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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

Disclamer: The opinions expressed in the articles doesn‟t reflect GAIF positions; the statistics 
are the sole responsibility of the articles authors
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اجتماع لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة
لجنة  اجتماع   2022-07-28 الموافق  ي 

الما�ض الخميس  يوم  ُعقد 
زووم. تطبيق  ع�ب  الموحدة  العربية  والمكاتب  السيارات  تأمينات 

تقوم  ي  ال�ت االجتماعات  لسلسلة  استكمال  االجتماع  ذلك  ي 
ويأ�ت

نظام  تطبيق  ظل  ي 
�ض اللجنة  أعمال  لمتابعة  وذلك  بعقدها  اللجنة 

ي 
�ض التنفيذ  ض  ح�ي دخل  والذي  تقالية  ال�ب للبطاقة  ي 

و�ض اإللك�ت اإلصدار 
العام. بداية هذا 

In the Spotlight
ن كة األفريقية إلعادة التأم�ي عمومية ال�ش

وزير المالية “التوظيف األمثل للتكنولوجيا 
« ألفريقيا” ي

الحديثة.. ُيغ�ي »الوجه التأمي�ن
التنموية  الخريطة  أن  المالية،  وزير  معيط  محمد  الدكتور  أكد 
عبدالفتاح  الرئيس  دعائمها  إرساء  ي 

�ض نجح  ي  ال�ت الجديدة  بالجمهورية 
المسبوقة  غ�ي  القومية  وعات  الم�ش من  العديد  بإطالق   ، السيسي
الحكومة  أن  خاصة  مرص،  ي 

�ض ض  التأم�ي لصناعة  رحبة  ا 
ً
آفاق تفتح 

ة  الصغ�ي كات  ال�ش وتشجيع  ض  للتأم�ي األعمال  بيئة  ض  تحس�ي ي 
�ض نجحت 

االحتياجات  ُتل�ب  واعدة  ا 
ً
سوق نمتلك  جعلنا  نحو  عىل  والمتوسطة، 

ى. الك�ب التنموية  وعات  الم�ش ي 
�ض للمستثمرين  التأمينية 

https://iciec.isdb.org/
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مشاركته  خالل  الوزير،  قال 
كة  لل�ش العمومية  الجمعية  ي 

�ض
ض  التأم�ي إلعادة  األفريقية 
بالقاهرة بحضور الدكتور هشام 
األعمال  قطاع  وزير  توفيق 
استكمال  آثرت  إن مرص  العام، 
رغم  والتعم�ي  البناء  ة  مس�ي
بما  العالمية  االقتصادية  األزمة 
استثنائية  تحديات  من  تفرضه 
ارتفاع  �ض  تجلت  متشابكة 
التنموية  التمويالت  تكلفة 
ي 

�ض الفائدة  أسعار  زيادة  نتيجة 
أسعار  وارتفاع  المسبوقة،  غ�ي  التضخمية  الموجة  من  للحد  محاولة 
سالسل  واضطراب  والغذاء،  الطاقة،  ذلك  ي 

�ض بما  والخدمات  السلع 
ينعكس  ض  التأم�ي لقطاع  المتسارع  النمو  أن  موضًحا  والتوريد،  اإلمداد 
أك�ث  يكون  أن  دوًما  نتطلع  الذى  المرصى،  االقتصاد  أداء  تحسن  ي 

�ض
عىل  أك�ب  بشكل  يرتكز  مستداًما  نمًوا  ُيسجل  وأن  وشمواًل  تنوًعا 

الخدمات. ذلك تصدير  ي 
�ض بما  أيًضا  والتصدير  والتشغيل،  اإلنتاج 

التحول  ي 
�ض الفًعال  لإلسهام  العالم  ي 

�ض ض  التأم�ي صًناع  الوزير،  دعا 
»جزًءا  ض  التأم�ي صناعة  تكون  بحيث  بأفريقيا،  األخرصض  لالقتصاد 
وعات  الم�ش دعم  من خالل  المناخية،  ات  التغ�ي أزمة  ي 

�ض الحل«  من 
لتوحيد  الوقت  حان  فقد  االستثمارات،  ح�ت  االكتتاب  من  اء  الخرصض
ومساندة  الكربون،  انبعاثات  من  للحد  والدولية  القارية  الجهود 
أن  إىل  الفًتا  المستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق  الرامية  المساىع 
إىل  تتطلع  المقبل  نوفم�ب  خالل  مرص  تستضيفها  ي  ال�ت المناخ  قمة 
الناشئة  االقتصادات  مساندة  ي 

�ض ُتسهم  ض  للتأم�ي عالمية  مبادرات 
المناخية. ات  التغ�ي مع  التكيف  عىل  والنامية 

ي صناعة 
أشار الوزير، إىل أن التوظيف األمثل للتكنولوجيا الحديثة �ض

مع  يتسق  نحو  ي ألفريقيا، عىل  التأمي�ض الوجه  تغي�ي  ي 
�ض ُيساعد  ض  التأم�ي

ي هذا القطاع الحيوى الذى تزايدت 
ات العالمية �ض ض الخ�ب جهود توط�ي

الجاد  السعي  مواصلة  ورة  �ض مؤكًدا  »كورونا«،  جائحة  مع  أهميته 
من  ها  وغ�ي انية،  السي�ب المخاطر  مواجهة  ي 

�ض مبتكرة  حلول  لتوف�ي 
صناعة  ي 

�ض ض  للعامل�ي ية،  الب�ش القدرات  وبناء  المستجدة،  المخاطر 
ي ظل ما يشهده العالم 

، بما يؤهلهم ألداء الدور المنوط بهم �ض ض التأم�ي
األنشطة  عىل  مبا�ش  غ�ي  أو  مبا�ش  بشكل  تؤثر  متالحقة  ات  تغ�ي من 

لتأمينية. ا
ي 

�ض ي 
األفري�ت التعاون  تعزيز  جهود  استدامة  أهمية  عىل  الوزير،  شدد 

ض  التأم�ي قطاع  ذلك  ي 
�ض بما  والتنموية،  االقتصادية  المجاالت  ش�ت 

يجعل  قارى  وتكامل  اندماج  من  نستهدفه  ما  مع  يتسق  نحو  عىل 
المرن  التعامل  عىل  قدرة  أك�ث  الناشئة  باقتصاداتها  األفريقية  البلدان 
مخاطر  مع  امن  ض بال�ت تعقيداتها  ايد  ض ت�ت ي  ال�ت العالمية  التحديات  مع 

المناخية. ات  التغ�ي
تجارية  وعالقات  قوية  ثقافية  روابط  لديها  مرص  أن  الوزير،  أوضح 
ي 

�ض ض  للتأم�ي سوق  أك�ب  ثالث  وتمتلك  األفريقية،  البلدان  مع  مزدهرة 
يوفر  الذى  الحيوي  القطاع  بهذا  متسارع  نمو  �ض  يتجسد  أفريقيا، 
الراغبة  ض  التأم�ي كات  ل�ش والتنموية  االستثمارية  الفرص  من  العديد 
اكة  ال�ش سبل  تعزيز  أهمية  إىل  الفًتا  المرصية،  بالسوق  التوسع  �ض 
؛  ض التأم�ي إلعادة  األفريقية  كة  وال�ش المرصي،  ي  التأمي�ض القطاع  ض  ب�ي
جهود  استدامة  ورة  �ض إىل  إضافة  ات،  الخ�ب تبادل  يعزز  نحو  عىل 

. ض التأم�ي كات  ل�ش المجتمعية  اإليجابية  المشاركة 
اإلفريقية  البينية  التجارة  تطوير  ورة  �ض يؤكد  األعمال  قطاع  وزير 

االقتصادية األزمة  لمواجهة 
القوية  العالقات  عىل  العام  األعمال  قطاع  وزير  توفيق  هشام  أكد 
الجهود  تواصل  ورة  و�ض األفارقة،  واألشقاء  مرص  ض  ب�ي تربط  ي  ال�ت

فرص  لتطوير  القارة  دول  ض  ب�ي
والروابط  واالستثمار  التجارة 

األفريقية. البلدان  ض  ب�ي
األوقات  ظل  ي 

�ض أنه  وأضاف 
االقتصاد  بها  يمر  ي  ال�ت الصعبة 
ي  ال�ت التحديات  فإن   ، العالمي
غ�ي  األفريقية  القارة  تواجهها 
أعمال  بيئة  مع  مسبوقة، 

ة. متغ�ي
 Africa  ” أن  الوزير،  وأوضح 
تعكس  نجاح  قصة  تمثل   ”Re

بنك  جهود  وخاصة  نشأتها  منذ  لألفارقة  والمخلصة  الجادة  الجهود 
 Africa“ رئيسيا  داعما  ومازالت  مرص  حيث كانت   ، ي

األفري�ت التنمية 
1976، كونها مساهًما نشًطا وداعًما فنًيا  ي عام 

Re” منذ تأسيسها �ض
. ض التأم�ي وإعادة  ض  التأم�ي لصناعة 

ي 
�ض أطلقت  العام  األعمال  قطاع  وزارة  أن  ي كلمته، 

�ض “توفيق”،  وتابع 
معامالت   –  B2B( ونية  إلك�ت تجارة  منصة  الجاري  يوليو  مطلع شهر 
أفريقيا  ي 

لها �ض 3 فروع  افتتاح  تم  كة “جسور”، و  تابعة ل�ش كات(  ال�ش
لتعزيز  عام،  خالل  فروع   8 إىل  تصل  السودان(  ون،  الكام�ي  ، )غانا 
بالتعاون  األفريقية، وذلك  الدول  الخارجية لمرص خاصة مع  التجارة 
للتنمية،  اإلسالمي  والبنك   ، ي

األفري�ت اد  واالست�ي التصدير  بنك  مع 
. ض للتأم�ي كة مرص  المرصي، و�ش والبنك األهىلي 

واألخطار  العمالت  انخفاض  تداعيات   : ض التأم�ي إلعادة  األفريقية 
المجموعة ربحية  عىل  سلبا  أثرت  الطبيعية 

التنفيذي  الرئيس  المنتدب،  العضو  ى،  ض كارك�ي كورنيل  الدكتور  قال 
الثالث  االنعقاد  هو  ذلك  إن   ، ض التأم�ي إلعادة  األفريقية  كة  لل�ش
ي  ال�ت الرائدة  الدول  إحدى  تعد  ي  ال�ت مرص،  ي 

�ض العمومية  للجمعية 
تعد  القاهرة  أن  إىل  الفًتا   ، ض التأم�ي إلعادة  األفريقية  كة  ال�ش أسست 
اإلدارة  مجلس  اجتماعات  وتستضيف  الثقافات،  متعددة  مدينة 
الماىلي  للعام  كة  ال�ش نتائج  لمناقشة  ض  للمساهم�ي العمومية  والجمعية 
كة  لل�ش بالنسبة  مرص،  �ض  ض  التأم�ي سوق  أهمية  يعكس  بما  2021؛ 
لدعم  مضت  عاًما   46 منذ  تأسست  ال�ت   ، ض التأم�ي إلعادة  األفريقية 

بأفريقيا. ض  التأم�ي صناعة  ي 
�ض التعاون 

العمومية  للجمعية  القاهرة  استضافة   : ض التأم�ي اإلفريقية إلعادة  مدير 
أهمية مرص يعكس 

 ، ض التأم�ي إلعادة  األفريقية  كة  لل�ش اإلقليمي  المدير  صقر  جمال  قال 
كة  لل�ش العمومية  الجمعية  اجتماعات  الستضافة  القاهرة  مبادرة  إن 
ي 

األفري�ت المستوى  عىل  المرصية  للدولة  البالغة  األهمية  تؤكد 
جاذبية  إىل  واالقتصادية  السياسية  الجوانب  جميع  ي 

�ض والعالمي 
العمومية  الجمعيات  من  العديد  اجتماعات  الستضافة  القاهرة 
المالية  وزارة  رعاية  إىل  الفًتا  اإلقليمية،  المالية  الكيانات  من  للعديد 

بنجاح. لضمان عقدها  الدعم  توف�ي كل  لالجتماعات وحرصها عىل 
اجتماعات  أن  إىل  أشار 
ليست  العمومية  الجمعية 
تستضيف  ي  ال�ت األوىل  المرة 
فقد  الحدث  هذا  مرص  فيها 
من  ض  مرت�ي تنظيمه  ي 

�ض نجحت 
هذا  انعقاد  يتم  حيث  قبل، 
ي 

الحدث سنوًيا وبشكل دوري �ض
ض الدول األعضاء. دولة من ب�ي

صعود   : ض التأم�ي اتحاد  رئيس 
ق  بال�ش الخامس  للمركز  مرص 

نموا  17% األوسط محققة 
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Wales saw record rainfall and flooding, with the last 
week in February being the wettest since 1900 and 
some areas posting their highest flood peaks since 
1893. The provisional estimated cost to the insurance 
industry is $3.7 billion, according to Munich Re.
In Japan, a magnitude-7.3 earthquake struck east of the 
main island of Honshu in March, causing overall losses 
of $8.8 billion and insured losses of $2.8 billion.
In total, the Asia-Pacific region accounted for $22 
billion in overall natural disaster losses for the first half 
of the year, higher than average for the region. Insured 
losses totaled $8 billion.
Humanitarian cost
The greatest humanitarian tragedy in the first half was 
caused by an earthquake in Afghanistan that killed 
approximately 1,200 people. Globally, 4,300 people 
were killed in natural disasters in the first half of 2022, 
a higher figure than in previous years.
Europe
In Europe, extreme heat and dry conditions in early 
summer led to wildfires and water scarcity, especially 
in Spain and Portugal. Munich Re said it was often 

3 سنوات حيث كانت  االجتماعات ألول مرة بشكل فعىلي بعد غياب 
تداعيات جائحة  2019 بسبب  بالمغرب عام  اجتماعات فعلية  آخر 

وس »كورونا«. ف�ي

H1 2022 half catastrophe losses 
revealed – report
The first half of 2022 saw lower natural disaster losses 
than the same period in 2021, according to a new report 
by Munich Re.
Floods, earthquakes and storms caused overall losses 
of $65 billion in the first half, compared to $105 billion 
in the same period last year. At about $34 billion, 
insured losses were roughly in line with previous years, 
according to the report.
North America
At about $28 billion, the US accounted for nearly 
half of overall losses in the first half and nearly two-
thirds of insured losses with a figure of $19 billion, 
the report said. A series of severe thunderstorms with 
tornadoes was the primary driver of these losses. A 
single thunderstorm front that produced tornadoes in 
April destroyed assets worth more than $3 billion, 
three-quarters of which were insured.
In the first half of 2022, severe thunderstorms accounted 
for US losses totaling $22 billion, with insured losses 
of $17 billion, Munich Re said.
This year’s tropical storm season is expected to bring 
above-average storm activity in the North Atlantic. 
Munich Re predicts around 18 named storms, eight 
hurricanes and four severe hurricanes. Forecast models 
by external researchers expect storm activity to be 
toward the upper end of the scale, Munich Re said.
Asia-Pacific
During the summer and early autumn, eastern Australia 
was hit by extreme rainfall and floods, causing losses 
of $6.6 billion. Parts of Queensland and New South 

NatCat loss events worldwide Jan – June 2022
Tornadoes, floods and earthquakes caused overall losses of US$ 65bn

Small, medium and large loss events
Significant catastrophes1Hydrological events

Flood, mass movement
Meteorological events
Tropical storm, extratropical storm,
convective storm, local storm

Climatological events
Extreme temperature,
drought, wildfire

Geophysical events
Earthquake, tsunami,
volcanic activity

1 based on the top 5 events due to the number of  fatalities, overall and insured losses 
Source: Munich Re, NatCatSERVICE, 2022
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World Insurance

اجتماع  أن   ، ض للتأم�ي المرصي  االتحاد  رئيس  ى،  الزه�ي عالء  أكد 
تزامًنا  يأ�ت   ، ض التأم�ي إلعادة  األفريقية  كة  لل�ش العمومية  الجمعية 
مستوى  عىل  الخامس  المركز  إىل  المرصى  ض  التأم�ي سوق  صعود  مع 
2022، وحصول  عام  األوسط خالل  ق  ال�ش بمنطقة  ض  التأم�ي أسواق 
 ،17% بلغت  بنسبة  للنمو  تحقيًقا  األسواق  أفضل  لقب  عىل  مرص 
كة  لل�ش العمومية  الجمعية  تنظيم  �ض  المالية  وزارة  دور  مًنا  مثَّ
يليق  بما  المعنية  األطراف  مع  بالتعاون   ، ض التأم�ي إلعادة  األفريقية 
ض  ض المرصى، وقد جاءت مشاركة االتحاد المرصي للتأم�ي بسوق التأم�ي
صناعة  �ض  األفري�ت  التعاون  لمبدأ  ترسيًخا  المهم،  الحدث  هذا  �ض 
ي 

ض �ض كة األفريقية إلعادة التأم�ي ، والدور الرائد الذى تلعبه ال�ش ض التأم�ي
المرصية. السوق  ومنها:  األفريقية،  األسواق  وتنمية  دعم 

ي 
الما�ض األربعاء  يوم  استضافت  قد  القاهرة  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 

األفريقية  كة  ال�ش إدارة  مجلس  ولجان  العمومية  الجمعية  اجتماعات 
المالية  وزارة  تنظيمها  ي 

�ض شارك  ي  ال�ت  »Africa Re« ض  التأم�ي إلعادة 
، حيث تنعقد  ض كة مرص للتأم�ي ض و�ش المصدر: وزارة المالية وأخبار اليوم وأموال الغدالمرصية واالتحاد المرصي للتأم�ي
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difficult to put an exact number on losses from heat 
and drought, as their effects – such as production losses 
in industry due to a lack of cooling water – are slow to 
emerge.
The current heat wave is driven by an unusual mix of 
high pressure over central Europe combined with an 
area of low pressure close to western Europe, enabling 
hot air from the Sahara and North Africa to penetrate 
to higher latitudes. Human-caused climate change 
has also resulted in average annual temperatures 
rising more than 1.5°C from when systematic weather 
records began at the end of the 19th century – above 
the average global warming of 1.2°C.

 Source: Insurance Business mag. & Munich re

Lloyd’s and Aon report reveals the highly interrelated risks of 
Ukraine conflict reshaping business models and global economy
Lloyd’s, the world’s leading marketplace for commercial 
and speciality risk solutions, in collaboration with 
global professional services firm Aon, has published, 
‘Ukraine: A conflict that changed the world’. The 
new report examines the wide-ranging and long term 
impacts that the conflict in Ukraine could have on 
businesses, and the steps they can take to mitigate these 
risks.
The key findings from the report include:
• In all sectors, the ability of businesses to diversify 
and ‘hedge’ their portfolios and supply chains to 
reduce dependence on single suppliers will be key to 
minimising risk exposure;
• The energy sector will likely be most impacted by 
the range of risks emerging from the conflict; however 
energy security and reputational concerns will be a 
key factor for all sectors in building risk mitigation 
strategies to respond to the conflict;
• As pertinent as the immediate inflationary impacts, 

there will be second order effects from reduced food 
and energy supplies (with Russia alone providing a 
fifth of the world’s wheat and 40% of Europe’s gas) 
and higher business costs associated with reshoring 
supply chains.
• The conflict’s impacts are highly interrelated. 
For example, building on Lloyd’s Futureset’s 
recent ‘Shifting Powers’ report, it’s clear escalating 
geopolitical tensions have triggered a spike in cyber 
attacks that could have knock on impacts on inflation 
and market volatility.
The report applies five plausible scenarios to the 
industries and geographies most affected by the 
conflict. Each scenario explores the possible short, 
medium, and long-term effects of the war across a 
series of themes: supply chains, energy, food security, 
ESG, the climate transition, inflation and cyber. The 
report emphasises the need for insurance, as a key risk 
transfer mechanism, to help businesses mitigate these 
interrelated risks and build organisational resilience.

 Source: Lloyds

“What used to be warm days will be hot days, what 
used to be hot days will be extremely hot days,” said 
Ernst Rauch, chief climate scientist at Munich Re and 
head of the Climate Solutions Unit. “Droughts and 
wildfires are a direct consequence of this.”
North and northwest Europe were also impacted by 
winter storms, especially in February. Ireland, England, 
parts of Belgium, the Netherlands, northern Germany 
and the Baltic coast were especially hard hit. The 
storms caused overall losses of $5.2 billion.
“They may all be individual events with different 
causes, but taken together, one thing is becoming 
extremely clear: the powerful influence of climate 
change is becoming ever more evident,” Rauch said. 
“And the consequences for people across the world are 
becoming ever more palpable.
“The IPCC has made an even clearer diagnosis, stating 
that weather-related disasters such as heat waves, 
torrential rainfall or droughts on a warmer Earth 
will increase in both frequency and intensity. Heat 
waves will tend to last longer and bring more extreme 
temperatures. This will differ from region to region; in 
Europe it will be the south that is hit the hardest.”

https://assets.lloyds.com/media/fedca898-5987-47ee-aa4f-64d23b018ddf/Lloyds_Report_Ukraine_A_Conflict_That_Changed_The_World-Final.pdf
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le cas du pyromane.
Les réassureurs en pompiers
Les compagnies mondiales vont devoir faire jouer leurs 
réassureurs pour dédommager leurs clients.  Selon 
les professionnels, ce type de sinistres de pointes, 
lorsqu’ils ont un caractère mondial comme c’est le cas 
cette année, risque de faire augmenter les coûts de la 
réassurance l’année qui suit pour amortir le choc. Au 
moins, de ce point de vue-là, nous payons tous le prix 
du dérèglement climatique.
On retrouve aussi le cas de figure extrême, comme 
en Australie, où vu la fréquence et récurrence des 
incendies, le continent risque de ne plus être assurable.
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Feux de forêts: La maison brûle, les assureurs aux abois

Les données du Fire Information for Resource 
management System (FIRMS), modèle de suivi des 
feux de forêts développé par la NASA, montrent un 
record de feux de forêts dans le monde durant la période 
allant du 10 au 16 juillet 2022.
L’Amérique latine et l’Europe, contiennent les foyers 
d’incendies les plus importants et surtout, les plus 
proches de zones peuplées.
L’Europe, parlons-en
Dans cette zone du monde, les habitants contractent 
naturellement des assurances contre les incendies dans 
des zones forestières pour couvrir leur responsabilité. 
C’est le cas des industriels, agriculteurs sylviculteurs 
(on en parle plus bas) etc… En revanche, l’assurance 
dommage, qui couvre les incendies actuels, est 
beaucoup moins répondue. En France par exemple, 
seules 7% des personnes exposées à ces risques sont 
couvertes. Se pose aussi la question de la responsabilité, 
engagée ou pas, de la compagnie lorsque l’incendie est 
d’origine humaine. Ceci remet en cause le caractère 
aléatoire du sinistre si c’est intentionnel, comme dans 

La planète enregistre un record de feux de forêts la semaine 
du 10 juillet 2022. Cela provoque une série de sinistres de 
pointes pour les compagnies à travers le monde.

Global Claims Review 2022 

The report highlights the increasingly high values 
at risk in corporate insurance claims. AGCS has 
identified the top causes of loss and emerging trends 
from more than 530,000 insurance industry claims in 
over 200 countries and territories with which it has 
been involved between 2017 and 2021. These claims 
have an approximate value of €88.7bn, which means 
that insurance companies have paid out – on average 
– over €48mn every day for five years to cover losses 
– outlining the important role the sector has to play in 
helping businesses manage and mitigate such perils.
Claims payments can vary enormously in scale 
reflecting the widespread nature of the risk landscape. 
Significant corporate insurance claims (>€100mn) such 
as those arising from fires, aviation crashes or shipping 
incidents for example, account for fewer than one per 
cent of claims by number, but for more than a quarter 
(€24.6bn) of the total value of all claims analyzed. 

Conversely, around 88% of claims are valued at or 
below €50,000, accounting for just three per cent of 
total value.

The Global Claims Review from Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) is a report examining  developments 
in corporate insurance claims and highlighting the top causes of loss for companies and other emerging trends to 
watch. 

 Source: Allianz

https://gaif.org/Archive/f07fe26.pdf
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France : Zoom sur la “multirisque forêt“
Plusieurs compagnies en France proposent le contrat 
multirisque forêt. Ce contrat est adapté aux principaux 
risques que peut rencontrer un sylviculteur. Il offre le 
choix entre  deux formules d’indemnisation : les frais 
de reconstitution comprenant les frais de plantation 
(fourniture et mise en place des plants), frais de regarnis, 
frais d’entretien et la garantie « valeur d’avenir » qui se 
base sur le calcul de la valeur des peuplements sinistrés 
en fonction de l’âge d’exploitabilité des arbres fixé par 
le propriétaire forestier, des taux de fonctionnement de 
la plantation et de l’investissement de plantation.

 Source: 212 Assurances

Insurance markets in the region sees P&C rates mostly hardening
The GCC insurance market, emerging from the peak 
of the COVID-19 pandemic, is seeing premium rates 
hardening, according to Mr Ayman Al-Ajmi, CEO of 
Braxtone, an independent regional insurance manager 
licensed by the Central Bank of Bahrain.
In a recent interview with the online information 
website, Macropolis, he said, “In almost every single 
country, property rates went up. There were mixed 
results in medical — mainly either staying the same or 
actually going up.”
Overall, in Qatar, almost all classes of business went 
up. In Bahrain, most of them either went up or stayed 
the same, said Mr Al-Ajmi. “In the UAE, where the 
majority of pricing has to do with competition, most 
classes of business went down or stayed the same with 
the exception of property,” he said.
Motor has shown mixed results. Rather than technical 

Regional Insurance

factors, a lot of the pricing is based instead on 
competition. Motor insurance premium rates fell in the 
UAE, Saudi Arabia, and Oman, but rose in Bahrain and 
Qatar.
To read the full interview, please click here.

 Source: Middle East Insurance Review

Le cas du Maroc
D’après les dires d’un professionnel, au Maroc, les 
forêts privées ne bénéficient pas d’un programme bien 
établi en ce domaine. Aussi, certaines entités, en besoin 
de couverture incendie, ont la possibilité de se faire 
assurer à l’étranger. Concernant les forêts domaniales, 
c’est à l’Etat de couvrir ou de réparer ses propres 
sinistres en l’absence d’assurance bien définie au 
Maroc. A rappeler, que dans un plan de repeuplement 
des forêts au Maroc, pour alimenter en local les matières 
premières, la nécessité de couvrir le risque incendie de 
ces forêts était apparu prioritaire.

Arab Insurance TunisiaTunisia

ن توقع  كات التأم�ي الجامعة التونسية ل�ش
ي تونس

ن �ن اتفاقية مع هيئة التأم�ي
حبيب  السيد/  ي 

�ض ممثلة  ض  التأم�ي كات  ل�ش التونسية  الجامعة  قامت 
بتوقيع  ض  التأم�ي كات  ل�ش التونسية  الجامعة  رئيس   – ض  حس�ي بن 
حافظ  السيد/  ي 

�ض ممثلة  تونس  ي 
�ض ض  التأم�ي هيئة  مع  تعاون  اتفاقية 

من  التونسية  الجامعة  ستتمكن  بموجبها  ي  وال�ت الهيئة  رئيس  ي  الغر�ب
المخاطر. مركز  بيانات  استخدام 

المصدر: صفحة الجامعة التونسية لشركات التأمين على لينكيدان

https://marcopolis.net/insurance-sector-ayman-al-ajmi-discusses-braxtone-s-strategy-in-bahrain-and-the-gcc-region.htm
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Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

ن بشأن تسوية مطالبات الطرف  كات التأم�ي البنك المركزي السعودي| توجيه هام لـ �ش
الثالث

”: مبالغ األقساط الزائدة يستحقها أصحاب سيارات اإليجار  ن متحدث “قطاع التأم�ي
ي
المنتهي بالتمليك عن كل السنوات المستحقة فيها خصومات بسبب السجل التأمي�ن

السعودية،  ي 
ض �ض التأم�ي المتحدث اإلعالمي لقطاع  العيس،  قال عادل 

كات  ى سيارة باإليجار المنتهي بالتمليك من البنوك أو �ش إن َمن اش�ت
أقساط  من  الزائدة  المبالغ  بقيمة  يطالب  أن  ي 

�ض الحق  له  التمويل 
كل  عن  التعاقدية،  العالقة  نهاية  ي 

�ض ر  للمؤجِّ المدفوعة  ض  التأم�ي
الذي  ي  التأمي�ض السجل  فيها خصومات بسبب  استحق  ي  ال�ت السنوات 

المرورية.  الحوادث  بارتكاب  يرتبط 
ض  التأم�ي كات  أن �ش “سبق”،  نقلته صحيفة  لما  وفقا  العيس  وأوضح 
ا إىل أن عقود  ً ، مش�ي ي تقوم بعمل خصومات بناء عىل السجل التأمي�ض
األجل،  ض طويلة  التأم�ي مع  بالتمليك  المنتهية  السيارات  كات  بعض �ش

الخاص.  نظامها  ولها 
المصدر: أرقـــام

ض  التأم�ي كات  �ش جميع  بأن  )ساما(  السعودي  المركزي  البنك  وّجه 
الثالث  الطرف  مركبات  قبل  من  ض  التأم�ي مطالبات  بتسوية  ملزمة 
لألفراد إذا كانت قيمتها ال تتجاوز 2000 ريال سعودي،  وقالت ساما 
تتم  المطالبة  إن  نت  اإلن�ت ي عىل شبكة 

و�ض اإللك�ت بيان عىل موقعها  ي 
�ض

استالمها. تاريــــخ  أيام عمل من  تتجاوز خمسة  تسويتها خالل مدة ال 
اإلجباري ض  التأم�ي مطالبات  تسوية  إجراءات 

ي  النموذ�ب النموذج  بتحديث  السعودي  المركزي  البنك  البنك  وقام 
أن  إىل  ا  ً مش�ي الثالث،  الطرف  لمركبات  اإلجباري  ض  التأم�ي لمطالبات 
اعتباًرا  التنفيذ  ض  ح�ي سيدخل  المحّدث  النموذج  ي 

�ض الطلب  تقديم 
بتحويل  ض  التأم�ي كات  ل�ش “ساما”  وسمحت  أغسطس،  منتصف  من 

الفنية. الخدمات  تحول  لمواكبة  رقمية  نسخة  إىل  النموذج 
المستندات  ي السعودي “ساما” بتوحيد  العر�ب النقد  وقامت مؤسسة 
كما  المركبات،  عىل  اإللزامي  ض  التأم�ي مطالبات  مع  تقديمها  المطلوب 
تسوية  أجل  من  ض  التأم�ي كات  �ش بها  م  ض تل�ت ي  ال�ت اإلجراءات  وّحدت 

المركبات. عىل  اإلجباري  ض  التأم�ي مطالبات 

ض  التأم�ي كة  �ش المركزي  البنك  ألزم  فقد  التسوية  إجراءات  عن  وأما 
: يىلي بما 

الطلب  مقدم  ويد  ض ب�ت ض  التأم�ي كة  �ش تقوم  مطالبة،  أي  استالم  عند   •
المطالبة. باستالم  يفيد  بإيصال 

ي المطالبة، 
ي حالة وجود أي قصور أو تاخ�ي �ض

• إبالغ مقدم الطلب، �ض
أيام من استالمها. ي غضون سبعة 

�ض
ض اإلجباري عىل المركبات )األطراف  • يتم دفع جميع مطالبات التأم�ي
ي حالة 

ض �ض ي من قسط التأم�ي
داد الجزء المتب�ت الثالثة( لألفراد، مع اس�ت

التعويض  مبلغ  إيداع  المركبات عن طريق  ض عىل  التأم�ي بوليصة  إلغاء 
ي 

المرص�ض الحساب  رقم  ع�ب  ة  مبا�ش للمستفيد  ي 
المرص�ض الحساب  ي 

�ض
. )IBAN( الدوىلي

اإلدارة  تحددها  ي  ال�ت المطالبات  مبالغ  بتسوية  ض  التأم�ي كة  �ش إلزام   •
المرخص  الجهات  أو  ض  التأم�ي لخدمات  نجم  كة  �ش أو  للمرور  العامة 

األمانة واإلنصاف. المساومة عىل  الوثيقة دون  تشملها  ي  ال�ت لها 

المصدر: أخبار السعودية

Arab Insurance EgyptEgypt

ن تحقق 22.21 مليار جنيه أقساط خالل 5 أشهر كات التأم�ي �ش
أقساط  محفظة  المرصية  بالسوق  العاملة  ض  التأم�ي كات  �ش حققت 
الجاري،  العام  5 أشهر األوىل من  الـ مليار جنيه خالل   22.21 بقيمة 
2021، بمعدل نمو  ة ذاتها من  19.82 مليار جنيه خالل الف�ت مقابل 

.12.1%
أقساط  أن  المالية،  للرقابة  العامة  للهيئة  الشهرية  التقارير  وأظهرت 
بنهاية مايو  18.66 مليار جنيه  بلغت حواىلي  التجاري  ض  التأم�ي نشاط 
العام  من  المناظرة  ة  الف�ت خالل  جنيه  مليار   18.13 مقابل   ،2022

.2.9% نمو  ، بمعدل  ي
الما�ض

ض التكافىلي بالسوق بنحو %110.9 لتسجل  كما ارتفعت أقساط التأم�ي
الجاري،  العام  من  األوىل  أشهر   5 الـ خالل  بنهاية  جنيه  مليار   3.55

. ي
الما�ض العام  ة ذاتها من  الف�ت 1.68 مليار جنيه خالل  مقابل 

، فقد بلغت قيمة األقساط  ض  لنوع التأم�ي
ً
ات القطاع وفقا وحول مؤ�ش

األوىل  أشهر   5 الـ والمسئوليات خالل  الممتلكات  لتأمينات  المحصلة 
بنهاية  جنيه  مليار   8.7 مقابل  جنيه؛  مليار   8.68 حواىلي   2022 من 

.0.2% 2021، بمعدل تراجع  مايو 
وتكوين  األشخاص  لتأمينات  المحصلة  األقساط  قيمة  إرتفعت  بينما 

https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2022/07/Monthly-Data-May-2022.pdf
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sociétés de financement et les associations de micro-
crédit ne génèrent que 44,7 millions de dirhams.
Comparé aux autres canaux de distribution, la 
bancassurance maintient sa part de marché estimée à 
30% et représente ainsi le deuxième canal de distribution 
devancé par les courtiers d’assurances (32,6%).
Enfin, les commissions servies en rémunération de 
l’activité de bancassurance se sont établies à 537,1 
millions de dirhams, en progression de 16,3%.
Pour le rapport complet, veuillez cliquer ici
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المصدر: أموال الغد والهيئة العامة للرقابة المالية

Arab Insurance MoroccoMorocco

Activite de La Bancassurance 
Exercice 2021
Après une année exceptionnelle marquée par un 
ralentissement de l’activité de la bancassurance, 
l’année 2021 renoue avec la hausse avec un taux de 
croissance de 16,5%. Ainsi, le volume des primes 
d’assurances drainées par le réseau bancaire, les 
sociétés de financement et les associations de micro-
crédit s’est élevé à 16 milliards de dirhams contre 13,7 
milliards en 2020.
Les assurances vie et capitalisation continuent de 
dominer cette activité avec une production de 15,3 
milliards de dirhams, représentant 95,3% de la collecte 
en bancassurance. Quant aux autres segments, composés 
de « l’assistance » et de « la maladie et accidents 
corporels », leur contribution reste modérée avec une 
part de 4,7% et un volume de primes d’assurances de 
746,9 millions de dirhams.
Le secteur bancaire demeure le plus dynamique dans 
la distribution des produits d’assurances puisqu’il 
capte 16 milliards de dirham des primes et concentre 
99,7% de l’apport en bancassurance, au moment où les 

CNSS : Plus de 2 millions de travailleurs non-salariés 
immatriculés à la Caisse
Le directeur général de la Caisse Nationale de la Sécurité 
sociale (CNSS), Hassan Boubrik, a indiqué, mercredi à 
Skhirat, que plus de deux millions de travailleurs non 
salariés ont été immatriculés à la Caisse. 
« A date d’aujourd’hui, nous avons pu immatriculer un 
peu plus de deux millions de travailleurs non-salariés, 
dont 840.000 agriculteurs, 380.000 artisans, près 
de 300.000 auto-entrepreneurs, 250.000 artisans et 
commerçants qui sont dans le cadre de la contribution 
professionnelle unique et la quasi totalité des 
professions libérales et indépendantes », a dit Boubrik 

5 أشهر  األموال بنحو %21.7 لتصل إىل 13.53 مليار جنيه خالل الـ
أشهر   5 الـ خالل  جنيه  مليار   11.12 مقابل   ،2022 عام  من  األوىل 

األوىل من 2021.
ض خالل شهر مايو 2022، فقد بلغت إجماىلي  وحول أداء نشاط التأم�ي
مقابل  جنيه،  مليار   4.52 حواىلي  ة  الف�ت تلك  خالل  السوق  أقساط 

.20% 2021، بمعدل نمو  3.77 مليار جنيه خالل مايو 
الممتلكات  تأمينات  بنشاط  المحصلة  األقساط  قيمة  ارتفعت  وقد 
 1.79 حواىلي  لتبلغ   28.2% بنحو   2022 مايو  خالل  والمسئوليات 
العام  من  ذاتها  ة  الف�ت خالل  جنيه  مليار   1.39 مقابل  جنيه؛  مليار 

. ي
الما�ض

تأمينات األشخاص وتكوين  المحصلة بنشاط  وبلغت قيمة األقساط 
نحو  مقابل   ،2022 مايو  خالل  جنيه  مليار   2.73 حواىلي  األموال 
.15.2% 2021، بمعدل نمو يصل إىل  2.37 مليار جنيه خالل مايو 

جنيه  مليار   3.64 بقيمة  أقساط  التجاري  ض  التأم�ي كات  �ش وحققت 
من  ذاته  الشهر  خالل  جنيه  مليار   3.71 مقابل   ،2022 مايو  خالل 

.1.7% 2021، بمعدل تراجع 
ي 

الما�ض مايو  خالل  التكافىلي  ض  التأم�ي نشاط  أقساط  ارتفعت  بينما 
372.4 مليون  900.2 مليون جنيه، مقابل  %141.7 لتسجل  بنحو 

.2021 مايو  أقساط محققة خالل  جنيه 

 Source: ACAPS

https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/acaps_activite_de_la_bancasurance_2021.pdf
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lors d’un panel sous le thème « la généralisation de 
l’AMO, gage de solidarité sociale », tenu dans le cadre 
du colloque international sur la protection sociale.
Et de soutenir: « Sur les deux millions, nous avons déjà 
330.000 personnes qui ont ouvert leurs comptes sur 
nos portails et ont commencé à déclaré leurs familles 
(conjoints et enfants) pour bénéficier effectivement de 
l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) ».
Boubrik a également fait savoir la CNSS traite 
2.000 dossiers par jour de l’AMO qui proviennent 
de ces travailleurs non-salariés. « Cela veut dire 
qu’aujourd’hui, l’AMO est une réalité sur le terrain », 
a-t-il martelé.
S’agissant de la préparation de la CNSS pour piloter 
ce chantier, Boubrik a fait savoir que les process ont 
été revus, en plus de l’adaptation des organisations et 
des systèmes d’informations de la CNSS pour suivre 
les démarches d’identification, et d’immatriculation, 
notant dans ce sens que tous les services de la Caisse 
sont digitalisés pour simplifier la procédure aux assurés.
Il a également précisé que le réseau de la CNSS a été 
élargi avec l’ouverture d’une cinquantaine d’agences 
cette année et d’autres ouvertures prévues l’année 
prochaines pour couvrir l’ensemble du territoire 
national, ajoutant que le délai de remboursement 
moyen s’établit à 9,15 jours.
Boubrik a, en outre, relevé que la CNSS ne ménage 
aucun effort pour concrétiser ce projet, notamment à 
travers des partenariats avec des réseaux de proximité, 
en vue de garantir la traçabilité du dossier, et 
augmenter la capacité de traitement des capacités pour 
accompagner l’évolution exponentielle de l’activité. 
Pour sa part, le directeur de l’Agence nationale de 

l’assurance maladie (ANAM), Khalid Lahlou, a fait 
savoir que la couverture médicale constitue à la fois 
un engagement et un défi, et s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre des recommandations des différentes 
institutions, notamment l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS). Il a aussi souligné que le rapport de 
la nouveau modèle de développement (NMD) a mis 
l’accent sur la question de la santé, notant que l’État 
marocain dispose ainsi d’une visibilité en la matière.
Lahlou a parallèlement évoqué le panier de soins, 
en tant qu’outil de mesure de la performance de tout 
système d’assurance maladie, se félicitant du taux de 
couverture qui s’est élevé à 70% en 2020.
De son côté, le président de la Caisse nationale de 
l’assurance maladie de la France, Fabrice Gombert 
a assuré que la sécurité sociale en France constitue 
l’une des principes de valeur de l’État auquel tous les 
français sont attachés, et est basée principalement sur 
l’entraide entre les différentes catégories de la société, 
riches et pauvres, jeunes et vieux.
Il a précisé que dans le modèle français chacun cotise 
selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, notant que 
chaque citoyen a le droit de garantie a un minimum 
vital, pour une meilleure mutualisation des risques.
Initié par l’Association des membres de l’inspection 
générale des finances (AMIF) et le ministère de 
l’Économie et des Finances, sous le Haut Patronage du 
Roi Mohammed VI, ce colloque international se veut 
un espace de débats ouverts, de réflexion, d’échanges 
et de regards croisés visant à formuler des propositions 
pratiques pouvant contribuer à la réussite de la mise en 
œuvre de la réforme de la protection sociale au Maroc.

 Source: Info Mediaire

Companies News

ً
ونيا : نظام تسع�ي قطع غيار المركبات إلك�ت ن القدس للتأم�ي

لرفع  ض  للتأم�ي القدس  سعي  إطار  ي 
�ض الهاشمية:  األردنية  الهاشمية:المملكة  األردنية  المملكة 

التكنولوجية  الحلول  باستخدام  لعمالئها  المقدمة  الخدمات  مستوى 
المركبات  غيار  قطع  لتسع�ي  نظام  بتطوير  كة  ال�ش قامت  المتطورة، 

. ً
ونيا إلك�ت الموردين  من 

قطع  عىل  والحصول  والجهد  الوقت  توف�ي  اىل  النظام  هذا  ويــهدف 
حيث  من  العمالء  عىل   

ً
إيجابا سينعكس  مما  منافسة  بأسعار  الغيار 

ض الشامل بأسعار أفضل. �عة حل المطالبات والحصول عىل التأم�ي
النظام  هذا  تطبيق  عىل  تدريبية   ورشة  بعقد  كة  ال�ش قامت  وقد 

الجديدة ب�عة وسهولة. اإلجراءات  لضمان س�ي  للموردين 
المصدر: الوكيل األخباري
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ن دينار أرباح البحرين الوطنية القابضة الصافية للنصف األول 5 مالي�ي
يونيو   30 ي 

�ض المنتهي  ي 
الثا�ض الربــع  ي 

�ض المجموعة  سجلت  البحريـــن:البحريـــن: 
دينار  مليون   2.13 بلغت  ض  للمساهم�ي عائدة  صافية  خسارة   2022
للربــع  ي  بحري�ض دينار  مليون   1.26 ربــح  ي 

صا�ض مع  بالمقارنة   ، ي بحري�ض
ي من العام السابق. وتعزى هذه الخسارة إىل احتساب مخصص 

الثا�ض
ي عىل استثمار متاح  4.46 مليون دينار بحري�ض انخفاض القيمة بقيمة 
بطريقة  محتسب  استثمار  من  تصنيفه  أعيد  استثمار  وهو  للبيع. 
ض  المساهم�ي عىل  العائد  الربــح  ي 

صا�ض بلغ  وقد  هذا  الملكية.  حقوق 
2022، باستثناء آثار إعادة التصنيف المذكورة  ي من عام 

للربــع الثا�ض
بزيادة   ، ي بحري�ض دينار  مليون   2.33 الالحقة  والمخصصات  أعاله 

 .2021 ي من عام 
%85 عن الربــع الثا�ض قدرها 

أما عىل صعيد النتائج المالية نصف السنوية فقد حققت المجموعة 
دينار  مليون   5.64 بلغت  ض  للمساهم�ي عائدة  قياسية  صافية  أرباًحا 
من  األول  للنصف  ي  بحري�ض دينار  مليون   3.14 مع  بالمقارنة   ، ي بحري�ض
العائد عىل  ارتفع  لذلك،  ونتيجة   .80% قدره  بارتفاع  السابق،  العام 
األول  النصف  ي 

�ض فلس   27.9 مع  بالمقارنة  فلس   48.9 إىل  السهم 
ي 

�ض ض  للمساهم�ي العائد  الشامل  الدخل  إجماىلي  وبلغ   .2021 عام  من 
، بالمقارنة مع 3.77 مليون  ي النصف األول 2.71 مليون دينار بحري�ض
ي خالل النصف األول من العام السابق، بانخفاض قدره  دينار بحري�ض

.%28 
 2022 عام  من  األول  للنصف  الربــح  ي 

صا�ض ي 
�ض االرتفاع  ويعزى 

2021 إىل المكاسب االستثنائية  بالمقارنة مع النصف األول من عام 
كة زميلة إىل استثمارات  الناتجة من إعادة تصنيف �ش المتكررة  وغ�ي 

للبيع. متاحة  مالية 
األقلية(  حقوق  استبعاد  )بعد  ض  المساهم�ي حقوق  إجماىلي  ارتفع  كما 
دينار  مليون   64.11 إىل  الحاىلي  العام  من  األول  النصف  نهاية  ي 

�ض
العام  نهاية  ي 

�ض ي  بحري�ض دينار  مليون   62.22 مع  بالمقارنة   ، ي بحري�ض
الموجودات  مجموع  ارتفع  كما   .3% قدره  بإرتفاع  وذلك  السابق، 
 119.28 مع  بالمقارنة   ، ي بحري�ض دينار  مليون   121.37 إىل  ليصل 
.2% ي نهاية العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 

ي �ض مليون دينار بحري�ض
عند   2022 عام  من  ي 

الثا�ض للربــع  ض  التأم�ي أقساط  إجماىلي  واستقر 
المكتسبة  األقساط  ي 

ارتفع صا�ض ض  ي ح�ي
، �ض ي دينار بحري�ض مليون   9.85

مع  بالمقارنة   ، ي بحري�ض دينار  مليون   4.61 إىل  ليصل   5% بنسبة 
 . ي

الما�ض العام  ي من 
الثا�ض الربــع  ي 

ي �ض 4.38 مليون دينار بحري�ض
أما عىل صعيد النتائج المالية نصف السنوية فقد سجلت المجموعة 
ض ليصل إىل 21.59 مليون  ي إجماىلي أقساط التأم�ي

ارتفاًعا بنسبة %5 �ض

للنصف  ي  بحري�ض دينار  مليون   20.52 مع  بالمقارنة   ، ي بحري�ض دينار 
المكتسبة  األقساط  ي 

صا�ض ارتفع  ض  ح�ي ي 
�ض  ، ي

الما�ض العام  من  األول 
مع  بالمقارنة   ، ي بحري�ض دينار  مليون   9.28 إىل  ليصل   6% بنسبة 

السابق.  العام  للنصف األول من  ي  8.78 مليون دينار بحري�ض
فخورين  »اننا  قائاًل:  اإلدارة  مجلس  رئيس  المؤيد  فاروق  ق 

ّ
وعل

الواضح  النهج  يعكس  وهذا  واالستثمارية  الفنية  المتحققة  بالنتائج 
وتحقيق  ة  ض متم�ي خدمات  بتقديم  ي 

للر�ت اإلدارة  مجلس  وضعه  الذي 
أفضل«. نتائج 

»عملت  قائاًل:  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  الوزان  سم�ي  وعلق 
ي وتحديثه ليتواكب مع متطلبات  المجموعة عىل تطوير نظامها التق�ض
وأدائها  األخطار  لتقييم  المعلومات  تكنولوجيا  من  واالستفادة  العرص 
وتطبيق  بالتحول  ي  المع�ض العمل  فريق  أن  كما   . ي ومه�ض ي  ف�ض بشكل 
حسب  يعمل   IFRS 17و  IFRS 9 ض  الدولي�ي المحاسبة  معياري 
والتقييم.  للنظام  النهائية  التنفيذ  مرحلة  ي 

�ض واآلن  الموضوعة  الخطة 
تغطيات  التابعة  كاتها  من خالل �ش المجموعة  قدمت  لذلك   

ً
وإضافة

لمساعدتها  والمتوسطة  ة  الصغ�ي كات  بال�ش خاصة  جديدة  تأمينية 
عىل  المجموعة  عملت  كما  الجديدة.  مشاريعها  ض  وتأم�ي النمو  ي 

�ض
لرفع  التخصصية  الدورات  من  العديد  خالل  من  كوادرها  تطوير 
ان  ثقة  عىل  وإننا   ، ض الموظف�ي مهارات  وصقل  الكفاءات  مستوى 
المجموعة سوف تواصل عطاءها لتحقيق افضل الخدمات لعمالئها 

ولمساهميها«.
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

816 ألف دينار أرباح “التكافل الدولية” خالل النصف األول للعام الجاري
 
ً
أرباحا دينار  ألف   221 الدولية  التكافل  كة  �ش حققت  البحريـــن:البحريـــن: 

2022م  30 يونيو  ي 
كة للثالثة أشهر المنتهية �ض صافية لمساهمي ال�ش

العام  من  ة  الف�ت لنفس  دينار  ألف   226 قدره  ربــح  ي 
بصا�ض  

ً
مقارنة

 .2% نسبته  بانخفاض  السابق 
من  ي 

الثا�ض الربــع  خالل  دينار  ألف   314 كة  ال�ش أرباح  إجماىلي  وبلغ 
ة من العام السابق  289 ألف دينار لنفس الف�ت 2022 مقارنة بـ  العام 
التكافل  صندوق  أداء  لتحسن   

ً
نظرا وذلك   8% قدرها  زيادة  بنسبة 

مقارنة  ة  الف�ت خالل  دينار  ألف   172 قدره   
ً
فائضا حقق  الذي  العام 

كما  السابق.  العام  من  ة  الف�ت لنفس  دينار  ألف   131 قدره  بفائض 

الربــع  خالل  دينار  ألف   221 قدره   
ً
ربحا ض  المساهم�ي صندوق  حقق 

لنفس  دينار  ألف   226 قدره  بربــح  مقارنة   2022 العام  من  ي 
الثا�ض

قدره   
ً
عجزا العائىلي  التكافل  وحقق صندوق  السابق.  العام  من  ة  الف�ت

2022 مقارنة بعجز قدره  ي من العام 
79 ألف دينار خالل الربــع الثا�ض

العام السابق. ة من  الف�ت 68 آالف دينار لنفس 
دينار  مليون   5.509 بلغت  اكات  اش�ت إجماىلي  كة  ال�ش حققت  كما 
دينار  مليون   5.414 بـ  مقارنة   2022 العام  من  ي 

الثا�ض الربــع  خالل 
.2% نسبتها  بزيادة  السابق  العام  ة من  الف�ت لنفس 

المنتهية  أشهر  للستة  دينار  ألف   816 كة  ال�ش أرباح  إجماىلي  وبلغ 

المصدر: األيام

https://www.alayam.com/alayam/first/971777/News.html
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النتائج  هذه  بأن  الريس، 
المتانة  تعكس  الجيدة 
عىل  وقدرتها  كة  لل�ش المالية 
الظروف  مختلف  مع  التكيف 
مجلس  بأن  وقال  االقتصادية. 
من  ارتياحه  أبدى  اإلدارة 
وقامت  المحققة.  النتائج 
الشعار  باعتماد   

ً
مؤخرا كة  ال�ش

الجديدة  والهوية  التجاري 
 
ً
تمشيا ي 

يأ�ت والذي  كة  لل�ش
نحو  األم  كة  ال�ش توجهات  مع 
والخدمات  المستدام  النمو 

العالية. الجودة  ذات 
النتائج  عىل  األنصاري  عصام  التنفيذي  الرئيس  علق  جانبه  من 
االهداف  تحقيق  بنجاح  اتمت  كة  ال�ش بأن   

ً
موضحا سنوية  النصف 

كة   بأن ال�ش
ً
2022م، موضحا 30 يونيو  ي 

ة المنتهية �ض المرصودة للف�ت
إطالق  خطة  وأن  الرقمي  التحول  خطة  ي 

�ض مهمة  خطوات  حققت 
كة  ال�ش بأن  ض  وب�ي المعتمد.  الجدول  وفق  تس�ي  الجديد  اآلىلي  النظام 
للهواتف  الجديد  تطبيقها  العام  من  األول  النصف  خالل  أطلقت 
تعد  ومبتكرة  جديدة  تأمينية  خدمات  عىل  يشتمل  والذي  الذكية 
مقر  لزيارة  الحاجة  دون  من   

ً
رقميا تقدم  ي  ال�ت المملكة  ي 

�ض الوحيدة 
كة أو فروعها مثل نقل ملكية المركبات أو تعديل بيانات المركبة  ال�ش
الخدمات  هذه  وتمكن  المستخدمة.  للسيارات  الجديد  ض  التأم�ي أو 
مي�  بشكل  ض  المستخدم�ي لجميع  فعالية  أك�ث  ض  التأم�ي عمليات 

و�يــــع.
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

مقارنة   2022 يونيو   30 ي 
�ض

ألف   746 قدره  ربــح  بإجماىلي 
العام  من  ة  الف�ت لنفس  دينار 
قدرها  زيادة  بنسبة  السابق 
تحسن  عن  ناتج  وذلك   9%
العام  التكافل  صندوق  أداء 
 392 قدره   

ً
فائضا حقق  الذي 

مقارنة  ة  الف�ت خالل  دينار  ألف 
دينار  ألف   329 قدره  بفائض 
العام  من  ة  الف�ت نفس  ي 

�ض
قدرها  نمو  بنسبة  السابق 
تحسن  إىل  باإلضافة   ،19%

دينار  ألف   502 قدره   
ً
ربحا حقق  حيث  ض  المساهم�ي صندوق  أداء 

بربــح قدره  مقارنة   2022 يونيو   30 ي 
�ض المنتهية  أشهر  الستة  ة  ف�ت ي 

�ض
فيما حقق صندوق  السابق.  العام  من  ة  الف�ت لنفس  دينار  ألف   482
مقارنة  الحالية  ة  الف�ت ي 

�ض دينار  ألف   77 قدره   
ً
عجزا العائىلي  التكافل 

العام السابق. ة من  65 ألف دينار خالل نفس الف�ت بعجز قدره 
خالل  دينار  مليون   15.051 التأمينية  اكات  االش�ت إجماىلي  بلغ  وقد 
دينار  مليون   14.954 بـ  مقارنة   2022 يونيو   30 ي 

�ض المنتهية  ة  الف�ت
ي 

صا�ض وبلغت   1% نسبتها  بزيادة  السابق  العام  من  ة  الف�ت لنفس 
ي 

�ض المنتهية  ة  الف�ت خالل  دينار  مليون   8.611 المكتسبة  اكات  االش�ت
ة  الف�ت نفس  خالل  دينار  مليون   8.740 بـ  مقارنة   2022 يونيو   30
المطالبات  ي 

صا�ض بلغت  كما   .1% قدره  بانخفاض  السابق  العام  من 
يونيو   30 ي 

�ض المنتهية  ة  الف�ت خالل  دينار  6.078مليون  المتكبدة 
السابق  العام  من  ة  الف�ت لنفس  دينار  مليون   5.857 بـ  مقارنة   2022

.4% نسبتها  بزيادة 
إبراهيم  كة  ال�ش إدارة  مجلس  رئيس  قال  النتائج،  هذه  ضوء  وعىل 

1111

المصدر: الوطن

ي الربــح
ي صا�ن

بزيادة نسبتها %9 �ن
ة المنتهية  ن تعلن عن النتائج المالية النصف سنوية للف�ت كة البحرينية الكويتية للتأم�ي ال�ش

ي 30 يونيو
�ن

 30 ي 
�ض المنتهية  أشهر  الثالثة  ة  ف�ت خالل  كة  ال�ش تمكنت  البحريـــن:البحريـــن: 

بلغ  كة  ال�ش مساهمي  إىل  عائد  ي 
صا�ض ربــح  تحقيق  من  2022م  يونيو 

ي  ، مقارنة مع 1.485 مليون دينار بحري�ض ي 1.474 مليون دينار بحري�ض
 .0.7% بانخفاض قدره  السابق، وذلك  العام  ي من 

الثا�ض الربــع  خالل 
ة  للف�ت سنوية  النصف  الموحدة  المالية  النتائج  صعيد  عىل  وأما 
ربــح  كة من تحقيق  ال�ش 2022م، فقد تمكنت  يونيو   30 ي 

المنتهية �ض
 ، ي بحري�ض دينار  مليون   2.655 بلغ  كة  ال�ش مساهمي  إىل  عائد  ي 

صا�ض
العام  من  ة  الف�ت نهاية  ي 

�ض ي  بحري�ض دينار  مليون   2.435 مع  مقارنة 
.9% بارتفاع قدره  السابق، وذلك 

كة  ال�ش حققت  فقد  األقساط،  من  الدخل  إجماىلي  صعيد  عىل  وأما 
 ، ي 52.710 مليون دينار بحري�ض خالل النصف األول من العام الحاىلي 
العام  من  ة  الف�ت لنفس  ي   بحري�ض دينار  مليون   44.927 مع  مقارنة 

 .17% السابق وذلك بزيادة قدرها 
العام  من  األول  النصف  خالل  الملكية  حقوق  إجماىلي  بلغ  وقد  هذا 
مليون   41.457 مع  مقارنة   ، ي بحري�ض دينار  مليون   39.401 الحاىلي 
كما   .5% نسبتها  بانخفاض  أي  السابق  العام  نهاية  ي 

�ض ي  بحري�ض دينار 
الحاىلي  العام  األول من  النصف  كة خالل  ال�ش إجماىلي موجودات  بلغ 
232.363 مليون دينار  ، مقارنة مع  ي 205.129 مليون دينار بحري�ض
ومن   .12% قدره  بإنخفاض  وذلك  السابق،  العام  نهاية  ي 

�ض ي  بحري�ض

دينار  مليون   41.455 الفنية من  اإلحتياطيات  إرتفعت  جانب آخر، 
ي 

�ض ي  بحري�ض دينار  مليون   48.408 إىل  السابق  العام  نهاية  ي 
�ض ي  بحري�ض

. الحاىلي العام  النصف األول من  نهاية 
رضاه  عن  اإلدارة  مجلس  أعرب  “فقد  المالية،  النتائج  عىل   

ً
وتعقيبا

من  األول  النصف  خالل  كة  ال�ش حققتها  ي  ال�ت اإليجابية  النتائج  لهذه 
ي  ال�ت الحصيفة  بالسياسة  اإلدارة  مجلس  أشاد  كما  الجاري.  العام 
لتتمكن  كة  لل�ش الفنية  ي مواصلة زيادة اإلحتياطيات 

اإلدارة �ض تنتهجها 

https://alwatannews.net/Business/article/1018130/816-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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المصدر: البالد

AMI Assurances augmente de 55% son chiffre d’affaires semestriel à 
111 millions de dinars
Tunisia:Tunisia: Au terme du premier semestre 2022, le chiffre 
d’affaires global de la compagnie AMI Assurances s’est 
établi à 111 millions de dinars, contre 71,7 millions un 
an plus tôt, soit une augmentation de 55%.
Cette évolution exceptionnelle intègre la réalisation 
d’un contrat important en assurance vie capitalisation. 
Compte non tenu de ce contrat, l’évolution aurait été 
de 7%.
L’assurance non-vie affiche un chiffre d’affaires de 
69,5 millions de dinars, contre 69 millions au 30 juin 
2021, soit un taux d’évolution de 0,7%, qui provient 
essentiellement de l’augmentation des primes émises 
des branches automobile, transport et santé.
Les primes émises vie progressent de 38 millions de 
dinars passant de 2,6 millions de dinars au 30 juin 2021 

à 41,5 millions à fin juin dernier, liée principalement 
à l’accélération de la bancassurance et à la réalisation 
d’un contrat important en capitalisation.
Les primes cédés ont augmenté de 1,4 million de 
dinars passant de 3,7 à 5,1 millions entre juin 2021 et 
juin 2022. Les sinistres réglés totalisent 54 millions 
de dinars, contre 44 millions au 30 juin 2021, soit 
une augmentation de 22,8%. Cet accroissement 
des règlements s’explique par l’accélération de la 
liquidation des sinistres notamment pour la branche 
automobile de 9,3 millions de dinars. 
Les produits financiers ont augmenté de 4,8 millions de 
dinars, passant de 9,2 à 14 millions de dinars. Quant aux 
commissions, elles ont augmenté de 15,1% provenant 
essentiellement de l’augmentation des primes émises 
vie. 

ن براكستون كمزود خدمة المساعدة ن تع�ي الرؤية للتأم�ي
براكستون  مع  اكة  ي �ش

�ض ض  للتأم�ي الرؤية  كة  دخلت �ش عمان:  عمان:سلطنة  سلطنة 
سبيل  ي 

�ض وذلك  لعمالئها.  الطريق  عىل  المساعدة  خدمات  لتقديم 
كة  �ش تقدم  سوف  حيث  عروضها،  ي 

�ض ض  للتم�ي المستمر  سعيها 
نادي  عضوية  الطريق  عىل  المساعدة  لخدمة  إضافتنا  براكستون 

عمالئها لجميع  براكستون 
الدعم  تقديم خدمات  ي 

�ض الرائده  كات  ال�ش من  براكستون  كة  تعت�ب �ش
لما  ي  الخلي�ب التعاون  مجلس  دول  ي 

�ض المختلفة  ض  التأم�ي كات  ل�ش
العالمي  المستوى  ض عىل  التأم�ي مجال  ي 

�ض ات  الخ�ب من  كة  ال�ش تمتلكه 
ي  . حيث يعت�ب نادي براكستون من أحدث برامج الدعم ال�ئ و األقليمي
سعيها  ي 

�ض ذلك  و  ض  التأم�ي كات  �ش إىل  ها  بتوف�ي حاليا  براكستون  تقوم 
ي تقديم كل ما هو جديد.

المستمر �ض
باقات  من  مجموعة  الحاىلي  الوقت  ي 

�ض براكستون  نادي  يقدم 
بالسيارات  العناية  خدمات  مثل  بالسيارات  المتعلقة  الخصومات 
وسوف  ها  وغ�ي الطالء  إصالح  وأعمال  الدورية  الصيانة  ي إضافة المزيد وخدمات 

يواصل الفريق المسؤول عن النادي لدى براكستون �ض

محتملة. مستقبلية  ات  تأث�ي أية  مواجهة  من 
الجديد  شعارها  العام  هذا  من  ي 

الثا�ض الربــع  ي 
�ض كة  ال�ش أطلقت  كما 

هذا  خالل  مرة  ألول  رسمًيا  استخدامه  يتم  الذي  الرئيسي  لمقرها 
القوة  . وجرى تصميم الشعار الجديد ليعكس عنا�  ي

البيان الصح�ض
العريق  تاريخها  و  ي  الغ�ض إرثها  عىل  والحرص  التجارية  كة  ال�ش لعالمة 

العمالء. لكافة  والحماية  الطمأنينة  سبل  توف�ي  ي 
�ض

كة  لل�ش التنفيذي  الرئيس   – سلطان  عبدهللا  د.  عقب  جهته،  ومن 
األول  النصف  نهاية  ي 

�ض كة  لل�ش الموحدة  المالية  النتائج  “بأن  بقوله 
األول  النصف  أداء  مع  بالمقارنة  مشجعة  جاءت  الحاىلي  العام  من 
كة  من العام السابق. كما أن هذه النتائج تتما�ش مع خطة عمل ال�ش
أعمال  أرباح  إنخفاض  ذلك  ي 

�ض بما  المعتمدة  التقديرية  والموازنة 
بسبب  السابق  العام  من  ة  الف�ت نفس  مع  بالمقارنة  السيارات  ض  تأم�ي
عليه  الطبيعية كما كانت  معدالتها  إىل  المطالبات  وحجم  عدد  عودة 
احتياطياتها. تعزيز  ي 

�ض االستمرار  إىل  كة  بال�ش دفع  مما  الجائحة،  قبل 
تعزيز  بشأن  المتحفظة  سياستها  ي 

�ض مستمرة  كة  ال�ش أن  كما 
المحاسبية  المعاي�ي  تطبيق  لعملية   

ً
إستعدادا وذلك  اإلحتياطيات 

9 و17”. الجديدة رقم 
كة  ال�ش اتيجية  إلس�ت اإلعداد  عملية  ي 

�ض بدأت  اإلدارة  “بأن  وأضاف 
عقد  خالل  من   )2023-2025( القادمة  سنوات  للثالث  الجديدة 
اإلدارة  تستعد  كما  األقسام.  ومدراء  مسؤوىلي  مع  اإلجتماعات 
اإلدارة  مجلس  إىل  توصياتها  لرفع  العام  هذا  من  الثالث  الربــع  ي 

�ض
ة  للف�ت الرئيسية  اتيجية  االس�ت األهداف  عىل  ة  األخ�ي اللمسات  لوضع 

المقبلة”.
عىل  تحافظ  ض  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  ال�ش أن  بالذكر  والجدير 
البحرينية وهي حاصلة عىل تصنيف  ض  التأم�ي ي سوق 

�ض الصدارة  موقع 
 AM مؤسسة  من  مستقرة  مستقبلية  رؤية  مع   )A-( ممتاز  ي 

إئتما�ض
ض  تأم�ي كة  �ش عليه  تحصل  ي 

إئتما�ض تصنيف  أعىل  وهو  العالمية   Best
ي تتمتع بها  ي البحرين، حيث يعكس المتانة المالية ال�ت

مبا�ش محلية �ض
المستقبلية. اماتها  ض ال�ت لمواجهة  كة  ال�ش

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

 Source: Il Boursa

https://www.albiladpress.com/news/2022/5033/finance/768520.html?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
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ي 2022
” للربــع الثا�ن ن ن وإعادة التأم�ي نتائج “القطرية العامة للتأم�ي

ي  30 يونيو2022  حيث بلغ 
المنتهية �ض ه  المالية نصف السنوية للف�ت البيانات  ض عن  التأم�ي ض وإعادة  للتام�ي العامة  كة القطرية  قطــــر:قطــــر: أعلنت ال�ش

العام الذي سبقه. ة من  الف�ت 69,473,000 ريال قطري لنفس  الربــح  ي 
43,058,000 ريال قطري مقابل صا�ض الربــح  ي 

صا�ض
المجموعة خالل  ي 

الرئيسية �ض العمل  إيجابية عىل كافة مجاالت  آثار  لها  اتيجية سيكون  تنفيذية وإس�ت العليا إجراءات  أتخذت اإلدارة  هذا وقد 
قطاىعي  ي 

�ض الريادي  دورها  عىل  للمحافظة  المستقبل  ي 
�ض واإلداري  الماىلي  وأدائها  كة  ال�ش عمليات  بتعزيز   

ً
أيضا هي كفيلة  ي  وال�ت القادمة،  ة  الف�ت

واإلستثمار. ض  المصدر: أرقامالتأم�ي

هذه  تقترص  ولن  شهري،  بشكل  لألعضاء  والمزايا  العروض  من  
سيتم  بل  بالسيارات   الصلة  ذات  الخدمات  عىل  والعروض  المزايا 
مثل  ي عدة  مجاالت مختلفة  

�ض الخاصة  العروض  من  المزيد  تقديم 
للمطاعم  مختلفة  وتخفيضات  لية  ض الم�ض والمساعدات  السفر  خدمات 

. والمأكوالت 
ي  

المختلفة  �ض ض  التأم�ي كات  براكستون خدمات دعم متعددة ل�ش تقدم 
مكانة  عىل  شهادة  بمثابة  تعد  ي  وال�ت  ، ي الخلي�ب التعاون  مجلس  دول 
المحلية  ض  التأم�ي كات  ل�ش جذاب  السوق كخيار  ي 

�ض الفريدة  براكستون 
الجودة  عالية  خدمات  تقديم  ي 

�ض التفك�ي  عند  واإلقليمية  والدولية 
لعمالئها.  ومبتكرة 

: “ نهدف  ض كة الرؤية للتأم�ي ي الرئيس التنفيذي ل�ش
قال عصام مسلما�ض

تمت زيادة رأس المال المدفوع من 203.5 مليون إىل 230 مليونا
« ترفع رأسمالها المدفوع إىل 230 مليون جنيه ن »قناة السويس للتأم�ي

رأسمالها   » ض للتأم�ي السويس  »قناة  رفعت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
العمومية  الجمعية  لقرار  تطبيقا  جنيه،  مليون   230 إىل  المدفوع 
المال  رأس  �ض  كزيادة  مليون   26.5 ضخ  ع�ب  كة،  لل�ش الماضية 
الملكية،  ض كٌل وفق حصته بهيكل  المساهم�ي المدفوع، تم تمويلها من 

الزيادة. لتلك  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  اعتماد  كما حصلت عىل 
تمت  أنه  كة،  لل�ش المنتدب  العضو  فرغىل،  حسن  محمد  كشف 
مليونا، الفتا   230 إىل  مليون   203.5 من  المدفوع  المال  رأس  زيادة 
التوسع  وخطط  المالية  المالءة  دعم  تستهدف  الزيادة  تلك  أن  إىل 

الرقم. والتحول  التطوير  اتيجية  واس�ت
�ض  قطاعاتها  من  العديد  بتطوير  مهتمة  كة  ال�ش أن  فرغىل  وأوضح 
العمل  وأيضا  ية،  الب�ش والموارد  الرقم  التسويق  مثل  المقبلة،  ة  الف�ت
ا إىل أن إدارة المخاطر  ، مش�ي ض موقف التصنيف االئتما�ض عىل تحس�ي

التصنيف. وكاالت  تقارير  بتحليل  تقوم  المؤسسية 
ال�ت  المخاطر  لتحليل  كة  بال�ش إنشاؤها  تم  اإلدارة  تلك  أن  إىل  ولفت 
مالية   / اكتتاب   / اتيجية  )إس�ت األخطار  هذه  لتصنيف  وفقا  تهددها، 

ومدى  النس�ب  ووزنها  أهميتها  وفق  بها  تقارير  وإعداد  تشغيلية(   /
التقارير إىل مجلس اإلدارة. كة ورفع هذه  ها عىل ال�ش تأث�ي

ومتوافقة  متوازنة  اكتتابية  سياسة  اتباع  إىل  تسع  كة  ال�ش أن  وأكد 
خالل  من  عليها،  المؤمن  األخطار  لدراسة  العلمية  األساليب  مع 
األهداف  تحقيق  �ض  تساهم  ومربحة  متوازنة  تأمينية  محفظة  تكوين 
أقساط  �ض  ُمرٍض  نمو  حجم  تحقيق  ومنها  الموضوعة  والخطط 

. ض التأم�ي
السويس«  »قناة  نجاح  �ض  تساعد  ال�ت  العوامل  أهم  من  أن  وأضاف 
رى«  »هانوفر  مع  تتعاقد  حيث  قوية،  ض  تأم�ي إعادة  اتفاقية  إبرام 

كات اإلعادة �ض العالم. األلمانية وال�ت تعد من أهم �ش
كة الوادى  « كاًل من �ش ض ويضم هيكل مساهم »قناة السويس للتأم�ي
ض  تأم�ي صندوق  لصالح  و%45   ،%52 بنسبة  لالستثمار  األخرصض 
البالغة  الباقية  النسبة  تتوزع  فيما  السويس،  قناة  بهيئة  ض  العامل�ي
كة  ب�ش ض  العامل�ي األفراد وصندوق  ض  المساهم�ي من  مجموعة  3% عىل 

العرب. ض  المقاول�ي
المصدر: المـــال

اكاتنا التجارية إىل تقديم كل ما هو جديد وأفضل  إىل عمالئنا   من �ش
اكستون  ل�ب شكرا   ، ض  حقيقي�ي أصدقاء  كائنا  �ش كل  يجعل  ما  هذا  و 
عىل  المساعدة  و  السيارات  خدمات  مجال  ي 

�ض ه  ض المتم�ي خدمتها  عىل 
لنا” المقدمة  الخدمات  من  ها  وغ�ي الطريق 

التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس   ، العجمي أيمن  احتفل  وقد 
هذه  ي 

�ض الدخول  “ي�نا  بقوله:  اإلنجاز  بهذا  براكستون،  لمجموعة 
الذي   الناجح  االستثمار  مؤ�ش عىل  وهذا   . ض للتأم�ي الرؤية  مع  اكة  ال�ش
ي تركز  التحتية وخدماتنا عالية الجودة ال�ت ي موظفينا وبنيتنا 

قمنا به �ض
العمالء”. عىل 

كبار  خدمات  براكستون  تقدمها  ي  ال�ت الخدمات  حزمة  تشمل 
النقل. وخدمات  المركبات  لصيانة  المزايا  من  ها  وغ�ي الشخصيات 

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