 
program restructuring. Aggregate covers particularly 
saw greater focus on structure than on price, as 
reinsurers worked to distance these accounts from 
attritional losses.
• Pandemic and silent cyber exclusionary language 
followed the approach set at January 1, through a 
combination of standard clauses and, from some 
reinsurers, customized language written to align with 
original policy wordings.
• Demand from insurance-linked securities investors 
proved strong, particularly for capacity made available 
through publicly traded bonds, which helped to 
moderate overall price increases.
To download Willis Re 1st View, please Click Here

 Source: Willis Re 

Analysts at Morgan Stanley expect European reinsurers to achieve low single digit rate improvements in the 
Japan-focused, April renewals, alongside further tightening in terms and conditions (T&C).

Reinsurers to achieve low single digit rate improvements in April, 
says Morgan Stanley

After consecutive heavy loss years and the impacts 
of the pandemic in 2020, reinsurers were hopeful of 
meaningful rate rises at the January 1st, 2021 renewals.
While improvements did come to fruition, overall, the 
January renewals were described as disappointing and, 
market sentiment suggests that further improvements 
are needed at the April and mid-year renewal seasons.
However, those hoping for significant gains at April 
1st might well be disappointing again as analysts 
forecast positive rate changes in the low single digits.
While business up for renewal at April 1st involves 
to a certain extent global accounts, most contracts 
renewing are for Japanese business. According to 
Morgan Stanley, full year 2020 was a benign period 
for losses in the region when compared with 2018 and 
2019.
“We therefore expect modest pricing improvements in 
the 2021 April renewal,” say analysts.
The European reinsurers in Morgan Stanley’s 
coverage universe reported low to mid single digit 
improvements in the 2020 April renewal, with an 
average increase of 6.5%. In 2020, for the industry 

overall, Japanese accounts saw pricing increases of 
between 30-50% in loss-affected policies and 10-35% 
in loss free wind and flood business specifically.
In light of these trends, Morgan Stanley analysts 
note that if European reinsurers are to meet the mid 
single digit pricing improvements reflected in its 2021 
forecasts, price improvements in the high single digits 
will need to be achieved at the June and July renewals 
combined.
As well as improved pricing, the January 2021 
renewals also saw the tightening of T&Cs, driven 
mostly by the pandemic and the ongoing issue around 
the validity of business interruption claims following 
government enforced lockdowns.
According to analysts, this trend is expected to 
continue at the upcoming renewals and is likely to 
supplement the picture.

 Source: Reinsurance News 

https://www.willistowerswatson.com/-/media/WTW/Insights/2021/04/the-perils-of-unmodeled-willis-re-1st-view.pdf?modified=20210401165743
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Suez Canal Blockage

The blockage of the Suez Canal for nearly a week will result in a “large loss” for Lloyd’s of London, its chairman 
said on Wednesday, as the insurance market recorded a 900 million pound ($1.2 billion) pretax loss in 2020 due 
to the COVID-19 pandemic.

Lloyd’s of London sees ‘large loss’ due to Suez Canal blockage

The Canal is working to clear the backlog after the 
refloating this week of a stranded giant container ship. 
The blockage threw global supply chains into disarray.
Bruce Carnegie-Brown told Reuters it was too early to 
estimate the exact loss, but “it’s clearly going to be a 
large loss, not just for the vessel but for all of the other 
vessels that were trapped and unable to get through”.
He added this could mean a loss for Lloyd’s of around 
$100 million or more.
Liability insurance claims for ships and cargo 
impacted by the delay are expected to fall initially to 
the container ship Ever Given’s liability insurer, UK 
P&I Club. But UK P&I Club will also use reinsurance, 
some of it in the Lloyd’s market, industry sources say.
Carnegie-Brown said Lloyd’s may be on the hook for 
around 5-10% of the total reinsurance claims.
Fitch Ratings said this week that global reinsurers 
were likely to face hundreds of millions of euros of 
claims due to the incident.
The 2020 loss for the 330-year-old Lloyd’s market, 
home to around 100 syndicate members, compares 
with a 2.5 billion pound profit in 2019.
Lloyd’s expects to pay out 3.4 billion pounds in 2020 

COVID-19 claims net of reinsurance, with Carnegie-
Brown saying many of those payments would be 
related to the cancellation of major events such as the 
Wimbledon tennis tournament. COVID-19-related 
payments will continue this year, he added.
But Lloyd’s said premium rates had risen 10.8% last 
year and rate rises had continued into 2021. Insurers 
typically increase rates after experiencing large losses.
After several closures due to the pandemic, the Lloyd’s 
underwriting floor will reopen on May 17. Carnegie-
Brown said surveys showed most market employees 
expect to return to the office “three-plus days a week”.
($1 = 0.7284 pounds)

 Source: Reuters 

The blocking of the Suez Canal and resulting disruption to global shipping is likely to cause a large loss event 
for the reinsurance industry, Fitch Ratings says. This event will reduce global reinsurers’ earnings but should not 
materially affect their credit profiles, while prices for marine reinsurance will rise further as a consequence of the 
container ship ‘Ever Given’ grounding in the canal.

Suez Canal Blockage a Large Loss Event for Global Reinsurers

Canal officials said on 29 March that Ever Given, 
which has been stuck in the canal since 23 March, had 
been partially freed and that they hoped traffic along 
the Suez Canal could resume again within hours. The 
ultimate losses will depend on how long it takes the 
salvage company to free the container ship completely 
and when normal ship traffic can resume, but Fitch 
estimates losses may easily run into hundreds of 
millions of euros. Accidents involving large container 
ships can cause property claims of over USD1 billion, 
but these are mostly related to salvage. As the Ever 
Given should still be able to travel once freed, claims 

related to hull and cargo insurance, including salvage 
(which will be borne by the shipowner’s hull insurer), 
should remain significantly below this level.
However, the shipowner’s protection and indemnity 
club will probably also face claims from the owners 
of the cargo on the Ever Given and of the other ships 
that are blocked in the Suez Canal for losses related 
to perishable goods and supply chain disruptions. In 
addition, they may face claims from the Suez Canal 
Authority itself for loss of revenues. According to 
press reports, more than 300 ships are stuck at either 
end of the canal. Environmental pollution through 
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spillage of oil or oil products into the canal seems to 
have been avoided.
A large share of those losses will probably be reinsured 
by a global panel of reinsurers. In isolation, this large 
loss event should be neutral to their credit profiles. 
However, it will add pressure to global reinsurers’ 
1H21 earnings – earnings that have already been 
knocked by catastrophe events such as winter storms 
in the US and flooding in Australia, as well as by 
additional coronavirus pandemic-related losses.
Last year, global reinsurers reported heavy declines 
in earnings due to paid claims and claims reserves 
related to the coronavirus pandemic. However, 

underlying performance improved due to significant 
price increases in non-life primary and reinsurance 
(see Global Reinsurance Sector Outlook Stable 
on Hardening Market), and their capital positions 
remained very strong at end-2020. The sequence of 
catastrophe events in 2021 will put additional strain 
on commercial insurance and reinsurance markets, 
pushing prices even higher in an already hardening 
market.
The canal blockage therefore does not change our view 
that communicable disease exclusions in renewed 
treaties and a hardening market should lead to better 
results in 2021.

 Source: Fitch 

Regional Insurance

Market Segment Outlook: Gulf Cooperation Council Insurance
AM Best is maintaining a Negative outlook on the 
insurance markets of the Gulf Cooperation Council 
(GCC) – Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia 
and the United Arab Emirates (UAE) – based on the 
following factors:
• COVID-19-driven uncertainty and the risk of further 
oil price volatility maintaining economic pressure 
across the region
• Concern regarding price adequacy amid intensely 
competitive conditions  
• Financial market fluctuations and depressed real 
estate valuations
• Expectation of liquidity pressures and increased 
delays in cash collection Factors moderating these 
negatives include the following:
• Tightening regulatory oversight and control 
• Easing regional geopolitical tensions

• Opportunities for market consolidation, with merger 
and acquisition (M&A) activity on the rise 
• Generally well-capitalised balance sheets that have 
proven resilient to shock scenarios
For more details & to download full report, please 
Click Here  Source: AM Best 

ن يعلن العوارية العامة مالك الباخرة ايفر جيف�ي
. ن ريتشارد هوغ كمقدر خسائر  الباخرة حيث ع�يّ اسباب جنوح  ي 

التحقيق �ن بدء  العامة مع  العوارية  ن  ايفر جيف�ي للسفينة  ي 
اليابا�ن المالك  أعلن 

المرتبطة  التكاليف  من  متناسًبا  مبلًغا  البضائع  واصحاب  السفينة  مالك  يتشارك  أن  يتطلب  الذي  البحري  القانون  مبادئ  من  مبدأ  هو  العامة  العوارية 
إذا كانت  ما  لتحديد  الوقت  بعض  تستغرق  أن  المحتمل  من  وتحديدها  الخسارة  تكلفة  فأن   ، ن  التأم�ي لمصادر  وفًقا  لحادث.  التعرض  بعد  السفينة  بإنقاذ 

أخرى أطراف  تتضمن مطالبات من 

ي . الف�ن التفتيش  ات و تخضع لعمليات  البح�ي ي منطقة 
التفريــــغ حيث ترسو اآلن �ن ئ  ن إىل موا�ن لم يتم بعد تحديد موعد محتمل لمغادرة السفية ايفر جيف�ي

ي  ال�ت  ، اإلنقاذ  عملية  تكلفة  فإن   ، قليلة  االغلب  عىل  بالسفينة  لحقت  ي  ال�ت ار  اال�ن ان  ،كما  البضائع  ي 
�ن عنها  غ 

َّ
مبل ار  أ�ن أي  وجود  عدم  من  الرغم  وعىل 

كات الشحن  ن ، فضاًل عن مطالبات تعويض محتملة من مجموعة متنوعة من المصالح مثل هيئة قناة السويس أو �ش 11 قاطرة وكراك�ي ي النهاية 
تطلبت �ن

ة . ، يمكن أن تصل إىل مبالغ كب�ي

يحملون  الذين  الشحن  ووكالء  ن  الشاحن�ي فإن   ، ن  المقبل�ي ن  اليوم�ي السويس خالل  عبور  تنتظر  ي  ال�ت السفن  تراكم  من  التخفيف  يتم  أن  المتوقع  من  حاليا”, 
. رحلتهم  ليستكملو  ينتظرون طوياًل  قد  جيفن  إيفر  البضائع عىل 

المصدر: بانوراما التأمين

http://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=307303&URatingId=2968021&AltSrc=22&_ga=2.95862364.1134291153.1617424094-793228939.1600468822
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ن البحري ي قناة السويس تزيد حدة ارتفاعات أسعار التأم�ي
السفينة العالقة �ن

البحري  ن  التأم�ي ارتفاعات أسعار  ي حدة مسار 
السويس »إيفر غيفن« ستسهم �ن قناة  ي 

العالقة �ن السفينة  أن حادثة  المحىلي  السوق  ي 
ن �ن تأم�ي توقع مسؤولو 

عىل  ستعمل  العالمية  ن  التأم�ي إعادة  كات  �ش أن  ن  موضح�ي الحال،  بطبيعة  االرتفاعات  تلك  من  نصيب  له  سيكون  ي 
اإلمارا�ت السوق  أن  إىل  ن  الفت�ي  ،

ً
عالميا

ن البحري  ين إىل أن أسعار التأم�ي ن البحري بشكل عام، مش�ي ن المبا�ش وعىل أسعار التأم�ي كات التأم�ي تعويض خسائرها ع�ب رفع األسعار، ما سينعكس عىل �ش
الماضية. الثالث  السنوات  ي شهدتها عىل مدار  ال�ت الرغم من االرتفاعات   ال تزال متدنية عىل 

ً
العالم عموما ي 

�ن

 
ً
محليا البحري  ن  التأم�ي أسعار  ارتفاع  ن  للتأم�ي اإلمارات  جمعية  وتوقعت 

ي  ال�ت االرتفاعات  إىل  لتضاف   ،
ً
تقريبا و12%   8 ن  ب�ي الجاري  العام  خالل 

إىل  منوهة  الماضية،  الثالث  السنوات  خالل   25% نحو  نسبتها  بلغت 
 
ً
يعت�ب سوقا والذي  نفسه  المحىلي  السوق  بطبيعة  ترتبط  ال  االرتفاعات  أن 

أن  أوضحت  كما  المعيدين،  وتوجهات  العالمي  السوق  بطبيعة  بل   ،
ً
نظيفا

قناة  فحادثة  وبالتاىلي  العوامل،  من  بالعديد  ترتبط  المتوقعة  االرتفاعات 
المتسبب. وليست  السعرية  االرتفاعات  تكون من محفزات  ربما  السويس 

االكتتابية السعة 

اإلمارات  لجمعية  العام  ن  األم�ي أفاد  وتفصياًل، 
البحري  ن  التأم�ي أسعار  أن   ، ي

لط�ن فريد  ن  للتأم�ي
العالم، وال  ي 

أو �ن المحىلي  ي السوق 
متدنية سواء �ن

ن  المكتتب�ي ببعض  دفع  األسعار  تراجع  أن  شك 
قاد  ما  الماضية،  السنوات  خالل  االنسحاب  إىل 
ودفع  األسواق  ي 

�ن االكتتابية  السعة  تراجع  إىل 
لكن  متفاوتة،  بنسب  لالرتفاع  األسعار  عودة  إىل 
الثالث  السنوات  شهدتها  ي  ال�ت االرتفاعات  تلك 
ي 

�ن العموم  ي 
�ن  25% بنحو  تقدر  ي  وال�ت الماضية 

إىل  وصلت  األسعار  أن  ي  تع�ن ال  المحىلي  السوق 
الفنية  الحدود  تزال دون  مستويات جيدة فهي ال 

المجدية.
كات  �ش ستكبد  أيام  منذ  السويس  قناة  شهدتها  ي  ال�ت الحادثة  »إن  وقال: 
إىل  بهم  ستدفع  ة  كب�ي خسائر   - ن التأم�ي معيدي  سيما  -ال   

ً
عالميا القطاع 

بهذا  المحىلي  السوق  سيتأثر  شك  وال  الخسائر،  لتعويض  األسعار  تعديل 
البحري  ن  التأم�ي أسعار  وبالتاىلي  ن  التأم�ي إعادة  تكاليف  تفع  وس�ت التوجه 
ألوانه  السابق  من  أنه   

ً
مضيفا السفن،  هياكل  أو  البضائع  يخص  ما  سواء 

 بشكل دقيق، لكن 
ً
ن البحري محليا ي أسعار التام�ي

ع نسب االرتفاعات �ن
ُّ
توق

%12 خالل العام الجاري«. 8 إىل  ي العموم لن تتجاوز 
�ن

داخلية،  عوامل  بفعل  تكون  لن   
ً
محليا ن  التأم�ي أسعار  ارتفاع  أن  وأوضح 

ستكون  فاالرتفاعات  وبالتاىلي  نظيف،  المحىلي  البحري  ن  التأم�ي سوق 
َ
ف

. ً
عالميا ن  التأم�ي معيدي  القطاع ووضع  بفعل وضع 

السفينة حادثة 

كة »يو أي  ومن جهته، أفاد الرئيس التنفيذي ل�ش
العالمي  الماىلي  ي  د�ب مركز  ي 

�ن ن  التأم�ي لوساطة   » ي �ب
وإغالقها  السويس  قناة  حادثة  أن  قبان،  جورج 
لها  غيفن« ستكون  »إيفر  العالقة  السفينة  بفعل 
سيكون  شك  وال  األطراف،  من  الكث�ي  عىل  آثار 
المحاماة عىل  كات  هناك خا�ون ورابحون، ف�ش
 
ً
نظرا المستفيدين  أبرز  ستكون  المثال  سبيل 

مختلف  ن  ب�ي القضايا  من  العديد  رفع  الحتمالية 
بالتعويضات  المطالبة  واألطراف  كات  ال�ش
عن  مسؤوليتها  والنافية  موقفها  عن  والمدافعة 

الخسارة. تحمل 
األطراف  من  العديد  هناك  »سيكون  وتابع: 

السفينة  من  سواء  مطالبات  ستتكبد  ي  ال�ت ن  التأم�ي كات  �ش ومنها  الخا�ة 
 
ً
ا مش�ي العالقة،  األخرى  السفن  من  أو  عليها،  المحملة  والبضائع  المتسببة 

وستنتج  ة،  ستكون كب�ي للحادثة  ة  المبا�ش وغ�ي  ة  المبا�ش الخسائر  أن  إىل 
التعويضات   إىل أن 

ً
، الفتا التأخ�ي أو بسبب  البضائع  أو تلف  ار  إما عن أ�ن

الوثائق  معظم  اعتبار  عىل  ة  مبا�ش تكون  أن  يرجح  ال  بالتأخ�ي  الخاصة 
.» التأخ�ي تغطي  ال  التقليدية(  )الوثائق  البحرية 

ومنه  العالمي  البحري  ن  التأم�ي قطاع  عىل  ستقع  ي  ال�ت اآلثار  أن  إىل  وأشار 
من  النوع  هذا  أسعار  ي 

�ن سعرية  ارتفاعات  شكل  عىل  ستكون  المحىلي 
الرغم من  البحري ال تزال متدنية عىل  ن  التأم�ي أن أسعار   إىل 

ً
، الفتا ن التأم�ي

. ً
تقريبا  2017 عام  منذ  المتتالية  ارتفاعاتها 

السابقة  ة  الف�ت خالل   
ً
مدفوعا كان  السعرية  االرتفاعات  »مسار  وقال: 

الحادثة  اآلن وبعد  لكن   ،
ً
عالميا االكتتابية  السعة  وتراجع  المعيدين  بنتائج 

أك�ث حدة«. المسار  سيكون هذا 

ي
األستاذ/ فريد لط�ن

ن العام  األم�ي
ن جمعية اإلمارات للتأم�ي

األستاذ/ جورج قبان
الرئيس التنفيذي 
 » ي كة »يو أي �ب �ش

ن لوساطة التأم�ي

المصدر: الرؤية

استطالع »البيان«:  

ن »كوفيد 19« للسفر تأييد إصدار بوالص تأم�ي
»كوفيد  بمخاطر  خاصة  ن  تأم�ي بوالص  إصدار  تأييد   ، األسبوعي البيان  استطالع  أظهر 
ي وقت يطلب فيه مزيد من البلدان 

ي الخارج، �ن
19« كأحد مستلزمات قضاء العطالت �ن

وس.  بالف�ي الزائر  إصابة  ي حالة 
�ن إلزامية  تأمينية  تغطية  العالم  حول 

»كوفيد  بـ  خاصة  ن  تأم�ي وثائق  إصدار  تؤيد  »هل  ومفاده  االستطالع  سؤال  عىل   
ً
وردا

ن عىل  ي الخارج«، أبدى 63.9 % من المشارك�ي
19« كأحد مستلزمات قضاء العطالت �ن

وس كأحد  بالف�ي ن خاصة  تأم�ي وثائق  إصدار  تأييدهم   » ي »توي�ت
�ن الرسمي  البيان  حساب 

أكد  منهم.فيما   %  36.1 اح  االق�ت رفض  الذي  الوقت  ي 
�ن الخارج،  إىل  السفر  متطلبات 

، تشجيعهم لطرح  ي
و�ن ي االستطالع عىل موقع »البيان« اإللك�ت

ن �ن 60 % من المستجيب�ي
بينما  الخارج،  ي 

�ن العطالت  قضاء  مستلزمات  كأحد   »19 بـ»كوفيد  ن خاصة  تأم�ي وثائق 
40 % أنهم ليسوا مؤيدين. أجاب 

، أن السفر إىل بعض الدول  ن ة الوطنية« للتأم�ي كة »البح�ي ، مدير عام �ش وأكد نادر قدومي
ن المحلية مطالبة بـ»التعايش« مع  كات التأم�ي ة، وقال إن �ش 19« قبل التقّدم للحصول عىل تأش�ي ن سفر يغطي عالج »كوفيد  بات بحاجة إلزامية إىل تأم�ي
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دولة  وإىل  من  والسفر  السياحة  حركة  تسهيل  بهدف  الجديدة  المتطلبات 
اإلمارات.

حاالت  تغطي  كة  ال�ش عن  الصادرة  السفر  وثائق  كل  بأن  قدومي  وأفاد 
تقدم خدماتها  ن شاملة  تأم�ي المتطلبات ضمن خطة  19« حسب  »كوفيد 

العالم. أنحاء  جميع  ي 
�ن للمسافرين 

ن  للتأم�ي اإلسالمية  ي  د�ب كة  �ش لدى  التنفيذي  الرئيس   ، ي
و�ن في�ت جهاد  وقال 

وثائق  إصدار  نحو  العالم  دول  ن  ب�ي التوّجه  إن  »أمان«،  ن  التأم�ي وإعادة 
مستلزمات  كأحد  مستمر  تزايد  ي 

�ن أصبح   »19 بـ»كوفيد  خاصة  ن  تأم�ي
الخارج. ي 

العطالت �ن قضاء 

جانب  إىل  إضافية  أعباًء  تتحمل  أصبحت  العالم  دول  جميع  أن  وذكر 
كة  ورة االستعانة ب�ش ار االقتصادية الناجمة عن الجائحة، ما يعزز �ن األ�ن
ن  التأم�ي وثائق  ي 

�ن المغطاة  األمراض  ضمن   »19 »كوفيد  لتغطية  ن  التأم�ي
. ن التأم�ي كات  ة ل�ش  كب�ي

ً
الخطوة تخلق فرصا  إىل أن تلك 

ً
، الفتا الصحي

تدور  السفر  أثناء   »19 ن ضد مخاطر »كوفيد  التأم�ي قيمة سوق  أن  يذكر 
19« عادًة  ن »كوفيد  ، يغطي تأم�ي

ً
. وعالميا ً

30 و40 مليار دوالر سنويا ن  ب�ي
تكاليف  تشمل  أن  ويمكن  دوالر،  ألف   100 إىل  قيمته  تصل  بما   

ً
عالجا

ه. 19« وخدمات مثل اإلجالء أو الدفن المحىلي وغ�ي فحص »كوفيد 

Arab Insurance EgyptEgypt

وفق  العاملة  سواء  األموال،  وتكوين  الحياة  ن  تأم�ي كة  �ش حصة  إرتفعت 
والقطاع  العام  األعمال   ، ن للقطاع�ي والتابعة   ، التكافىلي أو  التجاري  النظام 
2019 /2020 ، مقارنة  ي العام الماىلي 

ة، �ن الخاص، من المطالبات المبا�ش
.2019/2018 السابق  الماىلي  العام  ي 

�ن ة  المبا�ش المطالبات  من  بنصيبها 

من  والمسئوليات،  الممتلكات  ن  تأم�ي كات  �ش نصيب  تراجع  المقابل،  ي 
و�ن

 ،2020/ 2019 ن خالل العام الماىلي  ي سوق التأم�ي
ة، �ن التعويضات المبا�ش

السابق  الماىلي  العام  خالل  ة،  المبا�ش التعويضات  ي 
�ن بنصيبها  مقارنة 

.2019/2018

للعمالء  الممتلكات  ن  تأم�ي كات  �ش تسددها  ال�ت  األموال  أن  المعروف  ومن 
تسددها  ال�ت  األموال  أما  بالتعويضات،  تسم  األخطار  تحقق  حال  �ن 
وط  تحقق �ش أو  الوثيقة  مدة  انتهاء  حال  �ن  للعمالء  الحياة  ن  تأم�ي كات  �ش

المعاوضة. أو  التأمينية  المزايا  أو  بالمطالبات  تسم  التغطية 

المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  من  الصادرة  الرسمية،  للبيانات  ووفًقا 
خالل   ، ن التأم�ي سوق  ي 

�ن ة  المبا�ش والمطالبات  التعويضات  فاتورة  بلغت 
بواقع  موزعة  جنيه،  مليار   17.9 قيمته  ما   ،2020/  2019 الماىلي  العام 
8.2 مليار  الحياة وتكوين األموال، مقابل  ن  تأم�ي كات  9.7 مليار جنيه، ل�ش

والمسئوليات. الممتلكات  ن  تأم�ي كات  �ش لصالح  جنيه، 

سوق  ي 
�ن ة  المبا�ش والمطالبات  التعويضات  فاتورة  بلغت  المقابل،  ي 

و�ن
جنيه،  مليار   16.9 قيمته  ما   ،2019/2018 الماىلي  العام  خالل   ، ن التأم�ي
األموال،  وتكوين  الحياة  ن  تأم�ي كات  ل�ش جنيه،  مليار   8.3 بواقع  موزعة 

والمسئوليات. الممتلكات  ن  تأم�ي كات  لصالح �ش جنيه،  مليار   8.6 مقابل 

ن  التأم�ي بسوق  ة  المبا�ش والمطالبات،  التعويضات  ي 
�ن الزيادة  قيمة  وبلغت 

2019 /2020 ، ما قيمته مليار جنيه تقريًبا،   ، ي
الما�ن الماىلي  العام  خالل 

.5.9% بنسبة إرتفاع تصل إىلي 

وتكوين  الحياة  ن  تأم�ي كات  �ش عىلي  ة،  المبا�ش المطالبات  فاتورة  شهدت 
 9.7 اىلي  لتصل   ،  2020/ 2019 الماىلي  العام  ي 

�ن ملحوظة  زيادة  األموال، 
السابق  الماىلي  العام  ي 

�ن تقريًبا  جنيه  مليار   8.4 بـ  مقارنة  جنيه،  مليار 
اىلي  تصل  إرتفاع  بنسبة  جنيه،  مليار   1.3 تتجاوز  بزيادة   ،2018/2019

.16.2%

ن الممتلكات-  كات تأم�ي ة ب�ش ي المقابل شهدت فاتورة التعويضات المبا�ش
و�ن

ملحوًظا  إنخفاًضا  الصادرات-  لضمان  المرصية  فيها  بما  كة  �ش  23 البالغة 
تقريبا،  جنيه  مليون   314 بقيمة   ،2019/2020 ي 

الما�ن الماىلي  العام  ي 
�ن

 ،2019/2018 ي العام الماىلي السابق 
8.6 مليار �ن 8.3 مليار جنيه، مقابل 

. 3.7% بنسبة إنخفاض تصل اىلي 

المصدر: البيـــان

ي 2020 مقارنة بـ 2019 
�ن

ي التعويضات والمطالبات 
ن الحياة وإنخفاض الممتلكات �ن كات تأم�ي إرتفاع نصيب �ش

ة المبا�ش

المصدر: المال، الهيئة العامة للرقابة المالية

Arab Insurance JordanJordan

ن ي اصدار وثائق التأم�ي
ن من اإلحتيال �ن ن يحذر المواطن�ي كات التأم�ي ي ل�ش

اإلتحاد األرد�ن
اإللزامي  ن  التأم�ي مكتب  بأن  االدعاء  خالل  من  باالحتيال  البعض  قيام  مفادها  شكاوى  عدة  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

االرد�ن لالتحاد  ورد 
ن اإللزامي حيث يقومون  خيص  قد تم إغالقه وأنهم هم الجهة المخولة بإصدار وثائق التأم�ي الموجود داخل حرم مختلف مراكز ال�ت
وثائق  إصدار  رسوم  بأن  ن  المواطن�ي ن  موهم�ي إضافية  مبالغ  واستيفاء  اإللزامي  ن  التأم�ي غ�ي  ن  التأم�ي وثائق  من  أخرى  أنواع  بإصدار 

ارتفعت. قد  اإللزامي  ن  التأم�ي

بموجب  اإللزامي  ن  التأم�ي لخدمة  والحرصي  الوحيد  المقدم  هو  االتحاد  بأن  اليوم  له  بيان  ي 
�ن ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

األرد�ن اإلتحاد  واكد 
ن  ي تقديم خدمة التأم�ي

2010 والتعليمات الصادرة بموجبه  مستمر �ن 12 لسنة  ن اإللزامي للمركبات رقم  أحكام القانون ونظام التأم�ي
عام  من  تتغ�ي  لم  ي  وال�ت الدولة  من  والمحددة  الرسمية  األسعار  ووفق  خيص  ال�ت مراكز  داخل  المتواجدة  مكاتبه  ي كافة 

�ن اإللزامي 
للمواطن بجودة عالية.  الخدمة  لتقديم  اإللزامي من خالل كادر مؤهل ومدرب  ن  التأم�ي لتقديم خدمة  2010، هذا ويكرس االتحاد كافة اإلمكانات 

كات  ل�ش ي 
األرد�ن االتحاد  مكاتب  إىل  ة  ومبا�ش فقط  التوجه  للمركبات  االلزامي   ن  التأم�ي عىل  بالحصول  ن  الراغب�ي ن  المواطن�ي باألخوة  االتحاد  واهاب 

بإصدار  المخولة  الوحيدة  الجهة  بأنه  للمركبات علما  اإللزامي  ن  التأم�ي للحصول عىل خدمة  خيص  ال�ت ي جميع مراكز 
المتواجدة �ن  ) الموحد  )المكتب  ن التأم�ي

فيمكن  المتعددة  بأنواعها  لمركباتهم  الشامل  ن  التأم�ي وثائق  اء  ب�ش ن  الراغب�ي ن  بالمواطن�ي يتعلق  فيما  أما   ، ن التأم�ي كات  �ش عن  بالنيابة  اإللزامي  ن  التأم�ي وثائق 
خيص.  ال�ت المتواجدين خارج حرم  أو وكالئها  ن  التأم�ي كات  التوجه إىل مكاتب �ش لهم 

الكلية  أو الخسارة  الكلية فقط  إما تغطي الخسارة  ن شامل  تأم�ي ن هي وثائق   التأم�ي كات  تباع من قبل �ش ي  ال�ت ن   التأم�ي البيان أن وثائق  السياق ،وضح  وبــهذا 
. والجزئية 

المصدر: الدستور

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_report/report_efsa150.htm
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كات  كات المقيدة بالبورصة المرصية وال�ش الرقابة المالية تدعو إلجراء حوار مجتمعي مع ال�ش
ي لإلفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة 

العاملة بالقطاع المالي غ�ي المرص�ن
ذات الصلة باالستدامة 

غ�ي  المالية  األنشطة  مجاالت  ي 
�ن العاملة  واالتحادات  بالهيئة،  المشكلة  االستشارية  اللجان  المالية  الرقابة  هيئة  رئيس   – عمران  محمد  الدكتور  طالب 

كات  ال�ش حة إلعداد  المق�ت القواعد  أراءهم حول  المرصية الستطالع  بالبورصة  المقيدة  كات  ال�ش أعضائها، ومع  بإجراء حوار مجتمعي مع  بالقيام  المرصفية 
بتقرير  اإلفصاحات كملحق  تلك  بتقديم  المالية  الرقابة  من  قرار   إلصدار 

ً
تمهيدا المؤسسية،  والحوكمة  والمجتمعية  البيئية  الممارسات  عن  إفصاح  لتقارير 

.2022 ح لها أن تكون بنهاية عام  الهيئة والمق�ت إدارة  ة توفيق أوضاع لما سيقرره مجلس  كة مع إعطاء ف�ت إدارة ال�ش مجلس 

وقال عمران أن تلك النوعية من التقارير تمثل إفصاحات بيئية ومجتمعية 
 ESG( Environmental Social وحوكمة ذات صلة باالستدامة )معاي�ي
توصيات  تمثل  ي 

المنا�ن بالتغ�ي  متعلقة  وأخرى   ،and Governance
.TCFD(( Task Force on Climate Financial Disclosure

كة عىل تطبيق مبادئ   عىل أن تلك التقارير ستعكس قوة إدارة ال�ش
ً
مشددا

اتخاذ  من  وتمكنهم  المستثمرين  لدى  ثقة  يولد  وبما  المستدامة،  التنمية 
قد  ي  ال�ت والفرص  المخاطر  تحديد  خالل  من  مدروسة  استثمارية  قرارات 
يشهده  ما  مع  يتما�ش  الذي  األمر  التقليدية  المالية  التقارير  ترصدها  ال 
منذ  المستدامة  التنمية  وأهداف  مبادئ  بتطبيق  ايد  ن م�ت اهتمام  من  العالم 

.2015 ي 
اإلعالن عنها �ن

كات  وأشار رئيس الهيئة إىل أن معاي�ي )ESG( سيتم تطبيقها عىل كافة ال�ش
ي 

الهيئة �ن كات الخاضعة لرقابة  بالبورصة المرصية، باإلضافة لل�ش المدرجة 
ي 

ي يبلغ رأس مالها المدفوع أو صا�ن كافة األنشطة المالية غ�ي المرصفية وال�ت
جميع  َسُتطالب  ن  ح�ي ي 

�ن  . فأك�ث مرصي  جنيه  100مليون  ملكيتها  حقوق 
مليون   500 ملكيتها  ي حقوق 

أو صا�ن المدفوع  رأسمالها  يبلغ  ي  ال�ت كات  ال�ش
العمل  لتوصيات مجموعة   

ً
وفقا إفصاح  تقارير  ُتعد  أن  فأك�ث  جنيه مرصي 

 ،)TCFD( ب  والمعروفة  المنا�ن  للتغ�ي  المالية  ات  التأث�ي عن  لإلفصاح 
.ESG وذلك باإلضافة إىل إفصاحهم عن معاي�ي 

األداء  تقارير  إعداد  لقواعد  ح  مق�ت بوضع  الهيئة  قيام  عن  عمران  وكشف 
ألفضل   

ً
وفقا باالستدامة  الصلة  ذات  كات  ال�ش وحوكمة  والمجتمعي  ي  البي�ئ

ات عدة مصادر دولية وإقليمية بهدف  الممارسات الدولية، وتوظيف لخ�ب
المطبقة  المعاي�ي  مع  يتفق  بشكل  التقرير  إعداد  قواعد  ح  مق�ت إخراج 

تمتلك  ي  ال�ت كات  ال�ش جانب  من  إعدادها  تسهيل  بجانب  الدول،  بمختلف 
ن مرص  ي متطلبات كتابة التقارير ب�ي

ي دول أخرى لتحقيق التقارب �ن
 �ن

ً
فروعا

الدول. ها من  وغ�ي

وهي  األوىل   ، ن مرحلت�ي عىل  القرار  تطبيق  عىل  تعمل  الهيئة  أن  وتابع 
Comply or Explain حيث تستجيب فيها  التوضيح  أو  مرحلة االمتثال 
لقياس  ات  مؤ�ش عن  عبارة  وهو  للتقرير  األول  كات-طواعية-للنموذج  ال�ش
ال-من  أو  -بنعم  عنها  ويجاب   TCFDو-  ESG معاي�ي  من  معيار  لكل  األداء 
المرحلة  تلك  االمتثال. وتستمر  ي حالة عدم 

السبب �ن كات مع توضيح  ال�ش
 ،2022 ي ديسم�ب 

ي من المتوقع أن تنتهي �ن ة توفيق األوضاع وال�ت طوال ف�ت
تحديدها. السابق  المعاي�ي  عليها  تنطبق  ي  ال�ت كات  ال�ش وتطبق عىل 

كات  ة توفيق األوضاع ستعمل الهيئة عىل تقديم المساعدة لل�ش وخالل ف�ت
مكثفة  عمل  ورش  طريق  عن  القرار  تطبيق  وفهم كيفية  القدرات  بناء  ي 

�ن
ة توفيق األوضاع  وندوات مخصصة لكل قطاع عىل حدة، وعقب انتهاء ف�ت
مفصلة  بإجابات  كات  ال�ش فيها  تقوم  حيث  الثانية،  المرحلة  تطبيق  يبدأ 
أو  باالستدامة  الصلة  ذات  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  سياستها  عن 

. ي
المنا�ن بالتغي�ي  عالقة  ذات  إفصاحات 

ESG Re- بـ الخاصة  اإلفصاح  تقارير  إعداد  وقواعد  معاي�ي  وضع   سيتم 
الخاص  ي 

و�ن االلك�ت الموقع  عىل   TCFD بالـ  الخاصة  وتلك   porting
: التاىلي ي 

و�ن يد االلك�ت ال�ب حات عىل  أية مق�ت ي 
تل�ت يتم  بالهيئة، عىل ان 

sustainable.development@fra.gov.eg

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

ن مهلة إضافية شهرين لنهاية مايو إلنهاء  »الرقابة المالية« تمنح وسطاء التأم�ي
إجراءات القيد

ن وإعادة  ن ووسطاء التأم�ي ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دوري رقم 9 لسنة 2021 بشأن منح المتدرب�ي أصدر المستشار رضا عبدالمعطي
بالهيئة. ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي ي سجل وسطاء 

�ن والتجديد  القيد  إجراءات  إضافية إلنهاء  مهلة  ن  التأم�ي

 مع قرارات رئيس مجلس 
ً
المستجد، وتوافقا وس كورونا  انتشار ف�ي الدولة للحد من  ي إطار استكمال جهود 

القرارات جاءت �ن وأوضح عبدالمعطي أن هذه 
الجائحة. لمواجهة هذه  ازية  االح�ت اإلجراءات  لبعض  الدولة  بإتخاذ  الوزراء 

من  تنظيمها  يتم  ي  ال�ت التدريبية  الدورات  عقد  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  قررت  فقد  الطارئة،  واألوضاع  الظروف  ذات  الستمرار   
ً
نظرا أنه  وأوضح 

بعد. اإلختبارات عن  ، وكذلك عقد  ن التأم�ي إعادة  أو  ن  التأم�ي ن ووسطاء  للمتدرب�ي للهيئة  التابع  المالية  الخدمات  خالل معهد 

مايو   31 ي 
�ن لتنتهي  أمس  قيده ح�ت  ميعاد تجديد  ينتهي  لمن  لمدة شهرين  إضافية  مهلة  ن  التأم�ي إعادة  أو  ن  التأم�ي ن ووسطاء  المتدرب�ي منح  تقرر  وتابع “كما 

لمقبل. ا

ن  ي وساطة التأم�ي ي السجل( وذلك لمتدر�ب
ي السجل )إنتهاء التدريب لمدة عام دون قيده �ن

كما تم منحهم مهلة إضافية لمدة شهرين لمن ينتهي ميعاد قيده �ن
.2020 31 مايو  ي 

ي وتنتهي �ن
31 مارس الما�ن ن ح�ت  كات التأم�ي ب�ش

ن الُمعد لهذا الغرض  ن أو إعادة التأم�ي ي سجل وسطاء التأم�ي
 استمرار أداء االختبار )أون الين( لمن يتقدم للقيد أو لتجديد القيد أو إلعادة القيد �ن

ً
وتقرر أيضا

لهيئة. با

2020 مهلة  ن المقيدين بسجالت الهيئة المفروض تجديد قيدهم خالل شهري نوفم�ب وديسم�ب  ن أو إعادة التأم�ي  منح وسطاء التأم�ي
ً
وأضاف أنه تقرر أيضا

القيد. 2021/1/31 إلنهاء إجراءات تجديد  ي 
تنتهي �ن

المصدر: أموال الغد

http://sustainable.development@fra.gov.eg 
http://sustainable.development@fra.gov.eg 
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7e RDV de Casablanca de l’Assurance
Othman El Alamy appelle à un engagement résolu dans les 
projets de Solvabilité basée sur les risques

A leur tête, Mohamed Hassan 
Bensalah, le Président de 
la FMSAR. Lors de cet 
événement très attendu, il a 
souligné que l’industrie de 
l’assurance a, elle aussi, été 
bousculée par la pandémie de 
la Covid-19. Cette crise nous 
a fait prendre conscience que 
notre modèle classique basé sur 

la mutualisation des risques, pouvait vaciller face à un 
événement planétaire.
Il a par ailleurs attesté que cette crise a joué un rôle 
determinant dans l’accélération de la transformation 
numérique du secteur des assurances, lui faisant 
gagner ainsi plusieurs années.
Ceci étant, le secteur, a fait montre de résilience en 2020 
comparativement à d’autres secteurs économiques.
Ainsi, les primes de la Non Vie ont enregistré une 
évolution de 2,8%, et la Vie a bien résisté, n’enregistrant 
qu’une faible baisse de 0,3%.
« Ce bilan relativement positif ne doit pas occulter 
les problèmes que notre secteur a rencontré lors de 
cette année exceptionnelle. Plus particulièrement au 
niveau de l’encaissement des primes et au niveau de 
la dépréciation de nos actifs. En raison de la baisse 
des marchés financiers, les entreprises d’assurance 
ont perdu environ 31% de leurs plus-values latentes, 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 », alerte 
Mohamed Hassan Bensalah.
Et le secteur n’est pas encore à l’abri de l’émergence 
de risques nouveaux, ce qui incite à bien tirer les 
leçons de cette année particulière.
Et l’un des principaux enseignements pour le président 
de la FMSAR est que les mécanismes d’assurance 
classiques ne peuvent pas couvrir les risques 
systémiques, ni amortir leur impact financier.
« L’un de nos principaux défis aujourd’hui consiste 
à construire des modèles de couverture capables de 
protéger les individus et les organisations, sans mettre 
en péril l’équilibre de notre secteur. », explique-t-il.

C’est d’ailleurs la thématique retenue pour cette 
édition 2021 des RDV de l’assurance.
Selon l’Association Internationale des Contrôleurs 
d’Assurances (AICA), dont le Maroc est un membre 
actif, l’assurance inclusive se présente comme : «tous 
les produits d’assurance destinés aux segments de 
marché exclus ou mal servis en général – plutôt que 
ciblant exclusivement les pauvres ou le marché à 
faibles revenus dans une acception étroite», rappelle à 
juste titre Othman Khalil El Alamy, Secrétaire Général 
de l’ACAPS
Dans son intervention lors du 7e RDV de l’assurance, 
il rappelled l’étude lancée en 2019 et ce en 
collaboration avec la FMSAR et le MFE. Cette étude 
a révélé l’importance et la diversité de la protection 
et les couvertures que l’assurance peut apporter aux 
populations (les jeunes de 18 à 25 ans, les personnes 
âgées de 65 ans et plus, des femmes au foyer, des 
ménages à revenu modeste, la population rurale, 
les très petites entreprises). «Elles laissent entrevoir 
un potentiel de développement prometteur pour ce 
marché, quand on sait, qu’à fin 2020, 1,6 million 
de contrats de micro-assurance seulement ont été 
commercialisés au Maroc», annonce O. El Alamy.
En ce qui concerne la stratégie nationale d’inclusion 
financière SNIF menée de concert avec BAM et 
le MEFRA, il rappelle qu’un travail collectif est 
mené pour faire évoluer le cadre réglementaire. A 
ce titre des amendements réglementaires favorisant 
la simplification des contrats de micro-assurance 
(à travers une limitation des exclusions, un délai 
d’indemnisation réduit et une simplification des 
procédures de gestion des contrats et des déclarations 

Placé sous Le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Rendez-Vous de Casablanca 2021 Les 
professionnels de l’assurance réunis les 31 mars et le 1er avril 2021, à l’occasion de la 7ème édition des RDV de 
Casablanca de l’assurance, organisée par la FMSAR. 
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en cas de sinistres) et l’élargissement des canaux de 
distribution notamment via les établissements de 
paiement sont de plus en plus introduits. «D’ailleurs, 
un projet de circulaire de l’Autorité, vient d’être 
transmis au Ministère des finances pour homologation 
(après avoir reçu un avis favorable de la Commission 
de régulation…) », rappelle le SG de l’ACAPS.
L’Autorité se prépare également à lancer dès cette 
année une enquête de pénétration annuelle de la micro-
assurance au Maroc. Le leitmotiv est d’établir un 
baromètre pour disposer d’un état des lieux précis et 
de suivre l’impact réel, auprès des populations cibles, 
des diverses mesures et initiatives entreprises en vue 
de leur éventuel ajustement.
Les enseignements à tirer…
Aussi, comme annoncé par El Alamy, la crise 

pandémique redessine les frontières de l’intervention de 
l’assurance. Autrement dit, cette crise a rendu le débat 
sur les limites de l’assurabilité, essentiel, amenant ainsi 
les pouvoirs publics, les opérateurs économiques et la 
société dans son ensemble à réfléchir aux solutions qui 
doivent être apportées.
Et pour conclure, le SG de l’ACAPS annonce : « A 
moyen terme toujours, nous pourrions réfléchir à un 
mécanisme de couverture contre le risqué pandémique 
qui pourrait engager une dynamique partenariale 
entre pouvoirs publics et opérateurs pour permettre à 
nos sociétés d’être plus fortes et résilientes face à ces 
risques ».

 Source: Eco Actu 

ن التكافلي لألبناك التشاركية بالمغرب الجواهري يعلن قرب إحداث التأم�ي
ن  التأم�ي إحداث  قرب  المغرب،  بنك  واىلي  الجواهري،  اللطيف  عبد  أعلن 
ي 

�ن التشاركية  األبناك  توفرها  ي  ال�ت التمويلية  بالمنتجات  المرتبط  التكافىلي 
لمملكة. ا

الدار  ملت�ت  من  السابعة  النسخة  ي 
�ن ألقاها  كلمة  ي 

�ن الجواهري،  وذكر 
مراقبة  وهيئة  المركزي  البنك  أن   ، ي

الما�ن األربعاء  يوم   ، ن للتأم�ي البيضاء 
ن  ح�ي إىل  المنتج  هذا  إلخراج   

ً
معا يعمالن  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات 

الوجود.

فاعلون  فيه  شارك  الذي  اللقاء  هذا  ضمن  المغرب،  بنك  واىلي  وقال 
التمويل  تطوير  ي 

�ن سيساهم  التكافىلي  ن  التأم�ي إن  وخواص،  عموميون 
األطراف  لكل  وتعبئة  بتنسيق  متقدمة  مرحلة  ي 

�ن يوجد  وهو   ، التشاركي
لمعنية. ا

للمالية  مخصصة  التأمينات  صيغ  من  صيغة  هو  التكافىلي  ن  والتأم�ي
أجل  من  األشخاص  من  عدد  ن  ب�ي التكافل  أساس  عىل  ويقوم  التشاركية، 

يعة. ي يمكن أن تلحق بهم، وذلك وفق ضوابط ال�ش ار ال�ت ي األ�ن
تال�ن

وإعادة  التكافىلي  ن  للتأم�ي التنظيمي  اإلطار   59.13 رقم  القانون  وضع  وقد 
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

الذين حصلوا  الزبائن  لدى  تخوف  التكافىلي  ن  التأم�ي تأخر صدور  ونتج عن 

البنوك  من  تمويالت  عىل 
السنوات  خالل  التشاركية 
عقارات  بها  اقتنوا  الماضية، 
يجعلهم  ما  وهو  وسيارات، 

حقوقهم. لضياع  ن  معرض�ي

سنوات  ثالث  اآلن  ومرت 
التشاركية  األبناك  عىل دخول 
لكن  المغربية،  السوق  إىل 
التكافىلي  ن  التأم�ي يرى  أن  دون 
الزبائن  يلجأ  ما   

ً
ا وكث�ي النور. 

تعميق  من  يزيد  ما  وهو   ،
ً
مقنعا  

ً
جوابا يجدون  فال  لالستفسار  البنك  إىل 

لديهم. السائد  القلق 

البنوك  أن  إىل  المغرب  بنك  عن  الصادرة  الرسمية  المعطيات  وتش�ي 
درهم،  مليارات   13.5 تجاوزت  تمويالت   2020 سنة  وزعت  التشاركية 
ي سجلت 9.1  2019 ال�ت ي المائة مقارنة بـ

 قدره 48 �ن
ً
مسجلة بذلك ارتفاعا

فقط. درهم  مليار 

منحتها  ي  ال�ت التمويالت  إجماىلي  من  األسد  بحصة  العقار  تمويل  واستأثر 
حواىلي  بلغت  إذ  المغرب،  بنك  حسب  الماضية،  السنة  التشاركية  البنوك 

. تكافىلي ن  تأم�ي 11.5 مليارات درهم، لكن مازالت كلها بدون 
المصدر: هسبريس

In the Spotlight

FINASSURANCE مجلة
المواضيع  العديد من  العدد  FINASSURANCE، ويتضمن هذا  العدد 2447-2676 من مجلة  صدر 

منها: واللقاءات 
للتأمينات الجزائرية  كة  لل�ش العام  المدير   - السيد/ مراد كعولة  - حوار مع 

الجزائر للتأمينات  كة سالمة  التنفيذي ل�ش الرئيس   - بن عربية  السيد/ محمد  - حوار مع 
من  معتمدة  التأمينات  ي 

�ن مختصة  شهرية  مجلة  هي    FINASSURANCE أن  بالذكر  الجدير  ومن 
سابق  إطار  الدين   نور  نباىلي  السيد  مديرها   2019 افريل   02 بتاريــــخ  الجزائرية  اإلتصال  وزارة  طرف 
وذلك  كات  ال�ش و  شخاص  الٱ لدى  ن  التأم�ي ثقافة  ترسيخ   ، المجلة  هذه  أهداف  ن  ب�ي من  ـ   التأمينات  ي 

�ن
رقم  رفع  ي 

�ن المساهمة   , ن  التأم�ي كات  �ش طرف  من  حة  المق�ت ن  التأم�ي عروض  مختلف  عىل  التعريف  ع�ب 
ي 

�ن ن  مختص�ي تدخالت  تن�ش  المجلة  أن  كما   ، لالقتصاد  ن  الرئيسي�ي ن  الممون�ي من  لجعله  ن  التأم�ي قطاع  أعمال 
إلخ٠ التأمينات  مجال  ي 

�ن الرقمنة   ، التكافىلي ن  التأم�ي غرار  عىل  مختلفة  مواضيع  من  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي

99
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” ن التكافلي االسالمي ي المعنون “ التأم�ي
و�ن الصباغ يعلن عن إطالق الموقع االلك�ت

العالم  ي 
�ن االسالمي  ن  التأم�ي رواد  أبرز  أحد  صباغ  محمد  أحمد  االستاذ  أعلن 

خاص  ي 
و�ن إلك�ت موقع  إطالق  عن   2021/3/31 الموافق  األربعاء  يوم  ي  العر�ب

والذي  العنكبوتّيه  الشبكه  عىل  اسمه   يحمل  ية  ن واالنجل�ي العربية  ن  باللغت�ي به 
التكافىلي  ن  التأم�ي حول  ومقاالته  اته  ومحا�ن يتضمن كل كتبه  أن  عىل  حرص 
ي صناعة 

ن سنة �ن ي امتدت اىل ما يزيد عن خمس�ي ته ال�ت اإلسالمي من خالل خ�ب
العلم صدقة جارية سائال  هللا  ن وطلبة  ن والعامل�ي للدارس�ي  

ً
ليكون عونا ن  التأم�ي

 . المحىلي ي والسوق  العر�ب ن  التأم�ي ي قطاع 
ن �ن العامل�ي الزمالء  بقية  بها  ينفع  أن 

وزاخرة  متخصصة  معلومات  عىل  االطالع  الموقع  هذا  متصفح  ويستطيع 
العمل  أوراق  من  االستفادة  وكذلك  التكافىلي  االسالمي  ن  التأم�ي تطورات  حول 

ة . المس�ي انجزها خالل هذه  ي  ال�ت والمؤلفات 

إسم الموقع هو :

www.sabbaghislamicinsurance.com

المصدر: أخبار البلـــد

ي المملكة العربية السعودية )عادل العيىس(
ن �ن واقع قطاع التأم�ي

اإلعالمي  المتحّدث  يح�ي  رامي  يستضيف  ن  تكم�ي من  الثانية  الحلقة  هذه  ي 
�ن

واقع  عىل  لإلضاءة  العيىس  عادل  السعودية  العربية  المملكة  ي 
�ن ن  التأم�ي لقطاع 

الذي  السعودي  السوق  ي 
�ن واألحداث  المستجدات  وأبرز  المملكة  ي 

�ن ن  التأم�ي
حيث  من  والعربية  الخليجية  ن  التأم�ي أسواق  ترتيب  ي 

�ن الثانية  المرتبة  يحتل 
المكتتبة. األقساط  حجم 

واإلعالم  التوعية  لجنة  قيام  عن  اللقاء  العيىس خالل  عادل  األستاذ/  أعلن  كما 
مع  بالتعاون  ن  التأم�ي قطاع  عن  ن  المسؤول�ي مع  لقاءات  سلسلة  إطالق  عىل 

. ً
قريبا السعودي  ن  التأم�ي موقع  وإطالق  المالية  األكاديمية 

بأبعادها  ن  التأم�ي مواضيع  ومناقشة  ن عىل طرح  تكم�ي فكرة  تقوم   . ي العر�ب العالم  ي 
�ن ن  التأم�ي ي 

�ن متخصص  بودكاست  أول  هو  ن  تكم�ي أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
المجاالت ي ش�ت 

الذي نشهده �ن ي والرقمي  التق�ن التقّدم والتطّور  ي ظل 
ن �ن التأم�ي ي عالم 

نافذة وذات رؤية �ن المختلفة والمتشعبة مع شخصيات 

هنا الضغط  الرجاء  العيىس عىل متصفح جوجل،  عادل  األستاذ/  لحلقة  لإلستماع 

Companies News

ي مب�ن BIBF الجديد
البحرين الوطنية القابضة ترىع طابق كامل �ن

البحرين  معهد  أعلن  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
عن   )BIBF( والمالية  المرصفية  للدراسات 
البحرين  مجموعة  مع  اتيجية  االس�ت اكته  �ش
التابعة  كاتها  �ش و   )BNH( القابضة  الوطنية 
المملكة،  ي 

�ن ن  تأم�ي كة  �ش أول   ،bnl bniو 
المب�ن  قاعات  رعاية  وع  م�ش ضمن  وذلك 
البحرين  خليج  ي 

�ن الواقع  للمعهد،  الجديد 
العام.  هذا  نهاية  افتتاحه  والمزمع 

الدور  سيحمل  االتفاقية  هذه  وبموجب 
ستسم  و   BNH اسم  الجديد  للمب�ن  الثالث 

كة  bniو�ش ن  للتأم�ي الوطنية  البحرين  كة  �ش التابعة  كاتها  �ش باسم  الصفوف 
القطاع  ي 

�ن التعليم  دعم  bnlبهدف  الحياة  عىل  ن  للتأم�ي الوطنية  البحرين 
 ، ن التأم�ي قطاع  ي 

�ن ي  اتيحب االس�ت المجموعة  موقع  وتعزيز  ن  والتأم�ي الماىلي 

ية  الب�ش وة  ال�ث لتنمية  رئيًسا  داعًما  وبصفتها   
الدراسات  مجال  ي 

�ن سيما  ال  المملكة،  ي 
�ن

لتأمينية. ا

أبرز  أحد  للمعهد  الجديد  المب�ن  وع  ويعدُّ م�ش
يشكل  المملكة، حيث  ي 

�ن التطويرية  المشاريــــع 
تنمية  ة  ي مس�ي

فارقة ومرحلة مفصلية �ن عالمة 
ي البحرين واالقتصاد 

قطاع الخدمات المالية �ن
. ي الوط�ن

التنفيذي  الرئيس  ّ�ح  المناسبة،  وبــهذه 
 BNH ي 

�ن »نوىلي   :
ً

قائل الوزان  سم�ي   ،)BNH( القابضة  الوطنية  للبحرين 
وتطوير  التعليم  ي 

�ن باالستثمار  ا  ً كب�ي اهتماًما   bnl و   bniالتابعة كاتنا  و�ش
ارتأينا  التأمينية. حيث  العلوم  ي مجال 

البحرينية، وبالخصوص �ن الكفاءات 
ي 

�ن ة  ن المم�ي الدراسية  القاعات  من  يحتويه  بما  طابق كامل  برعاية  نبادر  أن 

http://www.sabbaghislamicinsurance.com 
http://www.sabbaghislamicinsurance.com 
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cDovL3RlY2htZWVuLmxpYnN5bi5jb20vcGxheWVyZm0/episode/NzExOGRkN2MtYWQzNS00ZTBjLThiZjQtZDA0NTkzZjM4MjMy?sa=X&ved=0CA0QkfYCahcKEwjomLXctuHvAhUAAAAAHQAAAAAQAQ


النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2021/04/05 Issue 94 العدد 1111

بمهارات  تتمتع  مثّقفة  أجيال  إلعداد  الهادفة  رؤيتنا  مع   
ً
تماشيا المعهد، 

 
ً
حرصا المملكة،  ي 

�ن ن  التأم�ي بقطاع  النهوض  لمواصلة  ومتخصصة  قيادية 
بدور   

ً
وإيمانا ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن الريادي  مركزها  تعزيز  عىل  المجموعة  من 
 . ن ي عىل قطاع التأم�ي ي إعداد القيادات المستقبلية والتأث�ي اإليجا�ب

المعهد �ن
التعاون  هذا  ع�ب  ونتطلع   BIBF معهد  مع  اتيجية  االس�ت اكتنا  ب�ش ن  نع�ت
للبحرين  المرموقة  المكانة  تعزيز  ي 

�ن والُمساهمة  كة  الُمش�ت أهدافنا  لتحقيق 
ية«. الب�ش وة  ال�ث وتنمية  التدريب  ي مجال 

�ن
BIBF الدكتور أحمد الشيخ: »نسعد  من جانبه، ّ�ح المدير العام لمعهد 
كة  �ش التابعة  كاتها  و�ش  )BNH( القابضة  الوطنية  البحرين  مع  بالتعاون 
الحياة  ن عىل  للتأم�ي الوطنية  البحرين  كة  bni و�ش ن  للتأم�ي الوطنية  البحرين 
ببناء  مة  ن والمل�ت المبتكرة  ن  التأم�ي ي طرح خدمات 

�ن الرائدة  المجموعة   ،bnl

حيث  المملكة؛  ي 
�ن التخصصية  والعلوم  القيادية  بالمهارات  يتمتع  جيل 

ية  وة الب�ش ة تنمية ال�ث ي مس�ي
ي مرحلة مفصلية �ن وع الوط�ن يجّسد هذا الم�ش

للقطاعات   
ً
دعما وذلك  ن  للمتدرب�ي المناسبة  التحتية  الب�ن  توف�ي  وأهمية 

.» ي الوط�ن واالقتصاد  المختلفة 

للدراسات  البحرين  لمعهد  الجديد  المقر  بناء  وع  م�ش أن  بالذكر  والجدير 
انية قدرها  ن ي بم�ي

ي بداية العام الما�ن
وع فيه �ن المرصفية والمالية قد تم ال�ش

بواجهة  مربــع  م�ت  ألف   25 اإلجمالية  مساحته  وتبلغ  دينار  مليون   12
مستقباًل،  الطلبة  من  أك�ب  عدد  استيعاب  بهدف  وذلك  ة،  ن متم�ي بحرية 
التعليم  مجال  ي 

�ن التقنيات  بأحدث  الرصح  تزويد  المخططات  وتشمل 
أفضل  وتقديم  واالبتكار  الكفاءة  مستويات  بأعىل  العمل  ستضمن  ي  وال�ت

. ن للمتدرب�ي المصدر: األيـــامالخدمات 

ي المطالبات المتكبدة بنسبة 35% 
بسبب انخفاض صا�ن

ي 2020 
” تتحول للربحية بـ9.7 مليون ريال �ن ي

ن التعاو�ن “سالمة للتأم�ي
خالل  ريال،  مليون   9.7 نحو  الزكاة  قبل  ربــح  ي 

صا�ن لتحقيق  تحولها  الخميس،  اليوم   ، ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي سالمة  كة  �ش أعلنت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 

.2019 ي 
54.12 مليون ريال �ن ي خسائر نحو 

2020، مقارنة بصا�ن العام 

2020 مقارنة بالخسائر المحققة  ي األرباح خالل العام 
ي صا�ن

ي بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، إن سبب الزيادة �ن
ي �ن

ن التعاو�ن وقالت سالمة للتأم�ي
%206 وزيادة إيرادات االكتتاب  %35 وكذلك زيادة عائد استثمارات حملة الوثائق بنسبة  ي المطالبات المتكبدة بنسبة 

2019، يعود إىل انخفاض صا�ن ي 
�ن

.156% بنسبة  األخرى 

.40.5% بنسبة  استثمارات حملة األسهم  %26 وانخفاض دخل  بنسبة  المكتسبة  ي األقساط 
ي صا�ن

انخفاض �ن  
ً
قابل ذلك جزئيا أنه  وأضافت 

.2019 ي 
431.5 مليون ريال �ن 2020، مقابل  ي 

280.4 مليون ريال �ن ي المطالبات المتكبدة نحو 
بلغ صا�ن

250 مليون ريال. البالغ  %19.48 من رأسمالھا  2020 وذلك بنسبة  31 ديسم�ب  ي 
48.7 مليون ريال، �ن اكمة بلغت نحو  كة أن خسائرها الم�ت وذكرت ال�ش

64 مليون ريال  2020، مقابل تسجيلها خسارة بلغت  ي 
انتهاء أول تسعة أشهر �ن 9.6 مليون ريال مع  يبة بلغ  الزكاة والرصن ي ربــح قبل 

كة صا�ن وسجلت ال�ش
السابق. العام  ة من  الف�ت خالل نفس 

المصدر: العربية

ن ن وإعادة التأم�ي ي الوطنية للتأم�ي  لد�ب
ً
 تنفيذا

ً
النعيمي رئيسا

النعيمي  عبدهللا  السيد/  ن  تعي�ي  ” ن التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي الوطنية  ي  “د�ب كة  �ش إدارة  مجلس  قرر  المتحدة:  العربية  المتحدة:اإلمارات  العربية  اإلمارات 
2021/04/11  من 

ً
اعتبارا كة وذلك  لل�ش  

ً
تنفيذيا  

ً
رئيسا

والتكنولوجيا المال  ي قطاعي 
25 عاًما �ن ة ألك�ث من  النعيمي بخ�ب السيد/ عبدهللا  هذا ويتمتع 

هنا الرجاء الضغط  لالطالع عىل قرار مجلس اإلدارة، 

ي لـCNBC عربية: 
ن التعاو�ن كة الخليجية العامة للتأم�ي الرئيس التنفيذي لل�ش

ي األقساط المكتتبة
أرباح العام المنرصم جاءت بفعل زيادة �ن

ن  للتأم�ي العامة  الخليجية  كة  لل�ش التنفيذي  الرئيس  قال  السعودية:  العربية  السعودية: المملكة  العربية  المملكة 
لمواكبة  كة جاء  ال�ش زيادة رأسمال  إن  CNBC عربية  لـ لنجاوي،  بن يوسف  إيهاب  ي 

التعاو�ن
التوسع  من  كة  ال�ش ن  تمك�ي هو  منه  الهدف  أن  مضيفا  السعودي  ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن النمو 
أرباح  أن  وأوضح  العمالء،  من  أك�ب  عدد  إىل  والوصول  ونية  اإللك�ت الخدمات  مجال  ي 

�ن
ي األقساط 

%14 ونمو صا�ن المكتتبة بنسبة  ي األقساط 
المنرصم جاءت بفعل زيادة �ن العام 

.17.7% بنسبة  المكتتبة 
كة. لل�ش الجاذبة  القطاعات  أهم  أحد  يمثل  المركبات  ن عىل  التأم�ي أن  لنجاوي  وأوضح 

هنا الضغط  الرجاء  المقابلة كامله،  المصدر: CNBC عربيةلمشاهدة 

https://feeds.dfm.ae/documents/2021/Apr/04/6983df1b-ad11-40a1-a52f-546d25caadda/DNIR_NOT_04_04_2021_.pdf
https://www.cnbcarabia.com/news/view/81335?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
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المكتتبة  األقساط  ي 
�ن نموا  حققت  كما 

 444.4 إىل  ليصل   12.8% بنسبة  المجمعة 
مليون   394.1 مع  مقارنة  دينار،  مليون 
نموا  حققت  كما   ، ي

الما�ن العام  عن  دينار 
إىل  ليصل   4.9% بنسبة  األصول  إجماىلي  ي 

�ن
 763.2 مع  مقارنة  دينار،  مليون   800.7

. ي
الما�ن العام  دينار عن  مليون 

العمومية  جمعيتها  المجموعة  وعقدت 
ي  ال�ت الصعبة  االستثنائية  الظروف  ظل  ي 

�ن
والتعليمات  التوصيات  باتباع  البالد  تشهدها 
الوفاء  عىل  منها  حرصا  الصحة،  وزارة  عن  الصادرة  الصارمة  الصحية 

مساهميها. تجاه  اماتها  ن بال�ت

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  لمزيد 

1212

ًعموميتها أقرت عدم توزيــــع أرباح.. لتعزيز مالءتها المالية وتدعيم توسعاتها
« حققت أداًء استثنائيا ن الحسن: »الخليج للتأم�ي

الخليج  مجموعة  عقدت  الكويـــت:الكويـــت: 
العادية  العمومية  جمعيتها  أمس،  ن  للتأم�ي
مجلس  رئيس  برئاسة  ن  والخمس�ي التاسعة 
الصانع،  عبدهللا  فرقد  المجموعة  إدارة 
المجموعة  مساهمو  خاللها  وافق  حيث 
توزيــــع  بعدم  اإلدارة  مجلس  توصية  عىل 
 31 ي 

�ن المنتهية  السنة  عن  نقدية  أرباح 
المالءة  لتعزيز  وذلك   ،2020 ديسم�ب 
الكب�ي  التوسع  وتدعيم  للمجموعة  المالية 

المنطقة. ي 
�ن للمجموعة 

سابق  وقت  ي 
�ن أعلنت  قد  إنها كانت   ، ي

صحا�ن بيان  ي 
�ن المجموعة  وقالت 

85.35 فلسا  16.3 مليون دينار، بما يعادل  ي ربــح بقيمة 
عن تحقيق صا�ن

 ،2020 ديسم�ب   31 ي 
�ن المنتهية  المالية  السنة  عن  وذلك  الواحد  للسهم 

العام  عن  دينار  مليون   13.3 بقيمة  ربــح  مع  مقارنة   22.4% نسبته  بنمو 
. ي

الما�ن

ن إل 338.62 مليون جنيه ي للتأم�ي ي أي �ب »الرقابة المالية« تعتمد زيادة رأسمال �ب
تعديل  المالية عىل  للرقابة  العامة  الهيئة  وافقت  العربية:  العربية:جمهورية مرص  جمهورية مرص 
ي  ي أي �ب كة �ب 22( من النظام األسا�ي ل�ش  ،7  ،6 بعض المواد أرقام )4، 

ن – مرص. للتأم�ي

– مرص  ن  للتأم�ي ي  أي �ب ي  كة �ب رأسمال �ش تحدد  فقد  التعديل  لهذا   
ً
ووفقا

المصدر والمدفوع  500 مليون جنيه، وتحدد رأسمالها  المرخص به بمبلغ 
مليون سهم،   3.38625 عدد   عىل 

ً
موزعا جنيه،  مليون   338.625 بمبلغ 

نقدية. أسهم  وجميعها  جنيه،   100 للسهم  أسمية  بقيمة 

ورأسمال  كة،  ال�ش مساهمي  هيكل  من   1% ن  المرصي�ي مشاركة  نسبة  وتبلغ 

 للثابت بالسجل التجاري وتم سداد قيمة 
ً
مسدد بالكامل قبل الزيادة طبقا

ي 
23.625 مليون جنيه من أرباح العام الماىلي الما�ن الزيادة بالكامل بواقع 

ن ليصبح رأس  ي صورة أسهم مجانية توزع عىل المساهم�ي
2020/2019، �ن

بالكامل. الزيادة مسدد  بعد  المصدر  كة  ال�ش مال 

الخليج  مجموعة  مرص؛   – ن  للتأم�ي ي  �ب أي  ي  �ب مساهمي  هيكل  ويضم 
%99، وبنك قناة السويس بنسبة حواىلي  ن الكويتية بحصة تبلغ نحو  للتأم�ي

. ن %0.853، باإلضافة إىل بعض األفراد المرصي�ي

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

المصدر: أموال الغد

مجلس إدارة “اإلعادة السعودية” يوصي بزيادة رأس المال إل 891 مليون ريال عن طريق أسهم منحة 
بنسبة 10%

ن  810 مالي�ي كة من  ال�ش بزيادة رأس مال  الثالثاء،  اليوم  اجتماعه  ن خالل  التأم�ي السعودية إلعادة  كة  ال�ش إدارة  أو� مجلس  السعودية:  العربية  السعودية: المملكة  العربية  المملكة 
10 أسهم مملوكة 81 مليون ريال من حساب األرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل  891 مليون ريال، عن طريق رسملة  ريال إىل 

رأس  ي 
�ن الزيادة  العادية عىل  العامة غ�ي  والجمعية  الرسمية  الجهات  موافقة  بأخذ  وطة  تعت�ب م�ش المنحة  أن  “تداول”،  لها عىل  بيان  ي 

�ن كة  ال�ش وأوضحت 
الممنوحة. األسهم  وعدد  المال 

ثم توزع قيمتها عىل حملة  السوق  ي محفظة واحدة لجميع حملة األسهم وتباع بسعر 
الكسور �ن فإنه سيتم تجميع  ي حال وجود كسور أسهم 

أنه �ن وذكرت 
لكل مساهم.  المستحقة  الجديدة  األسهم  تحديد  تاريــــخ  من   

ً
يوما  30 تتجاوز  ال  مدة  للمنحة كل بحسب حصته خالل  ن  المستحق�ي األسهم 

المصدر: أرقام

https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/1033481/31-03-2021-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%AA-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7/

