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نرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنينرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمني

ابها وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين واإلحصائيات على مسؤولية املصادر. تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
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ي دورته الـ 33:
Gaif �ف

ف من القاهرة إىل وهران ٌ إلستئجار طائرة لنقل َمن َيشاء من المشارك�ي سعي
لإلتحاد   33 الـ  العام  المؤتمر  انعقاد  عىل   

ً
تقريبا شهرَين  مسافة  عىل 

8 حزيران )بونيو(  5 و  ن  ي وهران )الجزائر( ب�ي
ن �ن للتأم�ي ي  العر�ب العام 

 Gaif للـ  العامة  األمانة  بدأت  ي  ال�ت التسهيالت  إطار  ي 
و�ن المقبل… 

اإلتحاد  سعي  العام،  ن  األم�ي زيد  أبو  شكيب  السيد  أعلن  ها،  تحض�ي
ة  مبا�ش وهران  إىل  القاهرة  من  ن  المشارك�ي لنقل  طائرة  إلستئجار 
نقطة  القاهرة  تكون  أن  عىل  ان،  للط�ي مرص  كة  �ش طائرات  بإحدى 
ح  اق�ت وبالمناسبة،  العربية.  الدول  من  ن  المشارك�ي لجميع  العبور 
4 حزيران )يونيو(  العام أن يكون السفر يوم السبت الموافق  ن  األم�ي
ي اطار 

. و�ن ً
ي التاسعة منه صباحا

بعد الظهر، والعودة يوم الخميس �ن
الجهات  مع  اتصاالت  التنظيمية  اللجنة  أجرت    ،

ً
أيضا اإلستعدادات 

البالد. اىل  ة دخول  تأش�ي الحصول عىل  لتسهيل  المعنية  الجزائرية 
حال  ي 

�ن ن  المشارك�ي من  العامة  األمانة  طلبت  الموّزع،  البيان  ي 
و�ن

 ْ رقَمي أحد  عىل  بذلك  اشعار  إرسال  الطائرة،  ي 
�ن أمكنة  حجز  رغبوا 

كما   ،gragab@gaif.org أو   gaif@gaif.org  : ي
و�ن اإللك�ت يد  ال�ب

الرقم:002-02-33380072.  عىل  نفسه  للغرض  اإلتصال  يمكنهم 
الطائرة  ي 

�ن ي لحجز موعد 
النها�ئ الموعد  أن  اىل  العامة  األمانة  ونّبهت 

2022/04/25 وذلك لمحدودية األماكن عىل الطائرة. هو يوم 
وجديد  فعالية،  ازدادت  المؤتمر  لهذا  اإلستعدادات  أن  إىل  ُيشار 
أيام،  الجزائر، قبل  ي 

ي ُعقد �ن اُتخذت، اجتماع تحض�ي ي  ال�ت تيبات  ال�ت
اليوم  ي 

�ن التأم  المحلية  المنّظمة  اللجنة  ألعضاء   
ً
اجتماعا أعقب 

المؤتمرات  مركز  اىل  ون  الحا�ن انتقل  اإلجتماع،  هذا  نفسه. وخالل 
كل  جاهزية  عىل  للوقوف  فيها  لإلقامة  المخّصصة  الفنادق  واىل 

المرافق.

https://iciec.isdb.org/
mailto:gragab%40gaif.org%3Bgaif%40gaif.org?subject=Book%20ticket%20to%20Oran
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World Insurance

Capital dedicated to global reinsurance totals more than 
US$700bn in 2021
Strong underwriting and investment performance by 
reinsurers in 2021, aided by continued rate improvement 
in nearly all primary insurance lines, drove total capital 
dedicated to the global reinsurance sector to $728bn 
at year-end. This is up 8.4% from 31 December 2020, 
according to the latest “Reinsurance Market Report” 
from the global reinsurance broker, Gallagher Re.
The 2021 performance brings the sector’s total capital 
growth since 2015 to 70%, or 6% per year. Going back 
to 2014, there is a clear trend of capital, or ‘supply’, 
growing faster than demand and this was again apparent 
in 2021.
Reinsurers’ weighted average reported combined ratio 
was 97.6%, a sharp improvement from the COVID-19-
impacted 104.1% in 2020. While COVID-19 continued 
to impact daily lives last year, it barely registered in 
terms of reinsured losses due to prudent reserving 
undertaken by companies in the prior year. The sector 
did absorb a heavy load of natural catastrophe losses, 
although these were no worse than the latest five-year 
average.

Reinsurers’ underlying combined ratio, excluding 
prior year development and normalising for natural 
catastrophe losses, improved from 100.7% to 99.8%, 
the first time it has been sub-100% since 2014. While 
inflation is a growing concern, to date rate increases 
have outstripped claim trends. This drove down loss 
ratios and the strong premium growth also improved 
expense ratios.
Average Return on Equity improved markedly, from 
2.7% to 11.4% on a reported basis, and from 1.3% to 

22

ة،  ف�ت قبل  أصدره  بيان  ي 
و�ن زيد،  أبو  شكيب  العام  ن  األم�ي وكان 

والذي  المؤتمر  هذا  سُيعالجها  بمواضيع  المتعلقة  النقاط  حّدد 
 UAR ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  ل�ش الجزائري  اإلتحاد  سيستضيفه 
“تداعيات  فهو:  له  العريض  العنوان  أما  العليا.  المنطمة  اللجنة  مع 
الممكنة  والفرص  ن  التأم�ي صناعة  عىل  الجديد  الوضع  وتحديات 
هذا  برنامج  أما  ومعالجتها”.  التحديات  لهذه  للتصدي  والمتاحة 

: وهي الساعة  مواضيع  لمناقشة  جلسات  فيتضمن  المؤتمر 
. العالمي ن  التأم�ي اتها عىل سوق  وتأث�ي الصحية  األزمة   -

التأمينية. الهّوة   -

. ن التأم�ي إدارة  وتنظيم  التكنولوجية  التحّوالت   -
. ن التأم�ي ومنتجات  الناشئة  المخاطر   -

صويص  ي 
رجا�ئ الدكتور  جائزة  تسليم  المؤتمر،  هامش  عىل  وسيتّم 

. ي تأمي�ن بحث  أفضل  لمعّد 
 
ً
سياحيا  

ً
ترويجا طّياته  ي 

�ن يحمل  وهران  مدينة  اختيار  أن  إىل  ُيشار 
عن  فضاًل  وشواطئها،  بمناظرها  جميلة  متوسطّية  مدينة  أنها  اذ  لها، 
للمؤتمرات   

ً
عرصّيا  

ً
مركزا وهران  تضّم  ذلك،  واىل   . ي

ثقا�ن بإرث  غناها 
يحوط به عدد من فنادق خمسة وأربعة نجوم.

المصدر: تأمين ومصارف

https://aqabaconf.com/
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6.2% on an underlying basis. That said, the industry’s 
underlying RoE does not yet meet its cost of capital, 
which exceeded 8% in 2021.
Mr James Kent, Global CEO, Gallagher Re, said, “The 
2021 result is good news for reinsurers and insurers 
alike. Reinsurers faced another year of significant 
natural catastrophe losses, yet still came out with 
robust and improved performance across their overall 
portfolios. Insurers, in turn, benefited from the 

strong capitalisation and resilient performance of the 
reinsurance sector.”
The Gallagher Re Reinsurance Market Report is a 
biannual publication providing an in-depth analysis of 
the size and performance of the reinsurance market. 
Analysis is based on the Gallagher Reinsurance Index 
group of companies. In 2021 the Index includes 44 
companies from across the globe.

 Source: Asia Insurance Review & Gallagher Re

Five steps to improve innovation in the insurance industry
By Kweilin Ellingrud, Alex Kimura, Brian Quinn, and Jason Ralph

Insurance is not typically considered a bastion of 
innovation, despite a long track record of creating 
new and exciting markets around emerging risks 
and consumer demands. For example, the relatively 
nascent cyber insurance market is forecast to surpass 
$22.4 billion by 2026 at an annual growth rate of more 
than 25 percent in the next five years, according to 
market research and consulting firm IndustryARC.1 In 
reaction to the lockdowns of the COVID-19 pandemic, 
many insurers rapidly digitalized their customer 
and agent experience, permanently shifting away 
from a traditional face-to-face service model. Other 
carriers are responding to consumer demand for more 
meaningful interactions with loyalty and gamification 
programs that promote customer engagement. For 
instance, South African insurer Discovery’s Vitality 
loyalty program gives customers points as incentives 
for practicing healthy habits and good driving behavior, 
and then grants them access to rewards and benefits.
But while the industry as a whole has delivered pockets 
of innovation, few carriers have pursued innovation in 
a systemic way. Today, new customer expectations, 
low interest rates, and new sources of competition 
(such as leading tech companies, insurtechs, and 
third-party capital) are putting pressure on carriers to 
take a more systematic approach. For innovation to 
deliver sustainable growth, it must be embedded in the 
company’s growth model and fully integrated across 
the organization, bringing together cross-functional 
teams to approach challenges in new ways.
And that’s not easy. Successfully profiting from 
innovation is a complex, company-wide endeavor, and 
most insurers have not yet cracked this code—at least 
not on a consistent basis. In fact, a 2017 survey of life 
and annuities executives found that only 12 percent 
believe they have a process that delivers strong product 
innovation.2 And fewer than 30 percent of financial-
services executives say they have the expertise, 

resources, and commitment to successfully pursue new 
sources of growth.
Fortunately, there are ways to establish and implement 
cross-cutting practices and processes to structure, 
organize, and encourage innovation for sustainable 
growth. Here are five steps for building innovation into 
the way an organization works, competes, and grows.
1. Shift resources from core business tasks to 
breakthrough innovation initiatives
2. Develop distinct product-development pathways and 
processes
3. Design value propositions that incorporate new 
approaches to customer engagement and distribution
4. Ensure that innovation is a continuous, integrated 
process
5. Pursue more significant product innovations with an 
accelerator
To read full article, please click here

 Source: Mckinsey
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https://www.ajg.com/gallagherre/-/media/files/gallagher/gallagherre/reinsurance-market-report-for-full-year-2021.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/five-steps-to-improve-innovation-in-the-insurance-industry?cid=app
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ي األقساط المكتتبة
“المركزي”: القطاع يواصل النمو وزيادة �ف

ي الربــع الثالث 2021
ف باإلمارات %22.1 �ف ارتفاع عدد وثائق التأم�ي

اإلمارات  مرصف  عن  الصادر  السنوية  ربــع  المراجعة  تقرير  كشف 
األرباع  ي 

�ن نموه  اإلمارات  دولة  ي 
�ن ن  التأم�ي قطاع  مواصلة  المركزي 

2021، كما يتضح من زيادة إجماىلي األقساط  الثالثة األوىل من عام 
 465 إىل  ليصل  ن  بالتأم�ي المرتبطة  المهن  عدد  ارتفع  كما  المكتتبة. 
الرابع من عام  الربــع  ي 

�ن  433 مقابل   2021 الرابع من عام  الربــع  ي 
�ن

ي الربــع الرابع.
كة �ن ن عند 62 �ش كات التأم�ي 2020، بينما ظل عدد �ش

المكتتبة ن  التأم�ي أقساط  إجماىلي 
أساس  عىل   4.2% بنسبة  المكتتبة  ن  التأم�ي أقساط  إجماىلي  ارتفع 
ي األغلب 

2021، ويرجع هذا النمو �ن ي الربــع الثالث من عام 
سنوي �ن

استجابة  الحياة  عىل  التأمينية  التغطيات  بأهمية  الوعي  زيادة  إىل 
عن كوفيد19. الناجمة  للمخاطر 

ن التأم�ي وثائق  عدد 
بنسبة  ن  التأم�ي أنواع  لجميع  ن  التأم�ي وثائق  عدد  إجماىلي  ارتفع 
وعىل   .2021 عام  من  الثالث  الربــع  ي 

�ن سنوي  أساس  عىل   22.1%
بنسبة  والمسؤوليات  الممتلكات  ن  تأم�ي وثائق  زادت  التحديد،  وجه 
ن  تأم�ي ووثائق   13.3% بنسبة  الصحي  ن  التأم�ي ووثائق   26.3%

.16.4% بنسبة  األموال  تكوين  األشخاص وعمليات 
عام  من  الثالث  الربــع  ي 

�ن المدفوعة  المطالبات  إجماىلي  وانخفض 

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

درهم.  مليار   19.8 إىل  سنوي  أساس  عىل   8% بنسبة   2021
عىل  ن  التأم�ي مطالبات  انخفاض  إىل  رئيسي  بشكل  االنخفاض  ويعود 
وعمليات  األشخاص  عىل  ن  التأم�ي وكذلك  والمسؤوليات  الممتلكات 

األموال. تكوين 
مليار   77.6 ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن المستثمرة  الموجودات  إجماىلي  وبلغ 
 .2021 الثالث  الربــع  نهاية  ي 

�ن األصول(  إجماىلي  من   63.2%( درهم 
التعليمات  مع  ينسجم  بما  االستثمار  فئات  تنوع  إىل  ذلك  ويرجع 

. التكافىلي ن  والتأم�ي التقليدي  ن  التأم�ي كات  ل�ش المالية 
المصدر: الخليج ومصرف االمارات المركزي

Regional Insurance

Listed GCC Insurers register highest GWP growth rate in three 
years at 7.6%
Improving economic conditions observed as an 
accelerated V-shaped recovery in the last year has 
boosted premium levels for the insurance sector with 
83 listed insurers in the GCC region posting top line 
growth of 7.6% in FY 2021, the highest growth rate 
recorded in the last three years. Higher hydrocarbon 
prices, increased global mobility given a broader 
population immunity, the ongoing infrastructure 
spending, increasing reinsurance rates and new 
mandatory covers in Oman, Kuwait and KSA have 
supported premium growth in the region.
However, aggressive price wars and normalized claims 
activity has weakened the Net Combined Ratio (NCR) 
by 2.9 percentage points reaching 100% in FY 2021 
compared to 97.1% in FY 2020, well surpassing the pre-
pandemic ratio of FY 2019 by 1.3 percentage points. 
Underwriting performance has been particularly weaker 
in KSA, Qatar and Oman according to the FY 2021: 
GCC Performance Periodical by Insurance Monitor in 
association with Lux Actuaries and Consultants. 
That said, the sector has benefitted from capital market 
gains during the period leading to an increase of 17.9% 
in the Investment Income. This has largely cushioned 

the overall sector earnings that closed at a total Net 
Profit of USD 1,080mn after a decline of 11.9% from 
USD 1,226mn in the previous year. 
Solvency remains a challenge for at least ten insurers 
that have disclosed deficits at YE 2021 in KSA and UAE 
while several others are required to restructure capital 
as accumulated losses approach certain thresholds with 
respective to share capital. 
The FY 2021: GCC Performance Periodical hereby 
attached examines key metrices for the listed insurers 
in the GCC region and features financial performance, 
stock performance, capital management, mergers 
and acquisitions, financial strength ratings and key 
regulatory considerations.

Source: Insurance Monitor in association with 
Lux Actuaries and Consultants
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https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2022-04/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%202021%20.pdf
https://gaif.org/Archive/77f43cbb.pdf
https://gaif.org/Archive/77f43cbb.pdf
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ي 
ا�ن السي�ب ن  التأم�ي أقساط  نمو  المحىلي  ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن مسؤولون  توقع 
المقبلة،  األعوام  خالل   200% تتجاوز  بنسب   )cyber insurance(
ي 

�ن التكنولوجيا  وتغلغل  الرقمية  األخطار  بارتفاع  يرتبط  الذي  األمر 
العمل. سالسل  مختلف 

نموه  من  الرغم  وعىل   ، ن التأم�ي من  النوع  هذا  عىل  الطلب  أن  وأوضحوا 
المطرد، فإن أقساطه ح�ت اآلن ال تزال متواضعة، ووثائقه قد تكون غ�ي 

والمتوسطة. ة  الصغ�ي سيما  ال  كات،  ال�ش من  للكث�ي  بالنسبة  مفهومة 
كات تعرضه عىل مواقعها. العديد من ال�ش المنتج ال يزال يتسم بالصعوبة عىل الرغم من كون  اء هذا  البعض إىل أن �ش فيما أشار 

ن  ، الفت�ي كات ومدى مواءمتها وتوافقها مع المعاي�ي ن ضد الهجمات الرقمية تتطلب فحص أنظمة الحماية داخل ال�ش وأوضحوا أن عملية التأم�ي
ي هذ اإلطار.

إىل وجود نوع من العجز �ن
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  يد  ن الم�ن لقراءة 

55

ي خالل 3 أعوام
ا�ف ف السي�ب %200 نمو متوقع ألقساط التأم�ي

المصدر: الرؤيـــة

اء الكروكات ف يؤكد تزايد افتعال الحوادث بسبب انتشار ظاهرة �ش كات التأم�ي مدير اتحاد �ش
ف كات التأم�ي ف زادا أعباء �ش ض�ي : توقف األعمال ووفيات “كورونا” من المق�ت ف الحس�ي

ن إن آثار  ن ماهر الحس�ي كات التأم�ي ي ل�ش
قال مدير عام االتحاد األرد�ن

نتيجة  بمطالبات  وتمثلت  اإلغالقات  ة  ف�ت بعد  برزت  جائحة كورونا 
إىل  إضافة   ، ن التأم�ي كات  الدنان�ي من �ش ن  بقيمة مالي�ي األعمال  توقف 
والمؤمن  المحلية  البنوك  من  ن  ض�ي المق�ت من  الوفيات  أعداد  زيادة 
لورثة  تعويضات  إىل  إضافة  القروض  هذه  وثائقهم  وتغطي  عليهم، 

. ن المتوف�ي
ي مقابلة مع “الغد” أن آثار الجائحة تلك رتبت عىل 

ن �ن ن الحس�ي وب�ي

Arab Insurance JordanJordan

ة جدا أدت إىل تراجع األرباح لدى  ن دفع تعويضات كب�ي كات التأم�ي �ش
لألطباء  صحيا  ن  المؤمن�ي مراجعة  ة  وت�ي زيادة  عن  ناهيك  منها،  عدد 
وتخوف  اإلغالقات  ة  ف�ت بعد  ي  الط�ب ن  التأم�ي وثائق  من  واالستفادة 
كما   ، أك�ث بشكل  األطباء  لزيارة  والحاجة  صحتهم  عىل  ن  المواطن�ي
وس  ن كلف العالج نتيجة اإلصابة بف�ي التأم�ي كات  غطت الكث�ي من �ش

الخطر. وثائقها هذا  ي تغطي  ال�ت كورونا 
هنا الضغط  الرجاء  اللقاء،  المصدر: الغـــدلقراءة كامل 

والذي  لية  ن الم�ن العمالة  ن  تأم�ي وع  م�ش ضمن  المنازل  بخدم  خاصة 
العمل  لصاحب  ن  الالزم�ي والتعويض  الحماية  توف�ي  إىل  يهدف 

ي حالة حدوث أي خسارة .
وتعويضهم �ن

من  التكنولوجيا  أن  الواضح  فمن   ، الرقمي  بالتحول  يتعلق  وفيما 
ع�ب  تقديم خدماتها  ي 

�ن تتنافس  ي  وال�ت ن  التأم�ي كات  ل�ش المهمة  االمور 
الماضية  ة  الف�ت خالل  الرقمنة  أهمية  برزت  كما  الرقمية  القنوات 

ي فرضتها جائحة كورونا . ازية ال�ت ي ظل اإلجراءات االح�ت
خاصة �ن

ف البحرينية تعقد إجتماع الجمعية العامة السنوي جمعية التأم�ي
العامة  للجمعية  السنوي  اجتماعها  البحرينية  ن  التأم�ي جمعية  عقدت 

.2022 30 مارس  ي 
البحرين �ن بمملكة  الخليج  بفندق 

ن  التأم�ي جمعية  رئيس  محمد  جواد  السيد  اإلجتماع  ترأس  وقد 
مرصف  عن  ن  وممثل�ي الجمعية  أعضاء  السادة  وبحضور  البحرينية 

. ثورنتون  كة جرانت  المركزي و�ش البحرين 
 2021 لعام  الجمعية  إنجازات  عرض  االجتماع  هذا  خالل  وتم 
لعام  انية  ن والم�ي العمل  إىل خطة  باإلضافة  المدققة  المالية  والبيانات 

.2022
ة خالل العام  ن ومن الجدير بالذكر أن الجمعية حققت إنجازات متم�ي

األصعد، مختلف  ي عىل 
الما�ن

إسناد  وع  م�ش هو  الجمعية  تولتها  ي  ال�ت المشاريــــع  أهم  من  وكان 
وزارة  مع  بالتعاون  ن  التأم�ي كات  ل�ش البسيطة  المرورية  الحوادث 
باإليجاب  انعكس  والذي   ، للمرور  العامة  باإلدارة  ممثلة  الداخلية 
زيادة  ذاته  الوقت  ي 

و�ن المركبات  ي 
سائ�ت إجراءات  تسهيل  عىل 
. الوطنية  السالمة  معدالت 

ومرصف  البحرينية  ن  التأم�ي جمعية  ن  ب�ي ك  مش�ت آخر  وع  م�ش ي 
و�ن

بوليصة  إطالق  تم  العمل  سوق  تنظيم  وهيئة  المركزي  البحرين 

Arab Insurance BahrainBahrain

https://www.alroeya.com/117-81/2279144-200-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-3-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://alghad.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%85%d9%86/
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المصدر: الوطـــن

ف صحي إلزامي عىل الزيارات التجارية  تأم�ي
ً
20 دينارا

عن  الحسن  خالد  ن  التأم�ي كات  �ش اتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  كشف 
إىل  ن  القادم�ي الوافدين  عىل  إلزامي  ن صحي  تأم�ي لفرض  حكومي  توجه 
البالد بسمات زيارة تجارية. وقال الحسن ردا عىل سؤال لـ»األنباء«، 
عىل  الصحي  ن  التأم�ي لتغطية  بمنتج  تقدم  ن  التأم�ي كات  �ش اتحاد  إن 
الوثيقة  قيمة  تبلغ  تجارية  زيارة  الكويت بسمات دخول  إىل   الزائرين 
10 دنان�ي لكل شهر زيادة، مبينا  بـ  20 دينارا وتمدد بعدها  ي الشهر 

�ن
أقرت،  إذا  السداد  واجبة  ستكون  دينارا   20 الـ  بقيمة   الوثيقة  أن 

وذلك سواء كانت إقامة الزائر يوما أو شهرا.

Arab Insurance KuwaitKuwait

المصدر: األنباء

ف  كات التأم�ي ي �ش
ي �ف

إطالق التدقيق الميدا�ف
الوزير  أنه »بتوجيهات من  بيان،  ي 

والتجارة �ن االقتصاد  أعلنت وزارة 
أطلقت   ، ن التأم�ي ي عىل قطاع  الرقا�ب الدور  بتفعيل  اما  ن وال�ت ن سالم  أم�ي
كات  �ش ي 

�ن الميدانية  التدقيق  أعمال  الضمان  هيئات  مراقبة  لجنة 
المالية  وضعيتها  عىل  الوقوف  بهدف  لبنان  ي 

�ن العاملة  ن  التأم�ي
قدرتها  من  للتأكد  لديها،  المتبعة  التأمينية  والسلوكيات  والقانونية، 
لقواعد شفافة وعادلة  واتباعها  ن  المؤمن�ي تجاه  بتعهداتها  الوفاء  عىل 

Arab Insurance LebanonLebanon

.» ن التأم�ي التعامل مع حملة عقود  ي 
�ن

الحفاظ  ورة  »�ن مؤكدا   ، ن المراقب�ي عمل  سالم  تابع  جهته،  من 
تعريض  شأنه  من  ما  كل  مع  التهاون  وعدم  ن  التأم�ي قطاع  عىل 
عىل  تتواىل  ي  ال�ت األزمات  ظل  ي 

�ن خصوصا  للخطر  ن  المؤمن�ي حقوق 
ن ينطلق من  «، واعت�ب أن »الحفاظ عىل سمعة قطاع التأم�ي ن اللبناني�ي

وعادلة«. لسياسات رشيدة  ن  التأم�ي كات  المصدر: الشـــرقانتهاج �ش

استكملت  فقد   2030 البحرين  مملكة  ورؤية  أهداف  مع   “ تماشيا 
ن  التأم�ي كات  �ش سعت  و   ، كة  �ش مع   e-KYC ال  وع  م�ش الجمعية 
السيارات  ن  تأم�ي ي 

�ن الرقمية  التحويالت  من  لالستفادة  البحرين  ي 
�ن

ع�ب  الطلبات  وتقديم  المستندات  تحميل  المستهلك  بإمكان  فصار 
تمكنهم  ي  ال�ت المحمولة  األجهزة  تطبيقات  استخدام  وكذلك  أجهزتهم 
سياسات  وتحديثات  بالدفع  ية  تذك�ي اشعارات  عىل  الحصول  من 
التوعية  بن�ش  أهتماما كب�ي  الجمعية  أولت  كما   . بهم  الخاصة  ن  التأم�ي
و  االعالمية  الوسائل  جميع  ي 

�ن توعوية  بحمالت  والقيام  التأمينية 
الوعي  مستوى  رفع  إىل  تهدف  ي  وال�ت اإلجتماعي  التواصل  قنوات 

. ن  التأم�ي بأهمية 
ن  التأم�ي السيد جواد محمد رئيس جمعية  أعرب  اإلجتماع،  ي ختام 

و�ن
المركزي  البحرين  لمرصف  والتقدير  الشكر  وافر  عن  البحرينية 
توجيهاتهم  و  البارز  دورهم  عىل  األخرى  الحكومية  المؤسسات  و 
البناءة  مشاركتهم  عىل  األعضاء  لجميع  و  العام،  خالل  المستمرة 
التوفيق  للجميع مزيدا من   

ً
الجمعية متمنيا أنشطة  ي جميع 

والفعالة �ن
مملكة  ي 

�ن ن  التأم�ي بصناعة  واالزدهار  الوطن  لخدمة  النجاح  و 
البحرين.

ف والتعاون مع البنك الدوىلي كات التأم�ي جمعية �ش

ممثىلي  مع   
ً
اجتماعا نسناس  إيىلي  الضمان  كات  �ش جمعية  رئيس  عقد 

ي الرؤية المستقبلية 
ي مقّر الجمعية حيث تم التداول �ن

البنك الدوىلي �ن
ي لبنان، وأطر التعاون وانعكاس الوضع االقتصادي 

للقطاع الصحي �ن
ي  ال�ت والحلول  ي  التأمي�ن القطاع  القطاعات ومنها  ي عىل مختلف  السل�ب

والخاص. العام  ن  القطاع�ي ن  ب�ي اكة  ال�ش تأمينها من خالل  يمكن 
الرعاية  مراكز  رئيسة  مع  بالتعاون  الجمعية  مقّر  ي 

�ن ندوة  ُعقدت  كما 
ن عن  الدكتورة رنده حماده وحضور ممثل�ي الصحة  ي وزارة 

�ن الصحية 
الصحية  اإلدارة  ، حيث اطلعت حماده عىل نشاطات  ن التأم�ي كات  �ش
العام  ن  القطاع�ي ن  ب�ي اكة  وال�ش التعاون  اىل  إضافة  الصحة،  وزارة  ي 

�ن
والخاص.

المصدر: المركزية
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هذه  أهمية  عن  الصحي  ن  التأم�ي عىل  اف  اإل�ش دائرة  مدير  بأعمال 
الذي  األساس  الهدف  عىل  أكد  كما  وع  الم�ش كاء  �ش مع  اللقاءات 
وبالتاىلي  للجميع،  حق  الصحية  الرعاية  أن  وهو  وع  الم�ش منه  ينطلق 
ي 

�ن ن  والمقيم�ي للوافدين  التأمينية  التغطية  توف�ي  عىل  العمل  فإن 
وأشار   واجتماعية.  إنسانية  وحاجة  ورة  �ن أصبح  عمان  سلطنة 
ونية هي إحدى الركائز  ي االلك�ت

ي كلمته إىل أن منصة ضما�ن
السعيدي �ن

حكومية  جهات  من  األطراف  جميع  تربط  ي  وال�ت وع  للم�ش األساسية 
الصحية  الخدمات  ، ومقدمي  ن التأم�ي كات  وع، و�ش بالم�ش الصلة  ذات 
تعاقدت  ونيا، وقد  إلك�ت الصحي  ن  التأم�ي لتبادل معامالت  مع بعضهم 
ي 

ضما�ن منصة  ويد  ن ل�ت  )AMA( االمريكية  الطبية  الجمعية  مع  الهيئة 
بها من  التعامل  ي سيتم  وال�ت  )CPT( ي  الط�ب ن  م�ي ال�ت ونية برخص  االلك�ت
سيساهم  وذلك  الخاصة،  الصحية  والمؤسسات  ن  التأم�ي كات  قبل �ش
ي 

�ن والدقة  الشفافية  مستوى  ورفع  التأمينية  الخدمات  تجويد  ي 
�ن

المعامالت. جميع 
وضع  عىل  تعكف  المال  لسوق  العامة  الهيئة  أن  بالذكر  الجدير 
اإللزامي  الصحي  ن  التأم�ي وع  لم�ش المنظمة  والتقنية  يعية  الت�ش البنية 
عمان  لسلطنة  والزائرين  ن  والمقيم�ي الخاص  القطاع  ي 

�ن ن  للعامل�ي
ووزارة  الصحة  بوزارة  ممثلة  المعنية  الجهات  مع  والتعاون  بالتنسيق 
عمان،  وصناعة  تجارة  وغرفة  االجتماعية  التأمينات  وهيئة  العمل 

الموقر. الوزراء  تكليف من مجلس  بناء عىل  وذلك 

77

ي مع أعضاء الجمعية الطبية العمانية الستعراض مستجدات 
الهيئة تنظم اللقاء الثا�ف

ي ف الط�ب م�ي ي وأنظمة ال�ت
وع ضما�ف م�ش

وع  لم�ش التنفيذي  الموقف  المال  لسوق  العامة  الهيئة  استعرضت 
الخاص  القطاع  ي 

�ن ن  العامل�ي عىل  الصحي  ن  التأم�ي نظام  تطبيق 
اللقاء  ي 

�ن  ” ي
“ضما�ن عمان  لسلطنة  والزائرين  ن  المقيم�ي والوافدين 

أك�ث  بمشاركة  العمانية،  الطبية  الجمعية  أعضاء  مع  ي 
الثا�ن ي 

التعري�ن
ي مختلف التخصصات الطبية، وذلك بهدف اطالعهم 

من30 طبيبا �ن
امج  ي وال�ب ن الط�ب م�ي ي وأنظمة ال�ت وع الوط�ن عىل مستجدات هذا الم�ش
الهيئة  تأكيدا عىل حرص  اللقاء  ي هذا 

يأ�ت كما  بها،  المرتبطة  التدريبية 
مؤسسات  أحد  الجمعية  أن  اعتبار  عىل  المجتمع  مشاركة  لتوسيع 

. ي
المد�ن المجتمع 

وع وما تم إنجازه، حيث  تضمن اللقاء الوقوف عىل مسار عمل الم�ش
لمنظومة  المنظمة  يعية  الت�ش البنية  متطلبات  من  عددا  إنجاز  تم 
منصة  عمل  مسار  عىل  المشاركون  تعرف  كما   ، الصحي ن  التأم�ي
من  واحدة  وهي   ، األوىل  مرحلتها  دشنت  ي  وال�ت ونية  اإللك�ت ي 

ضما�ن
التعامالت  تنظيم  ي 

�ن التقنية  الثورة  لمواكبة  األساسة  الخطوات  أبرز 
الصحية  المؤسسات  ن  ب�ي تربط  ي  ال�ت  ، الصحي ن  بالتأم�ي المتعلقة 
ن الصحي من  التأم�ي كات إدارة مطالبات  ن و�ش التأم�ي كات  الخاصة و�ش
ن الصحي من جهة أخرى، كما  فة عىل التأم�ي ن الجهات الم�ش جهة وب�ي
مجال  ي 

�ن العاملة  كات  لل�ش االستثمارية  الفرص  ستوفر  المنصة  أن 
توف�ي  ونية  اإللك�ت ي 

ضما�ن منصة  ستضمن  حيث  المعلومات،  تقنية 
المعامالت  إنها  ي �عة 

�ن أعىل  ذات جودة  تأمينية وصحية  خدمات 
ي تعزيز مستوى 

ي �ن وأخذ الموافقات العالجية فضاًل إىل أثرها اإليجا�ب
المقدمة، وبما يضمن حماية  الخدمة  اف عىل مستوى  الرقابة واإل�ش
ي 

�ن القائمة  الجهود  استعراض  اللقاء  خالل  تم  كما  المريض.  صحة 
المشاريــــع  إطار  ضمن  الهيئة  وضعته  الذي  ي  الط�ب ن  م�ي ال�ت وع  م�ش
، والذي يع�ن بتحويل  ي

وع ضما�ن المهمة إلعداد البنية التنظيمية لم�ش
الجراحية  واإلجراءات  لألمراض  الطبية  المصطلحات  وكافة  األسماء 
موحدة،  وحرفيه  رقمية  رموز  إىل  المر�ن  لها  يخضع  ي  ال�ت الطبية  أو 
 )AMA( األمريكية  الطبية  الجمعية  مع  عقدا  الهيئة  أبرمت  حيث 
ونية، كما  ي اإللك�ت

ي منصة ضما�ن
ي )CPT( �ن ن الط�ب م�ي لتوف�ي رخصة ال�ت

. ي الط�ب ن  م�ي ال�ت أنظمة  ي مجال 
�ن تدريبيا  برنامجا  عقدت 

القائم  السعيدي-  سليمان  بن  سعيد  االفتتاحية  الكلمة  ي 
�ن تحدث 

Arab Insurance OmanOman

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

ي باستقدام العمالة
ي منصة “مساند” المع�ف

ف �ف كات التأم�ي بعد ربط �ش

لية بالسعودية خالل شهرين ف ف عىل عقود العمالة الم�ف بدء تطبيق التأم�ي
البنك  مع  بالتعاون  االجتماعية  والتنمية  ية  الب�ش الموارد  وزارة  تبدأ 
قرار  تطبيق  ي 

�ن الجاري  أبريل  خالل  “ساما”  السعودي  المركزي 
لية. ن الم�ن العمالة  استقدام  عقود  ن عىل  التأم�ي

عقود  عىل  ن  بالتأم�ي الخاصة  اإلجراءات  إنهاء  من  الوزارة  بت  واق�ت
“مساند”  منصة  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  �ش ربط  حيث  من  لية  ن الم�ن العمالة 
األمر  بهذا  قرار  إصدار  بصدد  أنها  كما  العمالة،  باستقدام  ي  المع�ن

قريبا.
المستفيد  تعويض  ي 

�ن لية  ن الم�ن العمالة  عقد  عىل  ن  التأم�ي وسيسهم 
امتناعها عن  أو  العاملة  ي حالة هروب 

االستقدام �ن تكاليف  قيمة  عن 

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

ة ثالثة أشهر، نقاًل  ة المتبقية من العقد بعد انقضاء ف�ت ي الف�ت
العمل �ن

“االقتصادية”. صحيفة  عن 
رواتبها  عن  لية  ن الم�ن العاملة  تعويض  ن  التأم�ي بوليصة  وتشمل 
ن  تأم�ي قرار  أن  علما  قبل كفيلها،  من  لها  تدفع  لم  حال  ي 

�ن المتأخرة 
للمستفيدين  اختياريا  وإنما سيكون  إلزاميا،  يكون  لن  االستقدام  عقد 

لية. ن الم�ن العمالة  استقدام  ي 
�ن ن  الراغب�ي

خصومات  عىل  الحصول  منها  للمستفيدين،  مزايا  الوثيقة  وتحمل 
وط  ب�ش الكفيل  م  ن ال�ت حال  ي 

�ن ن  التأم�ي تجديد  قيمة  من  معينة  بنسبة 
منتظم. بشكل  العاملة  رواتب  دفع  بينها  من  ي  ال�ت الوثيقة 
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2021، بمعدل نمو 81.6%. يناير  مقابل 1.752 مليار جنيه خالل 
األقساط  قيمة  بلغت  فقد  لنوعه،   

ً
وفقا ن  التأم�ي ات  مؤ�ش وحول 

يناير  خالل  جنيه  مليار   4.834 نحو  التجاري  ن  للتأم�ي المحصلة 
العام  من  ذاته  الشهر  خالل  جنيه  مليار   3.376 مقابل   ،2022

، بمعدل نمو 43.2%. ي
الما�ن

المرصية  بالسوق  العاملة  التكافىلي  ن  التأم�ي كات  �ش حققت  وقد 
 ، ي

الما�ن يناير  خالل  جنيه  مليون   530.3 بقيمة  أقساط  محفظة 
بمعدل   ،2021 من  ذاتها  ة  الف�ت خالل  جنيه  مليون   423.8 مقابل 

نمو 25.1%.

88

المصدر: االقتصادية

Arab Insurance EgyptEgypt

ف عىل  ف بمراجعة قيم مبالغ التأم�ي كات التأم�ي الرقابة المالية تطالب عمالء �ش
ممتلكاتهم لتجنب خفض تعويضاتهم المستحقة

السارية  ن  التأم�ي بوثائق  الواردة  ن  التأم�ي مبالغ  مراجعة  ورة  برصن والمسؤوليات  الممتلكات  تأمينات  كات  �ش عمالء  المالية  الرقابة  هيئة  طالبت 
النسبية  ط  �ش تطبيق  لتجنب  وذلك  الخطر  تحقق  حالة  ي 

�ن عليه  المؤمن  األصل  قيمة  لتغطية  بالوثيقة  ن  التأم�ي مبلغ  قيمة  من كفاية  للتأكد 
التعويض. عند �ف 

تلك  أن  المالية  الرقابة  هيئة  عمران-رئيس  محمد  الدكتور  وقال   
حقوق  عىل  المالية  الرقابة  هيئة  حرص  إطار  ي 

�ن تأ�ت  الدعوة 
التعامالت  واستقرار  وسالمة  المرصي،  ن  التأم�ي بسوق  ن  المتعامل�ي
عىل  االقتصادية-الحالية-وأثارها  ات  للتغ�ي  

ً
نظرا ن  التأم�ي نشاط  ي 

�ن
ي 

�ن وخاصة   ، ن التأم�ي كات  �ش لدى  عليها  المؤمن  األصول  قيمة  تغي�ي 
مبالغ  قيم  إجماىلي  بلغ  والذي  والمسؤوليات  الممتلكات  ن  تأم�ي نشاط 
 25 عن  الصادرة  والمسؤوليات  الممتلكات  لوثائق  التأمينية  التغطية 

.2021 ن حواىلي 5.1 تريليون جنيه خالل العام الماىلي  كة تأم�ي �ش
وتابع أن الهيئة حريصة عىل توجيه نظر السادة حملة وثائق تأمينات 
ي حالة حدوث 

أنه �ن الممتلكات والمسؤوليات والمستفيدين منها إىل 
عليه  تب  ي�ت بما  عليه  المؤمن  لألصل  السوقية  القيمة  ي 

�ن تغ�ي كب�ي 
القيمة  من  أقل  الوثيقة  ي 

�ن عليه  المنصوص  ن  التأم�ي مبلغ  يصبح  أن 
عميل  فإن   ، ن التأم�ي موضوع  لألصل  السوقية(  )القيمة  الحقيقية 
ي 

�ن عليه  المنصوص  النسبية  ط  �ش تطبيق  سيواجه  ن  التأم�ي كة  �ش
االعتبار  ي 

�ن منه-وسيؤخذ  المؤمن  الخطر  تحقق  عند  ن  التأم�ي وثيقة 
المؤمن  األصل  قيمة  ي 

�ن ي 
الجز�ئ االنخفاض  التعويض  حساب  عند 

َتَحُمل  مع  التعويض  بتسوية و�ف  ن  التأم�ي كة  تقوم �ش عليه-بحيث 
المستحق. التعويض  قيمة  من  لجزء  العميل 

بتعويض  ستقوم  ن  التأم�ي كة  �ش فإن  الكلية  الخسارة  حالة  ي 
�ن أما 

القيمة  أو  ن  التأم�ي وثيقة  ي 
�ن عليه  المنصوص  ن  التأم�ي بمبلغ  العميل 

أقل. أيهما  السوقية 
ط  �ش أن  ن  التأم�ي وثائق  حملة  نظر  المالية  الرقابة  هيئة  تلفت  كما 

الممتلكات  قيمة  إذا كانت  بأنه  يق�ن  ن  التأم�ي عقد  ي 
�ن الوارد  النسبية 

المؤمن  المبلغ  َتُفوق  منه  المؤمن  الخطر  وقوع  عند  عليها  المؤمن 
المؤمن  المستفيد( بمثابة  أو  العميل )المؤمن له و/  به، عندها يعت�ب 
ي  النس�ب نصيبه  لذلك   

ً
تبعا ويتحمل  ن  القيمت�ي ن  ب�ي بالفرق  نفسه  لدى 

حال  ي 
�ن حده  عىل  الوثيقة  بنود  من  بند  ويخضع كل  الخسارة،  من 

)المؤمن  العميل  سيتحمل  ثم  ومن  النسبية  ط  �ش لمضمون  تعددها 
بالفارق. المستفيد(  أو  له و/ 

بتعويض  ستقوم  ن  التأم�ي كة  �ش فإن  الكلية  الخسارة  حالة  ي 
�ن أما 

القيمة  أو  ن  التأم�ي وثيقة  ي 
�ن عليه  المنصوص  ن  التأم�ي بمبلغ  العميل 

أقل. أيهما  السوقية 
حرص  إطار  ي 

�ن توعية  ة  ن�ش ن  للتأم�ي المرصي  االتحاد  أصدر  كما 
ن  المتعامل�ي توعية  ي 

�ن بدوره  القيام  عىلي  ن  للتأم�ي المرصي  االتحاد 
والمتسارعة المتالحقة  ات  للتغ�ي  

ً
ونظرا المرصي،  ن  التأم�ي بسوق 

توضيحي   مثال 
جنيه،  ألف   150 بقيمة   )ً مثال  )سيارة  أصل  عىل  ن  التأم�ي حال  ي 

�ن
تحقق  حال  ي 

�ن فإنه  جنيه،  ألف   200 السوقية  قيمتها  وأصبحت 
ط النسبية المنصوص  50 ألف جنيه، فإنه بتطبيق �ش خسارة قدرت بـ

: يىلي التعويض كما  يكون   ، ن التأم�ي وثيقة  ي 
�ن عليه 

السوقية(،  /القيمة  ن  التأم�ي )مبلغ   × ة  المبا�ش الخسارة   = التعويض 
.  )150000/200000( × 50000 وبذلك يكون التعويض =   

37500 جنيه المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية= 

ف خالل يناير بمعدل نمو 41.2% 5.3 مليار جنيه حصيلة أقساط قطاع التأم�ي
خالل  جنيه  مليار   5.36 بقيمة  أقساط  إجماىلي  ن  التأم�ي قطاع  حقق 
العام  من  ذاته  الشهر  خالل  جنيه  مليار   3.8 مقابل   ،2022 يناير 

.41.2% نمو  بمعدل  السابق، 
قيمة  أن  المالية،  للرقابة  العامة  للهيئة  الشهرية  التقارير  وأظهرت 
بلغت  والمسئوليات  الممتلكات  لتأمينات  المحصلة  األقساط 
جنيه  مليار   2.047 مقابل   ،2022 يناير  خالل  جنيه  مليار   2.183

2021، بزيادة قدرها 6.6%. خالل يناير 
األشخاص  تأمينات  كات  ل�ش المحصلة  األقساط  قيمة  وبلغت 
 ، ي

الما�ن يناير  خالل  جنيه  مليار   3.181 حواىلي  األموال  وتكوين 
المصدر: أموال الغد والهيئة العامة للرقابة المالية

ي 
�ن ومن  لية  ن الم�ن الخدمة  عمال  الئحة  من  السادسة  المادة  وبحسب 

عليه،  المتفق  العمل  بتأدية  لية  ن الم�ن الخدمة  عامل  م  ن يل�ت حكمهم، 
صاحب  أوامر  يتبع  وأن  المعتاد،  الشخص  عناية  ذلك  ي 

�ن يبذل  وأن 
وأال  عليه،  المتفق  العمل  بتنفيذ  المتعلقة  أ�ته،  وأفراد  العمل، 

وع. ك الخدمة دون سبب م�ش يرفض العمل أو ي�ت
أ�ته،  وأفراد  العمل،  صاحب  ممتلكات  عىل  يحافظ  أن  وتضمنت 
السن، وأن يحافظ  األطفال وكبار  فيهم  بمن  أفراد األ�ة  يؤذي  وأال 

واألشخاص،  األ�ة  وأفراد  العمل  بصاحب  الخاصة  األ�ار  عىل 
يفشيها  وأال  بسببه  أو  العمل  أثناء  عليها  يطلع  ي  ال�ت ل  ن الم�ن ي 

�ن الذين 
. الغ�ي إىل 

يمس كرامة  وأال  الخاص،  لحسابه  يعمل  أال  أيضا،  المادة  وشملت 
م  يح�ت وأن  يخصهم،  فيما  يتدخل  وأال  األ�ة  وأفراد  العمل  صاحب 
وعادات  المملكة  ي 

�ن بها  المعمول  باألنظمة  م  ن ويل�ت اإلسالمي  الدين 
السعودي وتقاليده وأال يمارس أي نشاط يرصن باأل�ة. المجتمع 

https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2022/04/Monthly-Data-Jan-2022.pdf
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l’ACAPS et la FMSAR renforcent le dispositif de médiation
L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la 
Prévoyance sociale (ACAPS) et la Fédération 
Marocaine des Sociétés d’Assurances et de réassurance 
(FMSAR) ont mis en place un dispositif dédié à la 
médiation pour permettre aux assurés et aux tiers de 
bénéficier d’un procédé conventionnel, alternatif, 
rapide et gracieux visant à régler les litiges avec les 
entreprises d’assurances.
Conscientes du rôle majeur que peut jouer la médiation 
dans le règlement des différends et la protection 
des consommateurs, les deux parties ont renforcé 
le dispositif en vigueur à travers la signature d’une 
nouvelle Charte de Médiation en assurances en vue 
d’améliorer la qualité des services rendus aux assurés.
«Ainsi, le nouveau dispositif réduira le recours aux 
instances judiciaires et permettra, par conséquent, 

d’éviter les procédures judiciaires longues et 
coûteuses», apprend-on dans le communiqué publié à 
l’occasion.
A noter que la Charte énumère les principes et règles de 
gestion du nouveau dispositif ainsi que les modalités 
d’intervention du Médiateur. Cet organe indépendant a 
pour mission de faciliter la conclusion d’une transaction 
mettant fin aux différends opposant les parties et se 
rapportant à un contrat d’assurance souscrit auprès 
d’une entreprise d’assurance et ce, en conformité avec 
les dispositions réglementaires en vigueur.
Le nouveau dispositif vise à instaurer un climat de 
confiance entre assurés et assureurs en veillant à 
proposer des solutions alternatives avec diligence et 
impartialité.

 Source: Eco Actu

كة ف اإلسالمية« توزع 8 % ارباحا من رأس مال ال�ش عمومية »التأم�ي
ن  التأم�ي كة  ل�ش العامة  الهيئة  أقرت  الهاشمية:  االردنية  الهاشمية:المملكة  االردنية  المملكة 
دينار  مليون   1,200 بتوزيــــع  اإلدارة  مجلس  توصية  اإلسالمية 
البالغ  كة  ال�ش رأسمال  من   8% بنسبة  ن  المساهم�ي عىل  نقدية   

ً
ارباحا

بواسطة  عقد  الذي  العادي  اجتماعها  ي 
�ن وذلك  دينار  مليون   15

مجلس  رئيس  شحادة  موىس  برئاسة  ي 
و�ن وااللك�ت ي 

المر�ئ االتصال 
اإلدارة واعضاء المجلس والمدير العام رضا دحبور وبحضور مراقب 
ي 

القانو�ن النصاب  واكتمــال  العرموطي  وائل  الدكتور  كات  ال�ش عام 
حواىلي  بنسبة  والوكالة(  )باألصالة   

ً
أسهما يحملون  الذين  ن  للمساهم�ي

%77 ، وذلك عماًل بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وامر 
الصناعة  وزير  عن  الصادرة  واإلجراءات   2020 لسنة   5 رقم  الدفاع 
2020/04/09بموجب امر الدفاع أعاله. والتجارة والتموين بتاريــــخ 

عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  عىل  كة  لل�ش العامة  الهيئة  صادقت  وقد 
المنتهية  المالية  للسنة  والخسائر  األرباح  وحساب  كة  ال�ش أعمال 
أعضاء  ذمة  وإبراء  كة،  لل�ش المستقبلية  والخطة   2021/12/31 ي 

�ن
البنود  جميع  ي 

وبا�ت السابقة  المالية  السنة  عن  اإلدارة  مجلس 
الموافق  الخميس  يوم  وذلك  االجتماع  أعمال  جدول  عىل  المدرجة 

.2022/03/31
ي عام 2021 حواىلي 25,188 

هذا وقد بلغ إجماىلي األقساط المكتتبة �ن
أما   ،2020 لعام  دينار  مليون   22,588 حواىلي  مقابل  دينار  مليون 

التعويضات المدفوعة خالل عام 2021 فقد بلغت حواىلي 18,572 
.2020 لعام  15,739 مليون دينار  مليون دينار مقابل 

مليون   43,042 2021 حواىلي  لعام  كة  ال�ش وبلغ مجموع موجودات 
نمو  بنسبة   2020 لعام  دينار  مليون   41,552 حواىلي  مقابل  دينار 
 22,647 حواىلي  ن  المساهم�ي حقوق  بلغت  ن  ح�ي ي 

�ن  ،4% حواىلي 
بنسبة   2020 لعام  دينار  مليون   21,191 دينار مقابل حواىلي  مليون 

نمو حواىلي 7% .

Companies News

المصدر: الدستـــور
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ن  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب تمكنت  كوفيد-19،  جائحة  ي 
تفسش بسبب 

الظروف  من  الرغم  فعىل  جيدة.  نتائج  تحقيق  من  ن  التأم�ي وإعادة 
العام. المشهد  ي 

�ن ات  التغ�ي مع   
ً
كة �يعا ال�ش تأقلمت  المتقلبة، 

نعت�ب   ، ن التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب ي 
“�ن قائاًل:  واختتم 

ي 
�ن  

ً
قدما ي 

ونم�ن  . ً
أبدا ُنحَبط  وال  اليومي  عملنا  من   

ً
جزءا التحديات 

عىل  نا  ن وترك�ي الدائم  تفاؤلنا  عىل  الحفاظ  مع   2022 عام  ي 
�ن العمل 

فيما  لعمالئنا  الخدمات  أفضل  بتقديم  امنا  ن ال�ت وتجديد  التقدم 
.” ن المساهم�ي مصالح  حماية  عىل  نحرص 

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

1010

« توافق عىل توزيــــع أرباح نقدية بنسبة 30% ف ي الوطنية للتأم�ي »د�ب
ن وإعادة  ي الوطنية للتأم�ي كة د�ب االمارات العربية المتحدة:االمارات العربية المتحدة: أقّرت �ش
نسبة  توزيــــع  المنطقة،  ي 

�ن الرائدة  ن  التأم�ي كات  �ش إحدى   ، ن التأم�ي
ي أن مجموع  %30 من األرباح النقدية )0.30 درهم لكل سهم، ما يع�ن
المنتهية  المالية  للسنة  درهم(  مليون   34.650 يبلغ  النقدية  األرباح 

اليوم. العمومية  الجمعية  ي ختام اجتماع 
2021، �ن 31 ديسم�ب  ي 

�ن
اجتماع  أعمال  جدول  عىل  الواردة  البنود  جميع  مناقشة  وتمت 
عىل  المساهمون  وافق  كما  عليها.  والموافقة  العمومية  الجمعية 
ديسم�ب   31 ي 

�ن المنتهية  المالية  السنة  عن  كة  لل�ش المالية  البيانات 
.2021

ن  ي الوطنية للتأم�ي وأعرب خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة د�ب
كة عىل  الذي حققته ال�ش القوي  باألداء  ، عن سعادته  ن التأم�ي وإعادة 

الجيدة. االكتتاب  نتائج  الضوء عىل   
ً
طا

ِّ
2021، مسل امتداد عام 

بلغ  ي  ال�ت النقدية  األرباح  من   30% نسبة  توزيــــع  أن  عىل  وشدد 
والنمو  المالية  القوة  عىل  دليل  درهم،  مليون   34.650 مجموعها 

كة. لل�ش المستدام 
ن  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب كة  التنفيذي ل�ش الرئيس   ، النعيمي وقال عبدهللا 
االستقرار  عدم  ساده  الذي  المنرصم  العام  “خالل   : ن التأم�ي وإعادة 

المصدر: الرؤيـــة

إن  الحسن،  خالد  للمجموعة،  التنفيذي  الرئيس  قال  بدوره، 
ة  ن مم�ي وإنجازات  جيدة  مالية  نتائج  تحقيق  استطاعت  المجموعة 
المجموعة  اإليجابية جهود  النتائج  2021، حيث تعكس هذه  خالل 
المقدمة  الخدمات  بمستوى  واالرتقاء  المنتجات  ن  وتحس�ي تطوير  ي 

�ن
كائها. �ش مع  العالقات  وتوطيد  لعمالئها 

هنا الضغط  الرجاء  الفيديو،  ومشاهدة  التفاصيل  من  المزيد  لقراءة 

” توصي بزيادة رأس مالها بـ 445.5 مليون ريال ف “السعودية إلعادة التأم�ي
إلعادة  السعودية  كة  ال�ش أعلنت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
بقيمة  كة  ال�ش مال  رأس  بزيادة  اإلدارة  مجلس  توصية  عن  ن  التأم�ي
لدعم  أولوية  حقوق  أسهم  طرح  طريق  عن  ريال  مليون   445.5

كة. لل�ش المستقبلية  والنشاطات  الرأسمالية  القاعدة  وتقوية 
ن  للمساهم�ي ستكون  االحقية  أن  “تداول”  ي 

�ن بيان  ع�ب  وبينت 

قررت  ي  ال�ت العادية  غ�ي  العامة  الجمعية  انعقاد  يوم  لألسهم  ن  المالك�ي
تظهر  والذين  اولوية  اسهم حقوق  المال عن طريق طرح  رأس  زيادة 
ي 

ي نهاية ثا�ن
ي سجل مساهمي المصدر لدى مركز االيداع �ن

اسمائهم �ن
الجمعية. تاريــــخ  يىلي  تداول  يوم 

المصدر: االقتصادية

فع توزيعات العام إىل 106 فلوس للسهم .. ل�ت ً
عموميتها أقرت توزيــــع %35 نقدا

تها « .. نتائج مالية بارزة وإنجازات فارقة بمس�ي ف بالفيديو.. »الخليج للتأم�ي
الخليج  لمجموعة  العادية  العمومية  الجمعية  قرت  الكويـــت:الكويـــت: 
المنتهية  المالية  السنة  عن  األعمال  جدول  بنود  جميع   ، ن للتأم�ي
نقدية  أرباح  بتوزيــــع  اإلدارة  مجلس  توصية   ،2021 ديسم�ب   31 ي 

�ن
دينار.  ن  9.9 مالي�ي بنسبة %35، وبإجماىلي مبلغ 

خالل   71% بنسبة  نقدية  مرحلية  أرباحا  وزعت  قد  كة  ال�ش وكانت 
فلوس   106(  2021 عن  النقدية  التوزيعات  إجماىلي  ليصبح  العام 

دينار.  مليون   30.08 قدرها  إجمالية  وبقيمة  الواحد(  للسهم 
ي هذا الصدد، قال رئيس مجلس اإلدارة للمجموعة، فرقد عبدهللا 

و�ن
دينار،  مليون   50.2 بقيمة  ربــح  ي 

المجموعة حققت صا�ن إن  الصانع 
بـ  بالمقارنة   2021 خالل  الواحد  للسهم  فلسا   223.68 يعادل  بما 
نسبته  ملحوظ  بنمو  وذلك   ، ي

الما�ن العام  عن  دينار  مليون   16.3
 .207%

ليصل   23% بنسبة  المجمعة  المكتتبة  األقساط  ي 
�ن نموا  كما حققت 

العام  عن  دينار  مليون   444.4 بـ  مقارنة  دينار  مليون   548.5 إىل 
ليصل   69% بنسبة  األصول  اجماىلي  ي 

�ن نموا  حققت  كما   ، ي
الما�ن

. ي
إىل 1.4 مليار دينار مقارنة بـ 800.7 مليون دينار عن العام الما�ن

المصدر: األنبـــاء

https://www.alroeya.com/117-82/2277979-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-30
https://www.alanba.com.kw/1112086
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 نقدية
ً
كة وافقت عىل توزيــــع %35 أرباحا الجمعية العمومية لل�ش

ي 2021 رغم »كورونا«
« أثبتت جدارتها �ف ف الشايع: »األهلية للتأم�ي

تعمل  مازالت   » ن للتأم�ي »األهلية  إن  الشايع  أيمن  قال  الكويـــت:الكويـــت: 
 
ً
وتحقيقا االنتشار،  لزيادة   

ً
تمهيدا جديدة،  عربية  أسواق  دراسة  عىل 

بحصص  كاتها  �ش بعض  ي 
�ن المساهمة  ع�ب  المهم  ي  اتيحب االس�ت للهدف 

مؤثرة.
القـوي  أدائهـا  مواصلة  من  تمكنت  ن  للتأم�ي األهليـة  كة  ال�ش ان  وذكر 
13,96 مليون دينار، بعد   صافية بمبلغ 

ً
أرباحا 2021 محققة  خالل 

ي حساب األرباح والخسائر مقدارها 1,38 
إطفاء خسائر غ�ي محققة �ن

 ، ن المساهم�ي حقوق  ي 
�ن المحققة  غ�ي  األرباح  وإدراج  دينار  مليون 

ي 
�ن دينار  مليون   12,1 أرباح  مقابل  دينار،  مليون   13,95 ومقدارها 

ي المئة.
2020، بمعدل نمو 14.6 �ن

اتيجية  اس�ت ثبات  إىل  رئيسي  بشكل  يرجع  النمو  هذا  ان  اىل  وأشار 
ن وتقديم  للمساهم�ي العوائد  ي تهدف إىل استمرارية تعظيم  ال�ت كة  ال�ش
دائم  وتحسن  النمو  وتحقيق  للعمالء،  ة  ن متم�ي تأمينية  خدمات 

. ي
االئتما�ن تصنيفها  وقوة  المالية  مالءتها  عىل  معتمدة  للربحية، 

، قال إن إجماىلي  ي 2021 فيما يتعلق بالنشاط التأمي�ن وعن ارقام عام 
عام  مليون   101.1 مقابل  دينار  مليون   113.9 بلغ  السنوي  اإلنتاج 
النشاط  من  العائد  ي 

صا�ن بلغ  كما  المئة،  ي 
�ن  12.8 بزيادة   2020

نمو  بمعدل   2020 عام  ن  مالي�ي  7.9 مقابـل  دينار  ن  مالي�ي  8 ي  التأمي�ن
ي المئة.

1.3 �ن
نقدية  أرباح  بتوزيــــع  توصية  عىل  العمومية  الجمعية  وافقت  كما 

ي المئة من 
35 �ن كة بواقع  ن دينار عىل مساهمي ال�ش 7,7 مالي�ي بمبلغ 

 لكل سهم.
ً
35 فلسا رأس المال المدفوع، أي 

كة المرصح  العادية عىل زيادة رأسمال ال�ش العمومية غ�ي  كما وافقت 
القيمة  سهم،  مليون   300 عىل  موزعا  دينار  مليون   30 ليكون  به 
ي 

�ن اإلدارة  مجلس  وتفويض  فلس،   100 منها  سهم  لكل  االسمية 
وطه  �ش وتحديد  والمدفوع  المصدر  المال  رأس  زيادة  استدعاء 
ي حدود رأس 

أو دفعات �ن ي عىل دفعة 
أو جز�ئ وضوابطه بشكل كامل 

الزيادة  وطرق  مقدار  فيه  يحدد  منه  بقرار  وذلك  به،  المرصح  المال 
وأحكامها. وطها  �ش وسائر  استدعائها  تواريــــخ  أو  وتاريــــخ  ونوعها 

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  المصدر: الجريدةلقراءة 

الهيئة العامة تصادق عىل توزيــــع أرباح نقدية بنسبة %6 من القيمة اإلسمية للسهم

” تعقد اجتماع هيئتها العامة العادي ف ف للتأم�ي “تمك�ي
 ، ن للتأم�ي الفلسطينية  ن  تمك�ي كة  ل�ش العامة  الهيئة  عقدت  فلسطيـــن:فلسطيـــن: 
مقر  ي 

�ن  ،2022 آذار   31 الموافق  الخميس  يوم  العادي،  اجتماعها 
الحلو  الدكتور / ماجد عطا  افتتح االجتماع معاىلي  كة– رام هللا،  ال�ش
أبرز  إىل   

ً
ا مش�ي بالحضور،  رحب  الذي  اإلدارة،  مجلس  رئيس   –

 ، ي
ن العام والخاص خالل العام الما�ن ي واجهها القطاع�ي التحديات ال�ت
الخصوص.  وجه  ن عىل  التأم�ي لقطاع  المستقبلية  المالمح  وأبرز 

 من النجاحات، 
ً
كة سجلت خالل العام 2021، مزيدا وأوضح أن ال�ش

كة  الزاخر باإلنجازات، حيث تم إدراج أسهم ال�ش لتضاف إىل سجلها 
كافة  إتمام  بعد  وذلك   ،)TPIC( الرمز  تحت  ن  فلسط�ي بورصة  ي 

�ن
ومصداقيتها،  مكانتها  من  تعزز  خطوة  ي 

�ن القانونية،  المتطلبات 
اإلفصاح  تضمن  ورقابية،  افية  إ�ش مظلة  تحت  العمل  خالل  من 

أسهمها. تسع�ي  عدالة  تعزيز  ي 
�ن وتساهم  للمستثمرين،  والشفافية 

ن  العامل�ي اإلدارة وجهود  بتوجيهات مجلس  استطاعت  كة  ال�ش وتابع: 
ي السنة التشغيلية 

فيها خالل العام المنرصم، تحقيق أقساط مكتتبة �ن
جميع  من  الرغم  عىل   ، أمريكي دوالر   )30,637,883( بلغت  الثالثة 

. ن التأم�ي قطاع  ي 
�ن المنافسة  وصعوبة  التحديات، 

 ، يبة )1,790,884( دوالر أمريكي ي األرباح قبل الرصن
وأردف: بلغ صا�ن

ويؤسس  ناشئة،  فتية  كة  �ش باعتبارها  كة  لل�ش يسجل  إنجاز  وهو 
القادمة. المالية  السنوات  ي 

الرقم �ن أرباح أعىل من هذا  لتحقيق 
النتشة،  رفيق  السيد/  معاىلي  كة  ال�ش إدارة  مجلس  رئيس  نائب  وأكد 
ي 

�ن دورها  حيوية  إىل  الفتا  كة،  ال�ش حققتها  ي  ال�ت باإلنجازات  سعادته 
. ن التأم�ي بقطاع  النهوض 

أحكام  مع  ينسجم  بما  لالستثمار  نموذجا  تمثل  كة  ال�ش أن  وأوضح 
خدمة  ي 

�ن مساهماتها  ستواصل  كة  ال�ش أن  مبينا  الغراء،  يعة  ال�ش

األصعدة.  مختلف  عىل  المجتمع 
إن  كة،  ال�ش عام  مدير   – الريماوي  السيد/محمد  قال  جانبه،  من 
حضورها  لتكريس  لها   

ً
دافعا تشكل  كة،  ال�ش حققتها  ي  ال�ت اإلنجازات 

مجلس  رؤية  وترسيخ   ، أك�ب بشكل  ن  التأم�ي سوق  ي 
�ن والقوي  الالفت 

واالقتصاد  ن  التأم�ي صناعة  ي 
�ن بارز  كنموذج  فيها  كة  ال�ش إدارة 

. ي لفلسطي�ن ا
صغ�ي  سوق  وهو  بالدنا  ي 

�ن ن  التأم�ي سوق  ظل  ي 
�ن الريماوي:  وقال 

ي أن تفرض نفسها 
كة �ن  ويمتاز بشدة التنافس فيه، نجحت ال�ش

ً
عموما

عىل  مبنية  علمية  اتيجيات  واس�ت مدروسة،  خطط  اعتماد  ع�ب  بقوة، 
التكنولوجيا  إدخال  إىل  إضافة  الرشيدة،  واإلدارة  الحوكمة  قواعد 
بلغت  السوقية  الحصة  ان  اىل   

ً
ا مش�ي نشاطها،  ي 

�ن أساسية  ة  ن كرك�ي
الثابت  امنا  ن ال�ت إن  وتابع:   . ن للتأم�ي ن  فلسط�ي سوق  إجماىلي  من   10%
أن  دون  يحول  لن   ، ن التأم�ي وثائق  وحملة  مساهمينا  إزاء  والراسخ 

https://www.aljarida.com/articles/1649166939881764800/
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ودعمهم المستمر لمؤسسات القطاع الخاص وحرصهم عىل نجاحها 
توجه  كما   . ن مت�ي ي  فلسطي�ن القتصاد  األساسية  اللبنات  من  باعتبارها 
طواقمها،  وكافة   ، ن للتأم�ي ق  الم�ش كة  �ش إدارة  لمجلس  بالشكر 
ة  إنجاح مس�ي ي سبيل 

 �ن
ً
لم يدخروا جهدا الذين  ووكالئها ومستشاريــها 

وازدهارها. تألقها  وزيادة  كة  ال�ش

ف تعقد إجتماعها السنوي العادي وغ�ي العادي ق للتأم�ي كة الم�ش الهيئة العامة لمجموعة �ش
ن  للتأم�ي ق  الم�ش كة  �ش لمجموعة  العامة  الهيئة  عقدت  فلسطيـــن:فلسطيـــن: 
الموافق  الثالثاء  يوم  العادي  وغ�ي  العادي  السنوي  اجتماعها 
بثه  تم  وقد  رام هللا  مدينة  ي 

�ن الرئيسي  كة  ال�ش مقر  ي 
�ن  ،2022/4/5

ي عدة دول ومواقع 
كة �ن ال�ش ي مع مساهمي 

المر�ئ االتصال  تقنية  ع�ب 
وممثل  االدارة  مجلس  أعضاء  بحضور   ، ن فلسط�ي وخارج  داخل 
الحسابات  ومدقق   ، ي  الوط�ن االقتصاد  وزارة  ي 

�ن كات  ال�ش مراقب 
العامة  واإلدارة  المالية  لألوراق  العامة  اإلدارة  ن عن  وممثل�ي  ، ي الخار�ب
 ، ن فلسط�ي وبورصة  الفلسطينية،  المال  رأس  سوق  هيئة  من  ن  للتأم�ي

كة. وحملة %96.57 من أسهم ال�ش
بواقع  كة  ال�ش مال  رأس  رفع  العادية  غ�ي  العامة  الهيئة  أقرت  وقد 
العادية توصية  العامة  الهيئة  ، كما أقرت  مليون ونصف دوالر أمريكي
مجلس اإلدارة بتوزيــــع أرباح نقدية بما نسبته 2.5 % من راس المال 
توزيــــع  27.27 % عن طريق  بنسبة  عينية  وأرباح   ، ن  المساهم�ي عىل 

كة. ال�ش لمساهمي  مجانية  اسهم 
الجهات  كافة  إىل  بالتقدير  الدين  نا�  توجه  االجتماع،  ختام  ي 

و�ن
تعاونهم  عىل  العالقة  ذات  والمؤسسات  والحكومية  الرقابية 

1212

تقالية  للبطاقة ال�ب
ً
308.67 مليون جنيه لوثائق اإلجباري و3.03 مليونا

ف اإلجباري تحقق 311.706 مليون جنيه أقساط خالل 3 أشهر مجمعة التأم�ي
التنفيذي  المدير  لبيب،  إبراهيم  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
الناشئة  المدنية  المسئولية  عن  اإلجباري  ن  للتأم�ي المرصية  للمجمعة 
بقيمة  أقساط  ي 

صا�ن المجمعة  تحقيق  عن  المركبات،  حوادث  عن 
الجاري. العام  الربــع األول من  311.706 مليون جنيه خالل 

أقساط  أن  الغد«،  لـ»أموال  حاجة  ترصيحات  ي 
�ن لبيب  وأضاف 

بلغت  المجمعة  من  الصادرة  المركبات  عىل  اإلجباري  ن  التأم�ي وثائق 
مقابل   ،2022 من  األوىل  أشهر   3 الـ خالل  جنيه  مليون   308.673
تقالية الصادرة خالل  3.032 مليون جنيه أقساط لوثائق البطاقة ال�ب

ة. الف�ت تلك 
عىل  الموحدة  ن  التأم�ي بطاقة  هي  تقالية  ال�ب البطاقة  أن  ويذكر 
لتغطية  وذلك  آخر  إىل  ي  عر�ب بلد  من  تنقلها  أثناء  العربية  المركبات 
المزارة  الدول   / الدولة  داخل  المركبة  س�ي  عن  المدنية  المسئولية 
العربية  المكاتب  اتفاقية  ي 

�ن كة  دولة مش�ت أي  ي 
�ن المركبة  تواجد  أثناء 

دولية  اتفاقية  عىلي  بناًء  وذلك  تقالية  ال�ب البطاقة  ألعمال  الموحدة 
تونس  ي 

�ن العرب  والملوك  الرؤساء  بتوقيعها  قام  العربية  الدول  ن  ب�ي
.1975/4/26 بتاريــــخ 

ن اإلجباري عىل المركبات،  وكانت قد أعلنت المجمعة المرصية للتأم�ي
للمركبات  ونيا  إلك�ت تقالية  ال�ب ن  التأم�ي بطاقات  جميع  بإصدار  قيامها 

.2021 المرصية المغادرة إىل الدول العربية بداية من أول ابريل 
ن اإلجباري عن المسئولية  وكانت قد وقعت المجمعة المرصية للتأم�ي
 ، ي

الما�ن ديسم�ب  خالل  المركبات،  حوادث  عن  الناشئة  المدنية 
الناتجة عن  ار  بروتوكول تعاون مع الصندوق الحكومي لتغطية األ�ن
بهدف  المجهلة”  “الحوادث  ال�يــــع  النقل  مركبات  حوادث  بعض 

ن  ب�ي البيانات  قواعد  �ن  والتكامل  التعويضات  �ف  ازدواجية  منع 
. ن الطرف�ي

عجز  أي  بسداد  وتوكول  لل�ب وفقا  المجمعة  ام  ن ال�ت لبيب  وأوضح 
ويقوم  المجمعة،  عمل  تفعيل  بعد  الصندوق  أعمال  عن  ينتج  ماىلي 
التسوية  تحت  التعويضات  ُمخصص  بتقدير  الحكومي  الصندوق 
الثامن  من  اعتبارا  وقعت  ي  ال�ت الحوادث  عن  له  الُمقدمة  للُمطالبات 
إعداد  قبل  للمجمعة  وإبالغه  أشهر  ثالثة  كل   2019 أغسطس  من 
الالزم  اتخاذ  من  لتمكينها  بوقت كاف  لها  الربــع سنوي  الماىلي  المركز 
ورة أن يشمل تقرير الخب�ي  ي مراكزها المالية، واالتفاق عىل �ن

طرفها �ن
مخصص  تكوين  عىل  الصندوق  أعمال  بمراجعة  القائم  االكتواري 
ي وقعت ولم يتم إبالغ الصندوق عنها  )IBNR( لمقابلة الحوادث ال�ت

بالمجمعة. به  معمول  بما هو  أسوة  انية  ن الم�ي إعداد  تاريــــخ  ح�ت 

العوائد  أفضل  لتحقيق  ليس  جهودنا،  قصارى  بذل  ي 
�ن قدما  ي 

نم�ن
بل  التأمينية،  الوثائق  لحملة  الخدمات  أفضل  وتوف�ي   ، ن للمساهم�ي
االجتماعية  المسؤولية  مجال  ي 

�ن الريادي  بدورنا  ام  ن االل�ت ومواصلة 
المستدامة. والتنمية 

 ،2022 ي العام 
كة وكادرها سيستمر �ن وقال: إن اإلدارة التنفيذية لل�ش

إىل  وتحويلها  اإلدارة  مجلس  وتوجهات  أولويات  جمة  ل�ت العمل  ي 
�ن

وتحقيق  التكنولوجيا  ي 
�ن االستثمار  ع�ب  األرض،  ملموسة عىل  حقائق 

جديدة،  تأمينية  ومنتجات  برامج  وطرح  الذكية،  كة  ال�ش رؤية 
. ي التأمي�ن الوعي  وتعزيز  ي ن�ش 

�ن والمساهمة 

المصدر: أموال الغد
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La Marocaine Vie chiffre d’affaires en 2021
Morocco:Morocco: En 2021, La Marocaine Vie est parvenue 
à renouer avec la croissance, enregistrant de belles 
performances sur l’ensemble de ses activités.
La compagnie affiche un taux de croissance de son chiffre 
d’affaires de plus de 8% sur l’année écoulée, grâce 
essentiellement à une hausse de son chiffre d’affaires 
épargne de près de 10% par rapport à 2020 avec une 
envolée historique de la part des UnitésDeCompte 
dans sa collecte en épargne et dans l’encours global 
(qui suit par ailleurs la même tendance, enregistrant 

une progression de près de 8%)
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 Source: Company’s page on LinkedIn

Société Centrale de Réassurance : results 2021

Morocco:Morocco: The Société Centrale de Réassurance (SCR) 
published its financial results as per 31 December 
2021. Established at 2.615 billion MAD (279.81 
million USD), the turnover slightly decreased by 0.6% 
compared to 2.633 billion MAD (292.32 million USD) 
in 2020.
The net income rose from 318 million MAD (35.3 
million USD) by the end of 2020 to 311 million MAD 
(33.27 million USD) in 2021, thus decreasing by 2.2% 
over one year. The net technical result of retrocession 
increased by 19% to reach 207 million MAD (22.15 
million USD).
The shareholders’ equity stood at 2.664 billion MAD 
(285.05 million USD), rising by 2.8% compared to 
2020. The return on equity (ROE) reached 11.7%.
The Moroccan reinsurer was rated AAA by Fitch 
Ratings and B++ by AM Best.

 Source: Atlas Magazine & Company›s page on LinkedIn

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


