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GAIF outlines scenarios for the development of the Arab 
insurance market

Mr Chakib Abouzaid, GAIF secretary general, says 
that there are six scenarios. The purpose of sketching 
these scenarios is to try to anticipate the prospects for 
the development of the Arab insurance industry till the 
year 2030, to allow for planning and actions to be taken 
to achieve goals.
Goals
Mr Abouzaid says that it is necessary to take a serious 
stand given the current reality and to introduce 
appropriate strategies and policies at the national 
level. Achieving the goals is the responsibility of each 
market separately and at all its levels: governmental 
and regulatory, associations and unions, but the most 
important— insurance companies. He added, “In the 
current era, we cannot reduce the goals of any company 
to achieving profits for its shareholders only, there is a 
need also for companies to have national and societal 
goals.”
After studying all the scenarios, GAIF says there are 
markets, such as the UAE and Morocco, that have 
exceeded or are about to exceed the 3% penetration 

rate and therefore an ambitious target should be set for 
them that is more than 3%.
The union added that there are markets where the 
insurance penetration rate ranges from 1% to 2%, and 
therefore it is expected that they will be able to reach 
3% within 10 years. These markets are considered 
promising.
He says that there are also markets (Yemen, Sudan, 
Syria) that have stumbled in previous years due to their 
geopolitical situation and were unable to achieve a total 
premium of more than $500m a year.
He emphasises that, since reaching targets set for Arab 
markets is essentially a goal for insurance companies, 
insurers will have to raise their total premiums by 
introducing new and attractive products, committing to 
pricing risks in a way that does not harm the insurance 
industry, and adopting a strong financial inclusion 
strategy.
Furthermore, compulsory insurance must play a key 
role in raising premiums and providing protection for 

The General Arab Insurance Federation (GAIF) has conducted a study of various scenarios for the development of 
the Arab insurance sector till the year 2030. The best scenario sees the sector posting the highest gross premium 
income of $133bn in 2030 whereas the least desirable is where the premium income envisaged is the lowest at 
$67bn.

General Secretariat Activities
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citizens and property, but compulsory insurance alone 
is not sufficient to realise industry goals.
The industry has to encourage and train young people 
who will work in the sector. The media, especially 
social media, play an important role too, among youth 
groups. Young people need to be drawn to insurance 
through a media strategy with clear long-term goals.
To read more details, please click here

General Arab Insurance 
Federation «GAIF»

اإلتحـــاد العـــام العربـــي للتأميـــن

 Source: Middle East Insurance Review

World Insurance

Reinsurers See More Stable and Improved Results With Shift 
Away From Property Cat Risks

The Best’s Market Segment Report, “Global 
Reinsurance: More Stable and Improved Results 
Following Shift from Property Catastrophe Risks,” 
is part of AM Best’s look at the global reinsurance 
industry ahead of the Rendez-Vous de Septembre in 
Monte Carlo. Additional reports, including AM Best’s 
annual ranking of the Top 50 global reinsurance groups 
and in-depth looks at the insurance-linked securities, 
Lloyd’s, life reinsurance, mortgage and regional 
reinsurance markets, will be available during August 
and September.
According to this new report, a higher frequency of 
catastrophe events in the last five years is exerting 
significant pressure on the level of confidence users 
put in modelling tools, a key component in the pricing 
process. In addition, reinsurers are finding that not 
only the underwriting environment has become less 
predictable, as government action also has had a huge 
impact in market conditions. “One of the reasons 
behind the abundance of capital was the low interest 
rate environment,” said Carlos Wong-Fupuy, senior 
director, AM Best. “Now that central banks are trying to 
control inflation, capital is becoming tighter, recession 
fears loom and asset valuations declines are hurting 
balance sheets in a way that catastrophe losses thus far 
have not been able to.”
Even with rate increases, most reinsurers view 
current pricing on property catastrophe risks still not 
high enough to compensate for the ongoing level of 
uncertainty, whereas casualty and specialty primary 
lines are more attractive as they comparatively generate 
more stable, predictable patterns. Social and economic 
inflation remain an issue, but current margins embedded 

in the pricing reward reinsurers adequately for the risk 
taken. The report also notes that the long-term nature 
of casualty lines provides the opportunity to generate 
investment returns and dramatically reduce liquidity 
risk.
“Although casualty and specialty lines are not immune 
from accumulation risk, as seen in major events such 
as the pandemic or the Ukraine invasion, they are 
considered to be more manageable and less frequent 
compared with a natural catastrophe on the property 
side,” said Wong-Fupuy. “Secondary perils also have 
become more prominent than ever.”
AM Best still views the global reinsurance segment as 
very well-capitalized and disciplined. A number of re-
alignment initiatives have been taking place for at least 
the last three years, and although the pandemic slowed 
the results of those efforts, the global reinsurance 
segment generated a combined ratio in 2021 below 
100% for the first time in five years, at 96.4%, with 
a return on equity of 9.2%, compared with 2.3% in 
2020. Carriers continue to invest significant resources 

Given increased losses from not only natural catastrophe events, but from so-called secondary perils as well, 
along with the pandemic impacts and economic uncertainty, many global reinsurance companies have shifted 
their business mix into casualty and specialty primary lines where pricing movement is still positive, according 
to a new AM Best report.

https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/81927/Type/MiddleEast/MENA-GAIF-outlines-scenarios-for-the-development-of-the-Arab-insurance-market/1/sid/503483?utm_source=News&utm_medium=Email&utm_campaign=MEIR_eDaily
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to address the rapidly evolving risks that it faces, and 
most highly rated companies have demonstrated the 
ability to adapt their business plans to changing market 
conditions and generate sustained profits. Reinsurers 
remain innovative due to their level of sophistication 
in risk selection, pricing, product development and 
capital management. For these reasons, AM Best is 
maintaining its stable market segment outlook on the 
global reinsurance industry. At the same time, AM 
Best recognizes that the strength and relevance of 
each driver underpinning the outlook remains in flux, 
with business profiles shifting to reflect the growing 

complexity of the risk environment at a global level.
“Informed uncertainty is at the core of a portfolio of 
insurable risks,” said Wong-Fupuy. “In the end, the 
balance between the volatility of recent experience and 
perceived margins embedded in current rates is what 
determines risk appetite. For certain types of risks, 
such as natural catastrophes, that recent volatility has 
become either too onerous, or for some reinsurers, 
unacceptable.”
To access the full copy of this market segment report, 
please click here

 Source: AM Best

worth noting that there is also significant M&A activity 
in insurance distribution, with PE interest driving an 
increase in broker consolidation and expansion, across 
the US, Europe, MEA and Australia.
To download full report, please click here

The Middle East & Africa (MEA) region has seen 
significant growth, the global trend has largely been 
driven by the much larger US market, which has seen 
a 22% increase in transactions. Activity has dropped 
back slightly in Europe but held steady in Asia-Pacific, 
according to the last update for  Clyde & Co’s Insurance 
Growth Report 2022
A number of factors are driving deals. Private equity 
(PE) firms and asset managers are still keen to explore 
either entry into the insurance market or expansion of 
existing footprints. Flagging insurtech valuations mean 
acquisitions are increasingly attractive to both PE 
investors and traditional carriers seeking to increase 
technological capabilities.
And rising interest rates promise better investment 
returns for long duration businesses, while helping 
insurers to rebalance portfolios.
While this survey focuses on the carrier space, it is 

Mid-year update
Clyde & Co’s Insurance Growth Report 2022
In the face of stark economic pressures such as inflation, rising energy costs, and a looming recession, insurers 
remain focused on growth opportunities.

 Source: Clyde & Co

damage caused by hacks, Underwriting Director...
Lloyd’s of London Ltd. will require its insurer groups 
globally to exclude catastrophic state-backed hacks 
from stand-alone cyber insurance policies starting next 
year.
Lloyd’s is a marketplace where roughly 75 syndicates 
of underwriters congregate to provide insurance 
coverage for businesses, organizations and individuals. 
As of March 31, when coverage begins or is renewed, 
syndicates must exclude state-backed cyberattacks 

Lloyd’s of London Ltd. will require its insurer groups 
globally to exclude catastrophic state-backed hacks 
from stand-alone cyber insurance policies starting next 
year.
Lloyd’s is a marketplace where roughly 75 syndicates 
of underwriters congregate to provide insurance 
coverage for businesses, organizations and individuals. 
As of March 31, when coverage begins or is renewed, 
syndicates must exclude state-backed cyberattacks 
from policies that protect against physical and digital 

Lloyd’s to Exclude Catastrophic Nation-Backed Cyberattacks 
From Insurance Coverage
By 2023, insurer groups must add clauses to cyber policies excluding state-backed hacks that severely affect target 
nation’s infrastructure, insurance marketplace says

https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=322963&URatingId=3101297&AltSrc=22&_ga=2.155510779.1364848574.1660460950-1669454545.1617012044
https://online.flippingbook.com/view/241928027/16/
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cyber insurer has just launched an environmental, 
social, and governance (ESG) based syndicate.
Policy coverage remained under “very careful 
review”, with insurers reviewing war and terrorism-
exclusionary language in their policies. Insurers 
were also cautious of clients at risk from the Ukraine 
conflict – telecommunication organizations, financial 
institutions, and national infrastructure – though the 
level of concern appeared to recede during the quarter.
Premium increases were variable during the period. 
Insurers focused on sustainable pricing rather than 
a default of further increases, and clients are now 
considering increasing the level of self-insured 
retention as they plan their cyber insurance-purchasing 
strategies.
The report also identified ransomware as a significant 
risk, likely to result in financial losses beyond a 
ransomware demand, though trends suggest that fewer 
ransomware demands are being paid.

The report noted significant changes in the cyber 
insurance market during Q2 2022, with market 
segments becoming more distinct and nuanced than 
ever experienced previously.
Trading conditions generally improved during the 
period, especially for core enterprise-scale (revenue of 
£1 billion or more) clients. While clients still needed 
to show a good level of risk control to secure capacity, 
WTW observed that insurers had become more flexible 
where clients were able to explain their risk acceptance 
rationale, or where the risk involved matched their 
underwriting strategies. Still, insurers now have areas 
of focus they will require clients to demonstrate strong 
control measures in. Detailed underwriting information 
and context remain key.
New insurance capacity also entered the market during 
Q2 2022, with WTW predicting more to follow in Q3. 
Insurtech companies have established themselves in the 
US cyber market and will likely compete in the middle-
market space. WTW also noted that a leading global 

WTW reports on developments in cyber insurance market
WTW has released the latest cyber insurance market update, providing an overview of key developments in the 
cyber insurance market and analyzing the conditions for domestic and international companies using the London 
insurance market to transfer risk.

 Source: Insurance Business mag. & WTW

University of Hawaii and the lead author of the study. 
The research was carried out by a team at the University 
of Hawaii at Manoa and published in Nature Climate 
Change, a peer-reviewed scientific journal.
In conducting the study, the researchers analysed how 
the various climate hazards impact vectors of disease 
transmission and the pathogenic diseases that are 
then exacerbated. The report was accompanied by an 
interactive website that allows users to explore over 
1,000 pathways of amplified disease spread.

Researchers analysed how 10 different climate 
emergencies—for instance, heatwaves, droughts and 
wildfires—impact hundreds of infectious diseases. 
The study concluded that 58% of diseases have been 
exacerbated by climate change. These include dengue, 
hepatitis, pneumonia, malaria, Zika and anthrax, to 
name a few.
“It was truly scary to discover the massive health 
vulnerability resulting as a consequence of greenhouse 
gas emissions,” said Camilo Mora, a professor at the 

Climate change is making infectious diseases worse, according 
to a ‘truly scary’ study
Over half of all known infectious diseases that threaten humans have been worsened by climate change, according 
to an alarming new study.
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from policies that protect against physical and digital 
damage caused by hacks, Underwriting Director Tony 
Chaudhry said in a bulletin dated Aug. 16.
The move is designed to make sure insurers are clearly 
stating what they will and won’t cover, as the ability of 
state-backed hacks to spread and cause damage could 
cause systemic risk in the insurance market, the notice 
said.
At a minimum, Mr. Chaudhry said, policies must 

contain clauses that exclude losses arising from a war, 
declared or otherwise, where the policy doesn’t have a 
separate war exclusion. They must also exclude losses 
where a state-backed attack has a catastrophic effect 
on the target nation and impairs its ability to function. 
There must also be a robust process by which parties 
decide attribution for attacks, according to the notice.
Lloyd’s didn’t respond to a request for comment.

 Source: The Wall Street Jouranl

https://www.wtwco.com/-/media/WTW/Insights/2022/07/q2-h1-cyber-insurance-market-update-2022-new.pdf?modified=20220810161125
https://www.nature.com/articles/s41558-022-01426-1
https://www.nature.com/articles/s41558-022-01426-1
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Confidence to move forward was required 
and catastrophe modellers started to utilise 
science that could quantify unprecedented 
physical events that were within the realm 
of reasonable possibility. And broad zip 
code-level risk assessment wasn’t enough; modellers 
such as RMS started to account for building-specific 
characteristics and their vulnerability to hurricanes, 
together with recognition of the growing population 
density and increasing construction and property 
values along the coastlines. This confidence spread to 
reinsurers and the rapid growth of eight new reinsurers 
in Bermuda that placed the use of catastrophe models 
squarely in their business plans.
Now, 30 years after Hurricane Andrew, the marketplace 
has experienced a transformation – both in how 
insurers understand hurricane risk via cat modelling, 
but also as a result of well-intentioned regulations that 
created conditions where both insureds and insurance 
providers became caught in a $15bn legal quagmire. To 
see how we got here, please click here.

With some 30 years passed since Hurricane Andrew 
made landfall as a Category 5 storm on 24 August 1992, 
near the city of Homestead, Miami-Dade County, what 
can we say has changed over this period? What has got 
better, and what has got worse?
We start with what has got better. First is science and 
technology. As those in the insurance industry at the 
time will testify, pre-Andrew was still in the “analog” 
era. In 1992, risk analysis relied on actuarial expertise, 
the historical experience of events and judgement. 
Early hurricane catastrophe modelling was emerging. 
This meant that software was still being loaded using a 
pile of one-megabyte floppy disks.
With $15.5bn in claims ($50bn in 2021 prices), losses 
went far beyond predictions and as the limitations of 
these prevailing approaches came to light, eight insurers 
became insolvent following Andrew, according to the 
Insurance Information Institute. Others were technically 
insolvent, and state legislators had to intervene to shore 
up the insurance industry to prevent non-renewal.

Hurricane Andrew 30 years on: Managing a storm of Florida’s 
own making
Three decades ago today a tropical depression formed which would eventually become Hurricane 
Andrew, a storm which would make a Category 5 landfall in Florida. Robert Muir-Wood examines how 
the Sunshine State responded and the ongoing challenges facing its insurance market today… Robert 

Muir-wood
Chief 

research 
officer
RMS

 Source: The Insurer
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Droughts, for instance, cause mosquitoes—common 
vectors of disease transmission—to concentrate around 
limited water sources, increasing the likelihood of 
diseases like West Nile to proliferate. Environmental 
degradation and natural habitat loss is also forcing 
disease-carrying animals, like rodents and bats, to live 
nearer to humans. The close proximity is aggravating 
the threat of diseases like hantavirus and Nipah virus.
Meanwhile, global warming is causing ice caps and 
permafrost to melt, exposing pathogens that have long 
been frozen underground.
Instances of this occurrence are already well documented. 
In 2016, for example, a 12-year-old boy was killed in 
Russia after becoming infected by anthrax. The disease 
was traced back to an infected reindeer carcass that had 
been frozen underground, but emerged and thawed due 
to temperatures in the Siberian tundra reaching up to 
35°C that summer. Nearly 20 other people also ended 
up in hospital because of the outbreak.
“As our database started to grow and we could see our 
network of connections between hazards and disease 
grow, we became excited by the magnitude of the 
human vulnerability,” Mora and co-author Tristan 

McKenzie told the World Economic Forum. “By the 
end, when the full figure of connections was all set and 
done, one could not stop but feel scared.”
The Nature Climate Change study concluded that 
curbing greenhouse gas emissions is essential to 
mitigating climate change-induced disease spread. 
Aggravated infectious diseases are not the only 
threat to public health that is intensifying because of 
climate change. Dr. Shyam Bishen, head of health and 
healthcare at the World Economic Forum, explained 
that climate change is exacerbating an array of health 
issues, including injuries and premature deaths related 
to extreme weather events, increased respiratory and 
cardiovascular disease, and deteriorating mental health.
Moreover, Bishen noted that climate change-related 
health risks are disproportionately felt by the most 
vulnerable and disadvantaged, including the elderly, 
poor communities and ethnic minorities. “While no 
one is safe from these risks, the people whose health is 
being harmed most by the climate crisis are the people 
who contribute least to its causes, and who are least 
able to protect themselves and their families against it,” 
Bishen stated.

 Source: World Economic forum

https://www.theinsurer.com/viewpoint/hurricane-andrew-30-years-on-managing-a-storm-of-floridas-own-making/24513.article
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Regional Insurance

Competition intensifies
S&P anticipates that intense competition and an increase 
in claims frequency will continue to weigh on Islamic 
insurers’ earnings this year, before a modest recovery 
in 2023, thanks to anticipated rate adjustments in loss-
making lines and higher interest rates, which should 
boost investment returns.
Intense competition and higher capital requirements 
will result in further capital raising and consolidation, 
according to S&P.
‘This will particularly be the case in Saudi Arabia, 
where a large portion of insurers remain loss-making. 
We also expect further consolidation in the UAE, where 
takaful players compete against larger conventional 
players.’
‘In our view, increased scale could help dilute insurers’ 
fixed costs, while reducing top- and bottom-line 
volatility. We also expect further capital raising and 
consolidation will support capital buffers,’ S&P said.
In 2020, regional takaful and conventional insurers 
benefited from little or no exposure to COVID-19-
related claims and saw fewer motor and medical claims 
due to movement restrictions. However, S&P noted that 
motor and medical claims reached or even exceeded 
pre-pandemic levels in most GCC countries in 2021, as 
economies opened up and mobility increased.
‘Claim costs have increased, as the current inflationary 
environment is resulting in price increases for motor 
spare parts and services and amplified pressure on 
profit margins,’ the ratings agency said.
S&P said that ongoing pressure on earnings and 
capital has already resulted in some capital raising and 
consolidation in the GCC’s two largest markets – Saudi 

The ongoing economic recovery from the COVID-19 
pandemic, spurred by higher oil prices, government 
spending on infrastructure projects, and increasing 
activity in the non-oil sector, will support GCC Islamic 
insurers’ growth prospects in 2022 and 2023, according 
to S&P Global Ratings.
However, intense competition and a surge in motor and 
medical claims will continue to constrain earnings, if 
insurers do not substantially adjust their premium rates, 
S&P said in a report.
S&P expects improving economic sentiment, new 
mandatory coverage, and overall higher insurance 
demand will benefit GCC’s Islamic insurers over the 
next two years.
‘In our view, higher hydrocarbon prices, with our 
assumption of an average Brent price of US$100 per 
barrel for the rest of 2022 and US$85 in 2023, will lead 
to accelerated economic growth in the oil-exporting 
region. This should feed through to the takaful insurance 
sector, where we expect gross written premiums to 
expand about 10 per cent in 2022 and 5-10 per cent in 
2023,’ the ratings agency said.
Following several years of slow growth, there was a 
pick-up in regional takaful premiums in 2021 thanks to 
Saudi Arabia, which contributed about 87 per cent of 
gross written premiums for all GCC Islamic insurers. 
The about 8 per cent aggregate regional growth was 
mainly spurred by an increase in medical business, 
following some rate adjustments and extension of 
covers, according to S&P.

Economic recovery to benefit Islamic insurers in GCC: S&P

66

https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/220816-gcc-islamic-insurers-continue-to-suffer-from-intense-competition-12472612
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Arabia and the UAE – in recent years and this trend is 
expected to continue in 2022 and 2023.
‘Upcoming regulatory and accounting-related changes 
(such as IFRS 17) will likely lead to rising operational 
costs, requiring insurers to upgrade their information 
technology systems and other internal processes. This 
will also reinforce the need for capital raising and 
mergers, in our view,’ the ratings agency added.

S&P expects the GCC Islamic insurance industry’s net 
earnings to remain modest in 2022-2023, mainly due to 
relatively weak profitability in Saudi Arabia.
Saudi market recorded a net loss of US$13mn in 2021 
compared with a net profit of US$370mn in 2020. 
In contrast, combined net earnings in the other GCC 
markets (excluding Saudi Arabia) declined about 9 per 
cent to US$111mn in 2021 from US$119mn in 2020.

 Source: Muscat Daily & S&P Global Rating

wide approach. AM Best’s report also highlights 
that the greatest risks faced in the region include 
concentration, investment and legislative/regulatory/
judicial/economic risks, and that risk management 
capabilities are often deficient in these areas.
To access a complimentary copy of this market segment 
report, please click here

Enterprise risk management (ERM) frameworks and 
capabilities can vary widely among (re)insurers in 
the Middle East and North Africa (MENA), where 
economic, political and financial systems risks tend to 
be elevated, according to analysts at AM Best.
A Best’s Market Segment Report, titled “Shortcomings 
Still Present Despite Steady Improvements in ERM 
for MENA Insurers,” notes ERM is gaining significant 
traction for AM Best-rated entities in the region. 
However, weaknesses remain inherent within ERM 
frameworks, which generally tend to lag behind mature 
markets.
Despite steady improvements over time, common 
ERM weaknesses identified in the region include 
inadequacies in stress testing and in the embedding of 
governance and risk culture practices. Additionally, 
many companies tend to have a silo approach to risk 
management, and are yet to embrace an enterprise-

Shortcomings Still Present Despite Steady Improvements in 
ERM for MENA Insurers

 Source: AM Best
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Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

compared to a 12% return observed in 2021-H1. The 
weighted average profits from Investment Income also 
dropped this half year compared to the same period 
in 2021. The Earnings Ratio (Net Profit/ Net Earned 
Premium) of 17% observed for the first half of 2022 is 

The listed insurance companies in UAE saw the loss 
ratios increase to 60% in the first half of 2022 and 
the combined ratio increased to 92% compared to the 
2021-H1 numbers of 58% and 85% respectively. The 
increase in loss ratios observed in the latest year brings 
the industry average back to pre-covid levels which was 
expected given that covid imposed restrictions have 
now dissipated. But the expense ratios have increased 
to levels not seen in the preceding 5 years, leading to 
the highest combined ratio in the last 5 years for the 
industry.
The profits for the listed companies fell by 30% from 
AED 1.2 billion to AED 841 million in 2022-H1. 
The Return on Equity also reduced to 8% in 2022-H1 

BADRI - UAE Insurance Industry Performance Analysis H1 
2022

https://news.ambest.com/newscontent.aspx?AltSrc=104&RefNum=243794
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“Rated insurers in the UAE are typically very well 
capitalised, with substantial excess capital above 
capital needs. This distorts somewhat the sector’s 
return on equity, which we forecast at about eight per 
cent in 2022,” he added.
An increase in mobility and resumption of non-essential 
medical services led to an increase in claims frequency 
in 2021, which S&P expects will continue in 2022. 
Combined with a decline in motor rates by up to 50 per 
cent in recent years, S&P expects a weaker operating 
performance in the UAE with a net combined ratio of 
about 92 per cent- 93 per cent in 2022, compared to 
approximately 91 per cent in 2021.
Following several positive rating actions on insurers 
in the UAE over the past year, S&P Global Ratings do 
not foresee any further material rating actions in 2022.

The country’s GPW will primarily be supported by 
ongoing infrastructure spending and an expected 
increase in visitors and residents
S&P Global Ratings forecast that the gross premium 
written (GPW) in the UAE to grow by approximately 
five per cent in 2022.
“The country’s GPW will primarily be supported by 
ongoing infrastructure spending and an expected 
increase in visitors and residents, thanks to new 
visa programs that aim to attract highly qualified 
expatriates,” S&P said in a statement on Tuesday.
Emir Mujkic, director, S&P Global Ratings, said higher 
domestic inflation and increasing interest rates in the 
US are expected to continue to pressure central banks 
in emerging markets like the UAE, to increase rates to 
restrain inflation and prevent capital outflows.
“This could weigh on financing conditions in some 
markets. However, higher oil and commodity prices 
positively contribute to GDP growth in the UAE, a 
primarily net energy exporting economy, and could 
support an increase in insurance demand in the 
country,” he said.
Furthermore, the UAE’s currency peg with the US 
dollar, UAE-based insurers will benefit from higher 
investment returns on cash and fixed deposits as interest 
rates rise. However, UAE insurers do remain exposed 
to capital market volatility, since on average about 50 
per cent of their total investments are allocated in high-
risk assets, such as equities and real estate.

UAE’s gross premium to grow by 5% in 2022: S&P Global 
Ratings

88

the lowest in the last 5 years.
On the other hand, premiums written have increased 
by AED 1 billion for the industry compared to last year 
resulting in GWP of AED 16 billion (2021-H1: AED 15 
billion). Most of this increase is coming through from 
Conventional insurers, while Takaful insurers observe 
a decrease in contributions.
13 out of 28 listed companies had a combined ratio in 
excess of 100% and 7 out of 28 listed companies had a 
negative ROE for the year.
After the covid impacted year of 2020 and the stabilizing 
year that was 2021, the global economies are now 
in full swing, and the industry has recovered to pre-

covid levels in 2022. The effects of the pandemic had 
hit the investment market and the recovery from this 
resulted in profits in 2021. However, 2022 has shown 
a much more subdued performance with a decrease in 
investment income, increase in loss ratios driven by a 
highly competitive market and rise in expenses driven 
in part by the global inflation. It is time for Companies 
to stop focusing on increasing top line by competing 
solely on price which tends to be an unsustainable 
long-term strategy, and focus instead on all the levers 
available like underwriting, risk selection, better claims 
management, operational efficiency etc.
To download full report, please click here

 Source: BADRI

 Source: Khaleej Times

https://badriconsultancy.us10.list-manage.com/track/click?u=2d015853f1c7b25e8d05221af&id=f76d5dd921&e=a26e4f44d8
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ن عىل حقوق العمال ي والتأم�ي
قرار جديد بشأن الضمان المرص�ن

الموارد  وزير  العور،  المّنان  عبد  الرحمن  عبد  الدكتور  معالي  أصدر 
بشأن   2022 لسنة   318 رقم  الوزاري  القرار   ، ن والتوط�ي ية  الب�ش

الخاص. القطاع  ي 
العمال �ن ن عىل حقوق  والتأم�ي ي 

المرص�ن الضمان 
حقوق  صون  ال  الرامية  يعية  الت�ش المنظومة  إطار  ي 

�ن القرار  ي 
ويأ�ت

تعزيز  عىل   
ً
إيجابا ينعكس  بما  األعمال  ممارسة  ودعم  ن  العامل�ي

مثالية  الدولة، كوجهة  وترسيخ سمعة  العمل  بيئة  واستقرار  تنافسية 
واالستثمار. والعمل  للعيش  وآمنة 

ن  ية والتوط�ي وقالت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد الب�ش
العمالة  بضمان حقوق  الراسخ  ام  ن االل�ت “إن  العمل:  لشؤون  المساعد 
الوطنية  يعات  للت�ش ترجمة  ي 

يأ�ت متوازن  نحو  عىل  العمل  وأصحاب 
المنظمة  الدولية  االتفاقيات  مع  يتوافق  وبما  اإلمارات  دولة  ورؤية 

العمالة”. لحماية 
يتيح  ن  العامل�ي عىل  ن  التأم�ي أو  ي 

المرص�ن الضمان  “إقرار  وأضافت: 
يمكن  وبما  التشغيلية،  الكلف  تخفيف  يراعيان  خيارين  للمنشآت 

لديها”. ن  العامل�ي حيال  القانونية  اماتها  ن بال�ت الوفاء  من  المنشآت 
ي ال 

وأتاح القرار الوزاري للمنشآت خيارين أولهما سداد ضمان مرص�ن
تقل قيمته عن 3000 درهم عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف 
من  ابتداء  المفعول  ساري  الضمان  يكون  أن  عىل  بالدولة،  العاملة 
طلب  عىل  بناء  ويدفع   ،

ً
تلقائيا ويجدد  عام،  ولمدة  إصداره  تاريــــخ 

الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى.
ن  تأم�ي وثيقة  خالل  من  العامل  عىل  ن  التأم�ي ي 

�ن اآلخر  الخيار  ويتمثل 
و180  ماهر،  عامل  عن كل  درهم   137.50 بقيمة   

ً
شهرا  30 تمتد 

درهما عن كل عامل محدود المهارة، و250 درهما تسددها المنشأة 
األجور  حماية  بنظام  مة  ن المل�ت وغ�ي  العالية  الخطورة  ذات  المخالفة 

لديها. يعمل  عن كل عامل 
وبحد  األجور  وتشمل  درهم  الف   20 ال  التأمينة  التغطية  وتصل 
ومكافأة  للعامل  عمل  يوم  آلخر  السابقة  يوما   120 آخر  أجر  أقىص 
جثمان  نقل  وتكاليف  بلده  ال  العامل  عودة  ونفقات  الخدمة  نهاية 
ي  ال�ت العمالة  ها من حقوق ومستحقات  بلده وغ�ي المتو�ن ال  العامل 
يعجز صاحب العمل عن الوفاء بها، بناء عىل قرار صادر من الوزارة 

المختصة. العمالية  المحكمة  أو 
العمل  لصاحب  إحداها  بموجب  يجوز  حاالت  أربــع  القرار  وأوضح 
ي 

المتب�ت أو  بالعامل  الخاص  ي 
المرص�ن الضمان  داد  الس�ت طلب  تقديم 

أحد  طريق  عن  ي 
المرص�ن الضمان  سداد  اختار  قد  كان  حال  منه 

ترصيــــح  إلغاء  هي  األربــع  الحاالت  وهذه  بالدولة،  العاملة  المصارف 
ما  وتقديم  العامل  ووفاة  الدولة،  مغادرته  وثبوت  العامل  عمل 
إل  العامل  انتقال  الدولة، وعند  أو دفنه داخل  ترحيل جثمانه  يثبت 
ما  العمل  فيها صاحب  يقدم  أخرى  حالة  وأي  عمل جديد،  صاحب 

مستحقاته كافة. وسداد  العامل  عمل  ترصيــــح  إلغاء  يثبت 
الضمان  رد  االمتناع عن  للوزارة  فيهما  ن يحق  القرار عىل حالت�ي ونص 
العمل  إذا ما كان صاحب  العمل، وهما  المستحق لصاحب  ي 

المرص�ن
أو  العمال،  مستحقات  سداد  ن  لح�ي جماعية  عمل  منازعة  ي 

�ن طرفا 
منحها  وقف  تم  أو  المنشأة  عىل  مستحقة  غرامات  وجود  ثبت  إذا 

عمل. تصاريــــح 
المصدر: البيان
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securely rated banks. 
M&A activity acceleration
“Higher minimum capital requirements will help to 
further accelerate merger and acquisition activity this 
year, particularly among the smaller and loss-making 

S&P Global Ratings foresee Gross Premium Written 
(GPW) in Saudi Arabia to grow by approximately 5%-
10% in 2022. GPW is a closely monitored earnings 
metric because it reflects the growth or decline in the 
new insurance business. 
The GPW growth in Saudi Arabia in 2022 will likely 
be driven by more favourable economic conditions, 
due to higher oil prices and the introduction of 
additional covers. At the same time, S&P anticipates 
motor business to remain under pressure due to intense 
competition and lower rates. 
Emir Mujkic, Director, S&P Global Ratings said: “We 
expect 2022 to be another difficult year and one that 
will require insurers to reassess their pricing strategy, 
particularly for motor business. In Saudi Arabia 
unlike in some other emerging markets, the insurers’ 
investment risk is relatively low, as most assets are 
held in fixed deposits or money market instruments at 

Gross Premium Written to grow by 5-10pc in KSA: S&P
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كات لصالح مقدم الخدمة تحصيل قيمة المطالبات من ال�ش

ن الصحي الئحة جديدة تستهدف تطوير وت�يــــع خدمات التأم�ي
ن  وتمك�ي للمستفيدين  الصحية  الخدمات  وكفاءة  فاعلية  لتعزيز  سعيا 
عمل  الئحة  الصحي  الضمان  مجلس  أطلق  المصلحة،  أصحاب 
عمل  لتنظيم  استطالع  منصة  عىل  اإليرادات  دورة  إدارة  كات  �ش

ي المملكة.
كات إدارة دورة اإليرادات �ن ال�ش

لممارسة  اإليرادات  دورة  إدارة  كات  �ش باعتماد  المجلس  ويختص 
وتهدف  الالئحة.  متطلبات  استيفاء  بعد  وذلك  المملكة،  ي 

�ن نشاطها 
المملكة،  ي 

�ن اإليرادات  دورة  إدارة  كات  �ش عمل  تنظيم  إل  الالئحة 
االعتماد  للحصول عىل  الالزمة  اطات  االش�ت تحديد  وذلك من خالل 
التأمينية  العالقة  أطراف  حقوق  وحماية  العامة،  األمانة  من 

. ي التأمي�ن والقطاع  الصحي  القطاع  ي 
�ن والمستثمرين 

كات  �ش تمكن  متطورة  وسياسات  تنظيمات  توف�ي  إل  يهدف  كما 
المقدمة  الخدمات  مستوى  رفع  من  الخدمة  ومقدمي  ن  التأم�ي
اإليرادات وترسيخ  إدارة دورة  ، إضافة إل تطوير قطاع  للمستفيدين 

المجال. ي هذا 
�ن العمل  لممارسة  المعاي�ي  أعىل 

اإليرادات  دورة  إدارة  كات  �ش ن  ب�ي العالقة  وتنظيم  حوكمة  ا  وأخ�ي
. ن التأم�ي كات  الخدمة و�ش ومقدمي 

أعمال  أو معنوي ممارسة  ووفقا لالئحة ال يجوز ألي شخص طبيعي 
المجلس.  إدارة دورة اإليرادات دون الحصول عىل االعتماد من قبل 
كة إدارة دورة اإليرادات ممارسة جميع أعمالها داخل  ويجب عىل �ش
الحصول  يتم  ي  ال�ت البيانات والمعلومات  بكافة  المملكة، وأن تحتفظ 
عليها داخل المملكة، مع ضمان الحفاظ عىل �يتها ح�ت بعد انتهاء 

انتهاء �يانه.  بعد  أو  الخدمة  عقدها مع مقدم 
ة  الخدمة مبا�ش المطالبات من قبل مقدم  يتم رفع  الالئحة  وبحسب 
أو  ة  مبا�ش ن  التأم�ي كة  إل �ش اإليرادات  دورة  إدارة  كة  أو من خالل �ش
 )30( تتجاوز  ال  مدة  خالل  أقىص  بحد  المطالبات  إدارة  كة  �ش إل 
تلك  لم يكن تجاوز  الخدمة، وذلك ما  الحصول عىل  تاريــــخ  يوما من 
ن رصاحة أو ضمنا أو كان راجعا إل عذر  كة التأم�ي المدة قد ارتضته �ش
القيام بإشعار مقدم الخدمة أو  ن  التأم�ي كة  مقبول، كما يجب عىل �ش
بتسوية  والقيام  المطالبة  رفض  أو  بقبول  اإليرادات  دورة  إدارة  كة  �ش

ال  مدة  خالل  والمقبولة  المكتملة  الخدمة  مقدم  مطالبات  وسداد 
المطالبات. استالم  تاريــــخ  من  يوما   30 تتجاوز 

ي حال قيام أحد 
إدارة دورة اإليرادات �ن كات  وتقع المسؤولية عىل �ش

ممارسته  عند  وير  ن ال�ت أو  االستخدام  إساءة  أو  باالحتيال  موظفيها 
المختصة فور علمها  المجلس والجهات  بإبالغ  كة  م ال�ش ن لمهامه وتل�ت

بها. تتعلق  أي مطالبات  نشوء  الحادثة، وعند  بوقوع 
كات: ال�ش أهم ضوابط عمل 

• توف�ي نظام تشغيىلي متكامل إلدارة دورة اإليرادات بناء عىل احتياج 
الخدمة. مقدم 

 6 رقم  الملحق  حسب  الخدمة  مقدم  خدمات  تسع�ي  ي 
�ن التعاون   •

الموحد. العقد  من 
األسعار  عىل  التفاق  للوصول  ن  التأم�ي كات  �ش مع  التفاوض   •

المنشآت. ي 
�ن قبولها  الخدمة  لمقدم  يمكن  ي  ال�ت والشبكات 

الحد  الخدمة وجمع  المعتمدة لدى مقدم  الطبية  الوثائق  • مراجعة 
. ن التأم�ي كات  للتعامل مع �ش الالزمة  المعلومات  األد�ن من 

مقدم  لدى  العالج  ي 
لتل�ت أحقيتهم  ومعاينة  المر�ن  تسجيل   •

لهم. المسبقة  الموافقات  عىل  والحصول  الخدمة، 
من  المقدمة  الطبية  الخدمات  لكافة  الفوترة  أعمال  بكافة  القيام   •

لهم. المؤمن  للمستفيدين  الخدمة  مقدم 
متطلبات  مع  يتوافق  بما  الطبية  الرموز  ربط  بعمليات  القيام   •

ونفيس. ي 
التعاو�ن الصحي  الضمان  مجلس 

عن  ن  التأم�ي كات  ل�ش وتقديمها  الطبية  المطالبات  ن  وترم�ي إعداد   •
نفيس. منصة  من خالل  تحميلها  طريق 

ن لصالح مقدم الخدمة. كات التأم�ي • تحصيل قيمة المطالبات من �ش
ن  وتحس�ي الوظيفية  واألوصاف  ي 

الوظي�ن الهيكل  وتحديث  تطوير   •
العمل. إجراءات س�ي 

insurers.”
S&P forecasts underwriting performance will remain 
under pressure with the net combined ratio remaining 
at 99%-104% in 2022, compared with 104% in 2021. 
Investment income, on the other hand, is expected to 
improve and support overall earnings as interest rates 
continue to rise.
“We believe that primary and reinsurers will need to 
increase their minimum capital to SR300 million over 

the next three years. The focus on conduct regulation 
is growing, and merger and acquisition activity is 
increasing, plus there is likely to be more consolidation 
as the minimum capital requirements increase,” Mujkic 
added.
Despite a challenging operating environment for 
insurers, S&P Global Ratings do not foresee any 
material rating actions in 2022.

 Source: Trade Arabia News Service

المصدر: مكـــة
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ن ترحب بالقرار والمواطنون يمتعضون من رفع الفائدة كات التأم�ي �ش

ن للقروض اإلسكانية ي يوجه برفع قسط التأم�ي
ء : بنك اإلسكان العما�ن ي فـي قرار مفا�ج

ن من بنك االسكان بعد الرسالة  ض�ي ن المق�ت استاء الكث�ي من المواطن�ي
العقاري  ن  التأم�ي بزيادة قسط  البنك تخطرهم  من  إليهم  ي وصلت  ال�ت
750 بيسة اعتبارا  350 بيسة ال  ي من 

المدفوع لكل ألف ريال عما�ن
من األول من يوليو من العام الجاري، حيث أثارت الرسالة الكث�ي من 
االسكان  فبنك  الرسالة،  هذه  محتوى  عن  الر�ن  وعدم  التساؤالت 
قيمة  من  ينقص  ولم  يزد  لم  عاما   35 قبل  تأسيسه  منذ  ي 

العما�ن
المواطنون  تل�ت  إثرها  وعىل   ، الحالي الشهر  سوى  والفائدة  القسط 
للقروض  ن  التأم�ي قسط  مبلغ  أن  مفادها  البنك  قبل  من  إيضاحا 
عقارات  عىل  المؤمنة  ن  التأم�ي كات  �ش طلب  عىل  بناء  تم  االسكانية 
الضغوطات  وبسبب  عالميا  ن  التأم�ي أسعار  ارتفاع  نتيجة   ، ن ض�ي المق�ت
ي 

�ن عمان  سلطنة  شهدتها  ي  ال�ت المناخية  األنواء  عن  الناجمة  المالية 
ة  مالية كب�ي تعويضات  كة  ال�ش دفع  ي 

�ن تسببت  ي  وال�ت ة  األخ�ي األعوام 
جدا.

كات  ورة مواجهة ما اصدرته �ش ن رصن ي مجال التأم�ي
واكد المختصون �ن

كات  ال�ش مختلف  تقوم  ال  ، ح�ت  الحكومي التدخل  عن طريق  ن  التام�ي
بالعمل عىل ذات النهج، كما تساءلوا عن صندوق الكوارث الذي كان 
ي العام 2020 وتفعيل دوره تسهيال عىل 

ض ان يرى النور �ن من المف�ت
الذي  ي 

المنا�ن والتغ�ي  االقتصادي  التضخم  مواجهة  ي 
�ن ن  المواطن�ي

وجاءت  الملف  فتح  االقتصادي«  »الوطن   … اليوم  منه  يعانون 
:ـ التالي  النحو  التفاصيل عىل 

ن التأم�ي رفع  سبب 
ن  والتأم�ي المال  لجنة  رئيس  ي 

الجماال�ن جواد  محمود  بن  مرتىصن  قال 
ن مدار  ي ب�ي

الجغرا�ن بغرفة تجارة وصناعة عمان: موقع سلطنة عمان 
وزيادة  المناخية  واألنواء  االرض  وتضاريس  االستواء  وخط  ال�طان 
بسبب  الطبيعية  والكوارث  لألخطار  المعرضة  والموجودات  االصول 
أقساط  وأسعار  وط  تغ�ي �ش ي 

�ن األسباب  أحد  ي وهذا 
الجغرا�ن الموقع 

ن عىل الممتلكات ضد الكوارث الطبيعية فمنذ األنواء المناخية  التام�ي
ن  ب�ي مستمرة  المناخية  ات  والمتغ�ي  2007 العام  ي 

�ن حدثت  ي  ال�ت
نتيجة  واألعاص�ي  والوديان  السيول  هناك  سنوات،   ٣-٥ ات كل  الف�ت
عمان  سلطنة  منه  ي 

تعا�ن الذي  الحراري  االحتباس  و  المناخ  تغ�ي 
ايران  وجنوب  الهندية  القارة  شبه  ودول  ي 

الجغرا�ن موقعها  بسبب 
ممثلون  أو  وكالء  لها  فان  عمان  سلطنة  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  ل�ش وبالنسبة 
لديها  ليس  كات  ال�ش معظم  إن  حيث  العالمية،  ن  التأم�ي كات  ل�ش
اكتتاب  صالحيات  لذلك   

ً
جدا ضئيل  احتفاظ  او  لألقساط  احتفاظ 

والموجودات  األصول  ، وأصبحت  ن التأم�ي معيدي  عند  تكون  ن  التأم�ي
ي 

�ن نفكر  يجعلنا  فهذا  السلطنة  انحاء  جميع  ي 
�ن متوزعة  السلطنة  ي 

�ن
لحماية  يعات  والت�ش االنظمة  وادخال  المخاطر  ادارة  ي 

�ن النظر  اعادة 

المواقع  تصنيف  ألن  والنمو،  واالستدامة  األطراف  جميع  منافع 
او  البحرية  والسواحل  األودية  عن  بعدا  او  قربا  للعقارات  الجغرافية 
ن الخاص لكل الفئات  وط وتسع�ي التام�ي عىل الجبال او الهضاب و�ش

النمو. و  لالستدامة   
ً
وريا  رصن

ً
اصبح مطلبا

الحكومي التدخل 
العالم  ان  حيث   ، ي الخار�ج للجانب  ا  تأث�ي هناك  ان  ي 

الجماال�ن وأكد 
مليار   72 تكبد  فالعالم  الطبيعية  الكوارث  ي من مثل هذه 

يعا�ن اجمع 
ي النصف االول من العام 2022 ) المصدر: 

دوالر خسائر اقتصادية �ن
لهذا  الطبيعية  الكوارث  بسبب   ) ن التام�ي العادة  السوي�ية  كة  ال�ش
ن للعقارات  ن عالميا قد رفعت أسعار أقساط التام�ي كات التأم�ي نرى �ش
ضد الكوارث الطبيعية لذلك البد من أن يكون هناك تدخل حكومي 
ن  والمواطن�ي للدولة  والموجودات  واالصول  الممتلكات  إن  حيث 
فمن  البعض  ببعضهم  ن  مرتبط�ي المحلية  ن  التام�ي كات  �ش ومصالح 
والعمل  االحتياطات  اخذ  من  البد  واالستدامة  االستمرارية  أجل 
جميع  مصالح  لحماية  البدائل  إيجاد  و  الخسائر  من  التخفيف  عىل 

االطراف.
كات  فان �ش ن  التام�ي اقساط  اسعار  بالنسبة الرتفاع   : ي 

الجماال�ن وقال 
ن  التام�ي أقساط  اسعار  بمراجعة  واقتصاديا   

ً
قانونيا مطالبة  ن  التأم�ي

االدارية  والمصاريف  والخسائر  التامينية  المحفظة  حجم  مراعاة  مع 
و  النقدية  المالية  السيولة  ن  بتحس�ي احات  اق�ت وهناك  العمومية! 
ن  تام�ي كة  �ش تأسيس  خالل  من  ودعمها  ن  التأم�ي كات  �ش اداء  تطوير 
و  العام  قطاع  ن  ب�ي اتيجية  االس�ت اكة  بال�ش المركزي  ن  التام�ي وإعادة 

الخاص .
ن التأم�ي اإلسكان يوضح سبب رفع مبلغ قسط  بنك 

ن  التأم�ي قسط  مبلغ  رفع  حول  توضيًحا  ي 
الُعما�ن اإلسكان  بنك  أصدر 

اإلسكانية. للقروض 
أوضح   ،” “أث�ي رصدته  ي 

العما�ن اإلسكان  لبنك  منشور  ع�ج  ذلك  جاء 
عىل  بناء  تم  اإلسكانية  للقروض  ن  التأم�ي قسط  مبلغ  رفع  بأن  فيه 
نتيجة الرتفـاع   ، ن ض�ي المق�ت المؤمنة عىل عقارات  ن  التأم�ي كة  طلـب �ش
عن  الناجمة  المالية  الضغوطات  وبسبب  عالمًيا،  ن  التأم�ي أسعار 
ي  وال�ت ة  األخ�ي األعوام  ي 

�ن عمان  ي شهدتها سلطنة  ال�ت المناخية  األنواء 
ة جًدا. مالية كب�ي تعويضات  كة  ال�ش ي دفع 

تسببت �ن
ن  كة قسط التأم�ي ي ترفع فيها ال�ش وأشار البنك إل أنهـا المرة األول ال�ت

35 عاما. ي منذ أك�ث من 
العما�ن طوال تعاونهـا مع بنك اإلسكان 

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 
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Furthermore, vulnerable segments, 
notably fishermen, farmers, farm owners 
and so on, have become increasingly 
concerned about the impacts of cyclones, 
flash floods, mudslides, lightning strikes 
and other such natural phenomena on 
their lives and property.
In this regard, Al Jamalani welcomed the 
announcement by the CMA in June 2020 
about the proposed formation of a ‘Catastrophe Fund’ 
by the government to cover un-insured losses. But the 
initiative has since languished, he lamented.
Speaking to the Observer, the official also reiterated 
his longstanding call for the establishment of a joint 
venture Central Insurance & Reinsurance Corporation 
as a Public Private Partnership (PPP) initiative. Such 
an entity, he said, will help build reinsurance capacity 
and security within the country and the wider region, 
manage cash-flow and support foreign currency inflows. 
He appealed for the establishment of the entity within 
the framework of the Oman Vision 2040 strategy.
Further, to safeguard the interests of all stakeholders 
and enhance the contribution of the insurance and 
reinsurance segments in the national GDP, insurance 
firms are encouraged to weigh Merger & Acquisition 
(M&A) options to support their business growth, he 
added.
For more details, please click here

But given the rising frequency and worsening 
magnitude of flood events occurring in the Sultanate 
of Oman, of late, the relevant government authorities 
must get their act together as quickly as possible to 
manage these risks through the use of insurance and 
reinsurance tools, says a key market official.
According to Murtadha M J Ibrahim al Jamalani 
(pictured), Chairman, Finance & Insurance Committee 
– Oman Chamber of Commerce and Industry (OCCI), 
climate change-induced natural disasters will continue 
to exact a heavy toll on infrastructure and private 
property unless concrete measures are adopted to 
mitigate costs through effective risk management.
A number of people lost their lives and their properties, 
while rampaging floodwaters wrecked roads, disrupted 
water and wastewater networks, and also damaged 
private homes and businesses in several parts of the 
country during last week’s downpours.
In this regard, the official underlined the role of 
insurance industry mechanisms in moderating the 
losses for the government, as well as the public and 
private sectors, from the effects of natural disasters.
Previous disasters have prompted the industry to act to 
pare its losses, according to the well-known industry 
professional. For example, cyclone events and flash 
floods have spurred the insurance industry, as well as the 
general public, to reassess the scope of comprehensive 
property insurance coverage, and to include household 
belongings in their policies as well.

Managing flood risks a new imperative for Oman
Judging from footage shared on social media of the devastation unleashed by flash floods across many 
parts of the Sultanate of Oman last week, it is likely that the Omani government will be faced with yet 
another hefty public infrastructure repair bill. Insurance companies too will be fretting about potential 
exposure from claims filed by private homes and businesses impacted by the severe flooding.

Murtadha M 
J Ibrahim al 

Jamalani
Chairman, 
Finance & 
Insurance 
Committee

OCCI

 Source: Oman Observer
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ي 2022
ن تتجاوز 26 بالمائة �ن ن عىل التأم�ي نسبة إقبال الفالح�ي

يف  ، �ش ي للتعاضد الفال�ي قال الرئيس المدير العام للصندوق الوط�ن
قد  محاصيلهم  ن  تأم�ي عىل  ن  الفالح�ي إقبال  نسبة  أن  حبيلس،  بن 

الحالية. السنة  خالل  ارتفعت 
وق” الجزائرية،  ي ترصيــــح خص به جريدة ”ال�ش

وأوضح بن حبيلس �ن
ي 

26 بالمائة �ن ن ارتفعت متجاوزة  ن عىل التأم�ي أن نسبة إقبال الفالح�ي
. ي الوط�ن المستوى  2022 عىل 

ن  التأم�ي بنسبة  ارتفاع  أن  حديثه،  سياق  ي 
�ن حبيلس  بن  يف  �ش وأكد 

ن 15  ي وقت سابق ماب�ي
ن إل 26 بالمائة بعدما سجلت �ن لدى الفالح�ي

الحرائق. ن من  الفالح�ي بالمائة، جاء بعد تخوف   20 و 
المتحدث  ذات  ألح   ، ن المسجل�ي ن  الفالح�ي تعويض  إل  وبالنسبة 
حد  أيام كأقىص   10 إل  أسبوع  ظرف  ي 

�ن العملية  هذه  تتم  أن  عىل 
تعرض  الذي  الحريق  معاينة  بعد  مالية  تسبيقات  تقديم  عن  ناهيك 
عملية  استكمال  بمجّرد  األقساط  بقية  دفع  بعدها  ليتم  الفالح،  له 

للحادث. والتقييم  الجرد 
ن  الفالح�ي كافة  تسليم  إل  متصل،  سياق  ي 

�ن حبيلس  بن  وأشار 
تعويضهم. لمستحقات  الماضية  السنة  الحرائق  من  رين  ّ المترصن
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المصدر: سهـــم
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Arab Insurance JordanJordan

ن عىل طاولة محافظ البنك المركزي  ي تواجه قطاع التأم�ي
التحديات والصعوبات ال�ت

ي 
األرد�ن

ي 
�ن  2022/8/18 الموافق  الخميس  يوم  ك  مش�ت اجتماع  عقد  تم 

الدكتور  المحافظ  عطوفة  برئاسة  ي 
االرد�ن المركزي  البنك  مقر 

وعطوفة  المحافظ  نائب  غنما  زياد  السيد  وعطوفة  كس  ال�ش عادل 
ن  التأم�ي عىل  الرقابة  لمديرية  التنفيذي  المدير  طهبوب  رنا  السيدة 
العاملة  الكوادر  من  الزمالء  من  عدد  وبحضور  المركزي  البنك  ي 

�ن
كات  ل�ش ي 

االرد�ن االتحاد  ممثىلي  بحضور  وكذلك  المركزي  البنك  ي 
�ن

االتحاد  ادارة  رئيس مجلس  ات  ماجد سم�ي المهندس  برئاسة  ن  التأم�ي
االدارة كل  مجلس  اعضاء  السادة  من  وعدد  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

االرد�ن
من السيد عالء عبد الجواد والدكتورة النا بدر والسيد رشيد الهباب 

االتحاد. مدير  الكلوب  مؤيد  والدكتور 
ما  خالل  من  ن  التأم�ي قطاع  مستقبل  بحث  تم  االجتماع  وخالل 
الصعوبات  التحديات  ومناقشة  االتحاد  ممثىلي  قبل  من  عرضه  تم 
عدد  طرح  تم  حيث  وتقدمه  تطوره  من  تحد  ي  وال�ت للقطاع  الراهنة 
البنك  قبل  من  لدراستها  الصعوبات  لهذه  والحلول  حات  المق�ت من 

المصدر: صفحة االتحاد األردني لشركات التأمين على الفيس بوكالمركزي.

Arab Insurance KuwaitKuwait

كة لتقييم المخاطر  الكويت تؤسس �ش
والخسائر االئتمانية

محمد  الكويتية  ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  العليا  اللجنة  رئيس  أصدر 
تمارس  كة  �ش تأسيس  عىل  المبدئية  الموافقة  بشأن   

ً
قرارا ي  العتي�ج

هيئة  ع�ج  وذلك  الخسائر؛  وتقدير  األخطار  تقييم  خب�ي  مهنة  نشاط 
يطانية. ال�ج الجنسية  تحمل  ي  ال�ت المبا�ش  االستثمار  تشجيع 

أصدر  فقد   ، ن االثن�ي أمس  ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  بيان  وحسب   
األول  مادته  ي 

�ن أقر  الذي   2022 لسنة   15 رقم  القرار   ” ي “العتي�ج
الواحد تمارس  كة الشخص  لتأسيس �ش الوحدة موافقة مبدئية  بمنح 

الخسائر. وتقدير  األخطار  تقييم  التأمينية كخب�ي  المهن  أنشطة 
كة بنحو 10 آالف دينار، وتعمل  ووفق القرار، فقد حدد رأسمال ال�ش
ملكية  بنسبة  ليمتد  يس  ن ف�ي س�ي ريسك  سيدجويك  كة  �ش اسم  تحت 

يطانية. ال�ج الجنسية  وتحمل   100%
قابلة  أشهر   6 لمدة  كة  ال�ش لتأسيس  الممنوحة  الموافقة  وت�ي 
اير  ف�ج  6 ي 

�ن وتنتهي  القرار،  هذا  صدور  تاريــــخ  من  تبدأ  للتجديد 
الوحدة. تحددها  ي  ال�ت المتطلبات   الستيفاء 

ً
وفقا 2023؛ 

كة قيد التأسيس   أما المادة الثانية للقرار فقد قضت بأن يرخص لل�ش
االستثمار،  تشجيع  متطلبات  استكمال  بعد  المعتمد  وباسمها 
عن  تصدر  ي  ال�ت النهائية  الموافقة  منح  متطلبات  كافة  واستكمال 
شهادة  إصدار  تاريــــخ  من  للتجديد  قابلة  سنوات   3 لمدة  الوحدة، 

المقررة. الرسوم  أداء  وبعد  المزاولة  ترخيص 
المصدر: مباشـــر
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Arab Insurance SudanSudan

وزارة االستثمار تؤكد أهمية قطاع اتحاد 
ن لالقتصادالوط�ن التأم�ي

ي مهدي 
بحثت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي األستاذة إحالم مد�ن

وإعاده  ن  التأم�ي اتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  مع  بمكتبها   اليوم  سبيل 
ن  التأم�ي قضايا  الرحمن  عبد  أبوالقاسم  تمارصن  األستاذة   ن  التأم�ي
وإعاده  ن  بالتأم�ي المتعلقة  الجوانب  وكافة  االستثمارية  وعات  للم�ش

بالبالد. اإلستثمارية  وعات  للم�ش ن  التأم�ي
كات  ال�ش تقدمها  ال�ت  الخدمات  دور  إحالم  األستاذة  وأكدت 
القطاع  هذا  أهمية  ال  ة  مش�ي المختلفة،  المخاطر  ضد  وعات  للم�ش

https://api.iru.gov.kw/assets/post/post_104_3ed959757a17ecd0968b02c630b16422.pdf
https://api.iru.gov.kw/assets/post/post_104_3ed959757a17ecd0968b02c630b16422.pdf
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Arab Insurance SyriaSyria

ي طرطوس
ن زراعي �ن إصدار أول وثيقة تأم�ي

زراعي  ن  تأم�ي وثيقة  أول  ن  للتأم�ي السورية  العامة  المؤسسة  أصدرت 
ي فرع المؤسسة بمحافظة 

لحماية المزارع من أخطار الطبيعة وذلك �ن
طرطوس.

ي 
�ن حسن  محمد  المهندس  طرطوس  ي 

�ن المؤسسة  فرع  مدير  وأشار 
 من 

ً
ترصيــــح لمراسلة سانا إل أهمية إصدار مثل هذه الوثيقة انطالقا

االقتصاد  دعم  ورة  ورصن والمجتمع  المزارع  خدمة  ي 
�ن المؤسسة  دور 

ن  التأم�ي عىل  اف  اإل�ش وهيئة  الحكومة  توجه  إل   
ً
الفتا ي  الوط�ن

بهدف  الزراعي  ن  التأم�ي وثيقة  إصدار  إل  المالية  وزارة  مع  بالتنسيق 
الطبيعة. أخطار  من  المزارع  حماية 

الخضار  المحمية  المزروعات  ن  تأم�ي وع  م�ش إطالق  أن  حسن  ن  وب�ي
الكوارث  مختلف  عن  الناجمة  ار  األرصن عن  التعويض   

ً
متضمنا

وثقله  د  وال�ج والثلج  “الصقيع  وهي  ن  التأم�ي يشملها  ي  ال�ت الطبيعية 

والعواصف  والزوبعة  البحري  ن  والتن�ي واالنهيارات  ن  اك�ي وال�ج والزالزل 
ويخفف  الزراعية  العملية  ي 

�ن االستقرار  يحقق  بما  ي 
يأ�ت والفيضانات” 

الناتج  ي 
�ن دوره  ويعزز  الزراعي  بالقطاع  للعمل  المرافقة  المخاطر 

باسم  أمس  ن  تأم�ي وثيقة  أول  أصدرت  المؤسسة  أن   
ً
موضحا المحىلي 

ن عىل خمسة بيوت بالستيكية  بالتأم�ي الذي قام  حسن محمد قصب 
ن  مالي�ي  5 تبلغ  بالستيكي  بيت  لكل  المالية  التغطية  قيمة  إن  حيث 

ة سورية. ل�ي
ليشمل  ن  التأم�ي ي 

�ن التوسع  بصدد  المؤسسة  أن  إل  حسن  وأشار 
. ي

الحيوا�ن المنتج 
شديدة  طبيعية  لكوارث   

ً
سنويا تتعرض  طرطوس  محافظة  أن  يذكر 

عىل   
ً
سلبا ينعكس  ما  المزروعات  ي 

�ن ة  كب�ي خسائر  ن  المزارع�ي تكبد 
اوات. الخرصن أسعار  ي 

�ن  
ً
ارتفاعا  

ً
دخلهم مسببا

المصدر: الوكالة العربية السورية لألنباء

فع التعويضات، وعىل  ن المحدودة: الحرب الروسية س�ت كة للتأم�ي كة ال�ج مديرعام �ش
ي مجابهة مخاطرالطبيعة واأللواح الشمسية 

القطاع السودا�ن
ن   كة  للتأم�ي كة  ال�ج قال  األستاذ  آدم  أحمد  حسن  المدير  العام  ل�ش
ة   كب�ي مالية   لنكسة   ستتعرض   العالمية   ن   التأم�ي أنشطة   إن  
جراء الحرب الروسية – األوكرانية بسبب  الطائرات والسفن العالقة 
القابلة  غ�ي  والديون  للقصف،  تتعرض  ي  ال�ت ي 

والمبا�ن التحتية  والب�ن 
إنجازها  مواعيد   تتأخر  أو  تتوقف  ي   ال�ت وعات  ،والم�ش داد  لالس�ت
العالمية  ن  التأم�ي صناعة  تجعل   كلها  العوامل   هذه   أن    

ً
مؤكدا  ،

طويلة  قانونية  نزاعات  ي 
�ن ،والخوض  التعويضات  الرتفاع  تستعد 

كات  �ش تكلف  قد  األوكرانية  الروسية  الحرب  بأن     
ً
مضيفا األمد، 

ن  التأم�ي قطاع  يواجه  حيث  الدوالرات،  بمليارات  مطالبات  ن  التأم�ي
ليس   والسودان  تاريخه،  ي 

�ن محتملة  أك�ج خسارة  ان وحده  الط�ي عىل 
 
ً
ا يتأثر كث�ي الضمان سوف  قطاع   أن  كما    ، المشهد  هذا    عن 

ً
بعيدا

تنفيذهم   بمواعيد  الوفاء  ي 
�ن والموردين  ن  المقاول�ي فشل  إلحتمال 

كات   وعات  المضمونة  بخطابات  ضمان  من  المصارف  و�ش للم�ش
. ن  التأم�ي

هذا    
ً
أيضا تفع  س�ت ن  التأم�ي كات  �ش خسائر  نسبة   أن   إل   آدم  ونوه 

الطبيعية   الكوارث  بسبب  العام  
تجلت   ي   ال�ت المناخ  تغ�ي  وظاهرة  
المتحدة  العربية  اإلمارات  ي  

�ن
وحرائق   السعودية  العربية  والمملكة 
توقعات   وسط  أوروبا،  ي  

�ن الغابات  
العام  هذا   قاسية  مناخية   بنتائج  
إدارة   بحسب   السودان  عىل  
ي سياق  متصل  

اإلرصاد  الجوي، و�ن
إستحداث   ورة  رصن عىل  آدم  شدد 
كات  ب�ش الطاقة  أقسام   وتطوير  
جهود  مع   

ً
تماشيا السودانية  ن  التأم�ي

االعتماد  وأبرزها   ، الطاقة  بدائل  وإيجاد  الكهرباء  قطاع  ي 
�ن السودان 

قبل  من  األلواح  تلك  بتغطية مخاطر  وذلك  الشمسية  اللوحات  عىل 
البديل  وخاصة    إلعتماد  هذا  

ً
كات  وبأسعار تفضيلية تشجيعا ال�ش

اإلنتاجية   القطاعات   اهم   من   يعت�ج   الذي   الزراعي  القطاع  ي  
�ن

ي  .
الداعمة  لإلقتصاد  السودا�ن
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كات  ي ظل وجود �ش
ته خاصة �ن ي دفع مس�ي

ي ودوره �ن لالقتصاد الوط�ن
ن  تأم�ي أهمية  عىل  مشددة   العالمية،  المنافسة  عىل  مقتدرة  ن  تأم�ي
وتحويل  المختلفة  القضايا  مخاطبة  وأهمية  النقدية  المحاصيل 
ورة رفع  االتفاق عىل رصن وتم   ، ن التأم�ي ي قطاع 

�ن ال فرص  المهددات 
تأمينية  خدمات  يتطلب  االستثمار  قطاع  وأن  خاصة  ي  التأمي�ن الوعي 
احتياجات  ي  وتل�ج تخاطب  وثائق  إعداد  يتطلب  مما  االستثمار  لقطاع 

المستثمرين. قطاع 
ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  �ش اتحاد  إدارة  مجلس  أعضاء  أشار  كما 
ي البالد.

ال أهمية التنسيق  وتطوير رؤية شاملة  لقطاع  االستثمار �ن
كات  �ش موارد   من  االستفادة  سبل  االجتماع  تناول   آخر  جانب  من 
المناطق  وتطوير  التحتية  البنيات  مجال  ي 

�ن باالستثمار  ن  التأم�ي
الجانب  هذا  ي 

�ن المرعية  واإلجراءات  ن  للقوان�ي وفقا  الصناعية 

منها. واالستفادة 
ن  التأم�ي وإعاده  ن  التأم�ي كات  عزوف �ش اشكاليات  االجتماع  تناول  كما 
متناواًل  الجزيرة،  والية  ي 

�ن برزت  ي  وال�ت القطن  محصول  ن  تأم�ي عن 
تتعلق  ومطلوبات  وإجراءات  ن  التأم�ي بسياسات  تتعلق  جوانب 

عليه. بالمؤمن  
لهذا  ن  التأم�ي كات  �ش من  كة  مش�ت محفظة  إلنشاء  اتجاه  وهنالك 
الصحاب  ي   التأمي�ن الوعي  رفع  ي 

�ن االتحاد  دور  إل  باالضافة  الغرض 
لمصلحة. ا

أصحاب  اتحاد  بمشاركة  كة   مش�ت لجنة  تشكيل  عىل  االتفاق  تم  كما 
ن وتعزز من  العمل للخروج برؤية تخاطب الواقع وتطور سوق التأم�ي

. السودان  ي 
�ن االستثمار  تنافسية 

المصدر: وكالة السودان لألنباء
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Arab Insurance LebanonLebanon

التعويضات المسّددة عن إنفجار المرفأ: %45 للممتلكات و%90 للحياة و95% 
للسيارات واإلستشفاء

العالم،  ي 
�ن انفجار  أك�ج  ثالث  وهو  آب   4 النفجار  الثانية  الذكرى  ي 

�ن
من  العدالة  براثن  من   

ً
وفاّرا  

ً
متواريا الفاجعة  هذه  مرتكب  يزال  ال 

تعرقل  ي  وال�ت يمارسها  ي  ال�ت العلنية  والتهديدات  الضغوطات  خالل 
تاجر”. يا  عينك  والقضاء “عىل  التحقيق  عمل 

أنفسهم  ون  يعت�ج ن  التأم�ي معيدي  بعض  يزال  ال  الواقع،  هذا  ظّل  ي 
�ن

لم  طالما  المرفأ،  انفجار  من  رين  المترصن عىل  بالتعويض  ن  ملزم�ي غ�ي 
يصدر تقرير رسمي يحّدد مالبسات وقوعه وما اذا كان نتيجة حادث 
ن المحلية اتفقت مع  كات التأم�ي ... ولو أن �ش ي ي أو إرها�ج او عمل حر�ج
غ�ي  اإلنفجار  أسباب  اذا كانت  ما  ي 

�ن األموال  إعادة  عىل  المعيدين 
. التأمينية  العقود  ال   

ً
استنادا بالتغطية  مشمولة 

لـ”نداء  نسناس  ايىلي  لبنان  ي 
�ن الضمان  كات  �ش جمعية  رئيس  ويقول 

معيدي  من  التعويضات  من  تب�ت  ما  تسديد  “مشكلة  إن  الوطن” 
السابقة  والمحاوالت  المناشدات  تنجح  ولم  قائمة  تزال  ال  ن  التأم�ي
تسديد  عىل  حثهم  ي 

�ن تّموز  شهر  منذ  علنية  وتحّولت  تكّثفت  ي  ال�ت
تبة”. الم�ت التعويضات 

الضمان  هيئات  مراقبة  للجنة  تقرير  أحدث  ن  ب�يّ اإلطار،  هذا  ي 
�ن

ي  ال�ت ار  لألرصن المقدرة  الخسائر  إجمالي  أن   2022 أيار  ي 
�ن والصادر 

 
ً
850 مليونا 900 مليون دوالر،  تبلغ نحو  4 آب،  انفجار  بها  تسبب 

50 مليون دوالر  45 و  ن  اوح ب�ي ن وقيمة ت�ت التأم�ي منها حّصة معيدي 
الوطنية. ن  التأم�ي كات  تبة عىل �ش الم�ت التغطية  هي حّصة 

ال  “بالنسبة  أنه  نسناس  يوضح  دفعت،  ي  ال�ت المبالغ  وحول 
من   95% نسبة  تسديد  تّم  اإلستشفائية  والكلفة  السيارات  ار  ارصن
الحياة  عىل  ن  التأم�ي بوالص  ال  بالنسبة  بينما  تبة،  الم�ت التعويضات 
ببوالص  يتعلق  ما  ي 

�ن أما  التعويضات.  من   90% نسبة  تسديد  فتم 
من   55% نسبة  دفع  ن  التأم�ي كات  �ش فاستطاعت  الممتلكات،  ن  تأم�ي

قيمة  من   45% ونسبة  للممتلكات  العائدة  الحوادث  عدد  إجمالي 
الممتلكات. تلك  عىل  تبة  الم�ت التعويضات 

لجنة  تقرير  ال   
ً
استنادا المسّددة  ار  األرصن قيمة  إجمالي  يكون  وبذلك 

أي  ة  ل�ي مليار   535,259 ي 
الما�ن أيار  لغاية  الضمان  هيئات  مراقبة 

الرسمي  الرصف  سعر  وفق  كي  أم�ي دوالر  مليون   353 نحو  يعادل  ما 
التعويض  ن  التأم�ي معيدي  رفض  بسبب  لبنانية،  ة  ل�ي  1515 البالغ 
الذي  المرفأ  إنفجار  تقرير رسمي عن حقيقة  أي  ي ظّل عدم صدور 

�ن
ثلث  ودّمر   7000 نحو  وجرح  شخص   200 من  أك�ث  بحياة  أودى 

وت. ب�ي العاصمة 
المصدر: نداء الوطن

Arab Insurance EgyptEgypt

ن حاتها لتطوير قطاع التأم�ي كات بتقديم مق�ت «الرقابة المالية» تطالب ال�ش

ن المرتبطة بالتمويل العقاري  م تطوير منتجات التأم�ي ن رئيس «الرقابة المالية»: نع�ت
لدعم القطاع 

الدكتور  الوزراء،  مجلس  رئيس   ، مدبولي مصط�ن  الدكتور  الت�ت 
الرئيس  السيد  قرار  صدور  عقب  وذلك  صالح،  فريد  محمد 
بأعمال  قائما  بتكليفه  الجمهورية،  رئيس  السيىس،  عبدالفتاح 
الستعراض  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس 

المقبلة. ة  الف�ت الهيئة خالل  خطط 
أهمية  تولي  الحكومة  إن  الوزراء  رئيس  قال  اللقاء،  مستهل  ي 

�ن
االقتصاد  لنمو  والداعمة  المحركة  القطاعات  جميع  لدعم  ة  كب�ي
ي 

يأ�ت الذي  ي 
المرص�ن غ�ي  المالي  القطاع  منها  القلب  ي 

و�ن المرصي، 
الحكومة. عمل  أولويات  ضمن 

للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  فريد،  محمد  الدكتور  قال  جانبه  من 
عمل  اتيجية  اس�ت وتنفيذ  تطوير  ستشهد  المقبلة  ة  الف�ت إن  المالية، 
ي 

المرص�ن غ�ي  المالي  للقطاع  المكونة  األنشطة  كافة  تطول  شاملة 
بالتأج�ي   

ً
مرورا المال،  رأس  سوق  نشاط  من  بداية  سواء  حد  عىل 

وصوال  االستهالكي  والتمويل  ن  والتأم�ي العقاري،  والتمويل  التمويىلي 

بالتنسيق مع مختلف  والتخصيم، وذلك  الصغر  متناهي  التمويل  إل 
األطراف ذات الصلة.

قواعد  تطوير  عىل  العمل  ستشهد  المقبلة  ة  الف�ت أن  فريد  وأوضح 
كات الجادة من القيد والطرح وذلك  القيد لتمكن أك�ج عدد من ال�ش
وكذلك  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  تشكيل  عقب 
وباألخص  فيها  البت  التأمينية و�عة  المنتجات  تطوير  العمل عىل 

العقاري. بالتمويل  المرتبطة  التأمينية  المنتجات 
المخاطر  المال  رأس  نشاط  تطوير  العمل عىل  سيتم  أنه  إل  وأشار 
لتطوير  الالزم  التمويل  الحصول عىل  ي 

�ن الناشئة  كات  ال�ش لمساندة 
 إل جنب مع اإل�اع بتأسيس 

ً
أنشطتها وزيادة حجم أعمالها، جنبا

ضد  التحوط  من  ن  المتعامل�ي ن  لتمك�ي وتفعيلها  المشتقات  أسواق 
مكون  زيادة  إمكانية  دراسة  عن  فضاًل  األسعار،  تقلبات  مخاطر 
المال  أسواق  ن  ب�ي ما  التعاون  خالل  من  ي  العر�ج ي  البي�ن االستثمار 
هذا  ي 

�ن المطلوبة  التعديالت  كافة  وإدخال  مكثفة  بصورة  العربية 
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ن خالل 6  ي للحكومة من قطاع التأم�ي ح بتخارج تدريحج وثيقة ملكية الدولة .. مق�ت
سنوات

ورشة  الوزراء،  بمجلس  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  مركز  عقد 
اء، اليوم األحد، وذلك  العمل الـ 22 ضمن سلسلة جلسات حوارالخ�ج
ن  التأم�ي بقطاع  الدولة  ملكية  سياسة  وثيقة  مستهدفات  لمناقشة 
الجهات  وممثىلي  لمان  ال�ج نواب  من  بحضور عدد  المالية،  والوساطة 

الجامعات. وأساتذة  اء  والخ�ج ن  التأم�ي كات  و�ش المعنية  التنفيذية 
 ، ي

وكانت الحكومة قد أطلقت حواًرا مجتمعًيا، منتصف يونيو الما�ن
المنظومة  وأطراف  ن  والمتخصص�ي اء  الخ�ج رؤى  عىل  االطالع  بهدف 
تستهدف  ي  ال�ت الدولة”،  ملكية  “سياسة  وثيقة  حول  االقتصادية 
ألهداف  دعًما  والخاص،  العام  ن  القطاع�ي ن  ب�ي المشاركة  زيادة 
ورشة   21 عقد  من  االنتهاء  تم  حيث  االستثمارات،  وزيادة  التنمية 
بأداء  للنهوض  حات  ومق�ت توصيات  وضع  تضمنت  اآلن،  ح�ت  عمل 
واالتصاالت  والرياضة  والتعليم  والنقل  والصحة  الزراعة  قطاعات 
والنسيجية  والدوائية  الغذائية  والصناعات  المعلومات  وتكنولوجيا 
والتغليف  والن�ش  والطباعة  الجلود  وصناعة  والهندسية  ونية  واإللك�ت

والتجزئة. الجملة  وتجارة  الطبية  والمستلزمات 
 ، ن ي، رئيس مجلس إدارة االتحاد المرصي للتأم�ي وأشاد عالء الزه�ي
ن  التأم�ي قطاع  أن  وأكد  الخاص،  القطاع  ن  تمك�ي نحو  الدولة  بتوجه 
لزيادة  فرص  ولديه  لالستثمار،  الجاذبة  القطاعات  من  يعد  المرصي 
ً ا إل أن ذلك األمر  ، مش�ي ي الناتج المحىلي اإلجمالي

حجم مساهمته �ن
كات  �ش استثمار  نسب  لزيادة  يعية  ت�ش تعديالت  صدور  يستوجب 
الدولة نحو  لتحركات  المختلفة دعًما  اإلنتاجية  القطاعات  ي 

ن �ن التأم�ي
أغلب  توجه  ن حالًيا  التأم�ي كات  أغلب �ش أن  الصادرات، خاصة  زيادة 

الخزانة. أذون  إل  استثماراتها 
الدلتا  كة  إدارة �ش رئيس مجلس  عادل موىس،  الدكتور  ح  اق�ت كما 
ي  ن بشكل تدريحج ، أن يتم تنفيذ تخارج الدولة من قطاع التأم�ي ن للتأم�ي
3 سنوات أخرى  %30، ثم خالل   – 25 3 سنوات بنسب من  خالل 

التخارج. مراحل  استكمال  يتم  لها،  تالية 
مرص  كة  ل�ش المنتدب  العضو  العزيز”،  عبد  “أحمد  وأشار 
طروحات  برنامج  ضمن  ستكون  كة  ال�ش أن  إل  الحياة،  لتأمينات 
األعمال  بقطاع  ن  التأم�ي كات  �ش كأول  المرصية،  بالبورصة  مرتقب 
أن  مضيًفا  االستثمارات،  لزيادة  الجديد  النهج  ذلك  تتب�ن  ي  ال�ت العام 

بالقطاعات  االستثمارات  من  العديد  لديها  الحكومية  ن  التأم�ي كات  �ش
يضمن  بشكل  للقانون،  وفًقا  محددة  بنسب  المختلفة  اإلنتاجية 

الخاص. القطاع  كات  المنافسة مع �ش حرية 
لتأمينات  مرص  كة  ل�ش المنتدب  العضو  جودة”،  “عمر  وشدد 
كات  ال�ش ن  ب�ي المنافسة  حرية  توافر  ضمان  أهمية  عىل  الممتلكات، 
بأسلوب  العمل  أن  مضيًفا  العام،  األعمال  قطاع  كات  و�ش الخاصة 
حرية  مبادئ  يخالف  أمًرا  يعد  كات  ال�ش ن  ب�ي التأمينية  المجمعات 
النظر بشأنه  إعادة  ما يستلزم  المتعارف عليها عالمًيا، وهو  المنافسة 
ي 

�ن عليها  المنصوص  التنافىسي  الحياد  ومبادئ  بينه  توافق  إلحداث 
الدولة”. ملكية  “سياسة  وثيقة 

”، عضو لجنة الشؤون االقتصادية  وفيما أشارت النائبة “غادة عىلي
القطاع  تواجه  ي  ال�ت المشكالت  مناقشة  أهمية  إل  النواب،  بمجلس 
يعية  الت�ش العقبات  تجاوز  عىل  والعمل   ، ن التأم�ي مجال  ي 

�ن الخاص 
الدولة”،  ملكية  “سياسة  وثيقة  طرح  مع  بالتوزاي  اإلطار،  ذلك  ي 

�ن
األعمال  تطوير  إدارة  مدير  خالد”،  وجدي  “حنان  الدكتورة  ذكرت 
مشاركة  نسب  زيادة  أن  المالية،  االستثمارات  إلدارة  األهل  كة  ب�ش
المالية غ�ي  األنشطة  ي مجاالت 

�ن تتطلب دعم عمله  الخاص  القطاع 
ها. وغ�ي المالية  السم�ة  أنشطة  مثل  المرصفية، 

إن  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  ممثل   ،” تهامي “خالد  وقال 
يستهدف  ن  التأم�ي كات  ل�ش المرصية  بالبورصة  الطروحات  برنامج 
الدولة  أرباح  بحصة  والنهوض  والحوكمة  الشفافية  مباديء  ضمان 
المنافسة  يضمن  بشكل  تأمينية  برامج  لتوف�ي  منافسة  ي 

�ن والدخول 
األرباح  يبة  رصن تفعيل  عدم  أن  مضيًفا  الخاص،  القطاع  مع  العادلة 

. ي واألجن�ج المحىلي  للمستثمر  طمأنة  رسالة  إرسال  هدفه  الرأسمالية 
كة  �ش إدارة  مجلس  عضو  الصادق”،  عبد  “خالد  وطالب 
كات  �ش طروحات  خطة  تشمل  أن  ورة  برصن  ، ن للتأم�ي “المهندس” 
ن بالبورصة أجندة طويلة األمد توضح نسب الطرح المستهدفة  التأم�ي
كات  ل�ش العالمي  التصنيف  درجة  من  يرفع  بما  الطويل،  المدي  عىل 
. ي كات أك�ث جاذبية للمستثمر األجن�ج ن المرصية، وبما يجعل ال�ش التأم�ي

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

معدالت  وتطوير  تنمية  عىل  الجاد  العمل  استكمال  مع  الصدد، 
المالية األوراق  ي سوق 

المؤسىسي �ن االستثمار 
353 لسنة  ، قراًرا رقم  وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيىسي
رئيس  بأعمال  بالقيام  صالح،  فريد  محمد  الدكتور  2022بتكليف 
اعتبارا  وذلك  عام،  لمدة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس 

اليوم األحد. من 
ن التأم�ي وثائق  توزيــــع  تكلفة  تلعب دورا مهما �ن خفض  التكنولوجيا 

للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  بأعمال  القائم  فريد  محمد  الدكتور  طالب 
لعقد  تمهيدا  القطاع  لتطوير  حاتها  مق�ت بتقديم  ن  التأم�ي كات  �ش المالية، 

لمناقشتها. موسع  اجتماع 

للمجمعة  الجديد  المقر  افتتاح  هامش  عىل  ترصيحات  �ن  فريد  وقال 
القطاع �ن  الهيئة تسع إل زيادة مساهمة  ن اإلجبارى، إن  للتأم�ي المرصية 

اإلجمال. المحىل  الناتج 

وأضاف أن الهيئة منفتحة للتعاون مع جميع أطراف الصناعة وعىل رأسها 
المنتجات  اعتماد  إجراءات  ت�يــــع  إل  الفتا   ، ن للتأم�ي المرصى  االتحاد 

كات. ال�ش لصالح  الجديدة 

 لوجود 
ً
ن نظرا التأم�ي وأوضح أن انخفاض الدخول ليس عائقا لنمو نشاط 

. ن للمواطن�ي اقتصاد غ�ي رسم ضخم �ن مرص يوفر حجم دخل جيد 

توزيــــع وثائق  تكلفة  تلعب دورا مهما �ن خفض  التكنولوجيا  أن  وأشار إل 
، مؤكدا أن الهيئة تدرس توف�ي ما يحتاجه القطاع لزيادة معدالت  ن التأم�ي

نموه.

العامة  الهيئة  رئيس  نائب  المعىط  عبد  رضا  المستشار  أكد  جهته،  ومن 
للرقابة المالية، أن هناك فجوة تأمينية تقدر بـ 2.8 مليار دوالر، مما يش�ي 
ة �ن القطاع تمكنه من زيادة حجم مساهمته �ن الناتج  إل فرص نمو كب�ي

اإلجمال. المحىل 

نشاط  ينظم  سوف  الموحد  ن  التأم�ي تنظيم  قانون  إن  المعىط  عبد  وقال 
الصناديق  حصة  إدخال  �ن  يساهم  مما  الخاصة،  والصناديق  كات  ال�ش
نسبة  احتساب  عند  كات  ال�ش أقساط  جانب  إل  والحكومية  الخاصة 

المحىل. الناتج  �ن  القطاع  مساهمة 

إن   ، ن للتأم�ي المرصى  االتحاد  رئيس  ى  الزه�ي عالء  قال  جانبه،  ومن 
دخول  �ن  سيساهم  الموحد«  »القانون  �ن  الصحية  الرعاية  نشاط  تنظيم 
إل  تقريبا  جنيه  مليارات   7 تبلغ  ال�ت  الط�ج  القطاع  كات  �ش اكات  اش�ت
الصناعة  مساهمة  ارتفاع  وبالتال  زيادتها،  إل  يؤدى  ما  القطاع  أقساط 

المحىل. الناتج  �ن 
المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية وأموال الغد

المصدر: أموال الغد

https://amwalalghad.com/2022/08/14/%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%ac/
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(+9% à 10,67 MMDH).
Au seul deuxième trimestre de l’année en cours, 
l’ACAPS fait état d’une hausse des primes de 6,8% 
à près de 14,36 MMDH. Les primes « Vie » se sont 
accrues de 11,8% à 8,14 MMDH et « Non Vie » de 
0,8% à 6,21 MMDH.
Par ailleurs, l’Autorité fait savoir que les prestations 
et frais payés, au titre du deuxième trimestre 2022, se 
sont établis à près de 9,34 MMDH, en augmentation de 
7,6% par rapport au T2-2021.
Les charges d’acquisition et de gestion se sont élevés, 
durant la même période, à 2,42 MMDH, en hausse de 
4,7% par rapport à 2021.
Les placements affectés ont, pour leur part, augmenté 
de 0,7% à 189,7 MMDH.

Les primes émises par les compagnies d’assurances et 
de réassurance se sont établies à quelque 29,7 milliards 
de dirhams (MMDH) à fin juin 2022, en hausse de 5,3% 
par rapport à la même période de l’année précédente, 
selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la 
prévoyance sociale (ACAPS).
Ainsi, la branche « Non-Vie » a progressé de 5,2% à 
plus de 16,45 MMDH, tirée entre autres, par l’évolution 
des segments « Évènements catastrophiques » de 8,4% 
à 331,4 millions de dirhams (MDH), « Accidents 
corporels » (+5,8% à 2,58 MMDH) et « Automobile 
» (+8,6% à 7,73 MMDH), ressort-il des statistiques 
trimestrielles publiées par l’Autorité.
La branche « Vie » a, pour sa part, enregistré une 
hausse de 5,3% à plus de 13,21 MMDH au terme des 
six premiers mois de l’année, notamment sous le poids 
du segment « Epargne- Supports Unités de compte » 

Assurances: Hausse de 5,3% des primes émises à fin juin 2022

 Source: Info Mediaire
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bénéficiaires » dans son contrat, ce patrimoine sera 
distribué par défaut aux ayants-droits de l’assuré selon 
les règles de l’héritage appliquées au Maroc. 
En fait, on peut nommer qui on veut comme héritier de 
ce contrat, ce peut être son voisin, un ami, son poisson 
rouge … ou autres.
Qu’en est-il du Takaful ?
L‘article 13 de l’arrêté Takaful est très explicite en 
matière de désignation des bénéficiaires dans les 
contrats d’investissement. En effet, ces contrats ne 
doivent pas être utilisés comme moyen pour détourner 
ou empêcher le respect des normes charaiques liés à 
l’héritage ou au testament.
Si à la base le contrat d’investissement prévoit comme 
bénéficiaire le participant qui verse les contributions 
avec désignation d’autres bénéficiaires mais 
uniquement en cas de son décès, trois cas de figure se 
présentent si le participant décède avant l’échéance du 
contrat :
Premièrement, si le bénéficiaire fait partie des 
héritiers du participant, les sommes constituées ne 
sont attribuées audit bénéficiaire que sur autorisation 

Lors des Master Class de l’ACAPS (Autorité de Contrôle 
des Assurances et de la Prévoyance Sociale) organisés 
ce 29 juin à Casablanca, le parterre de journalistes 
conviés a pu approfondir les facettes de l’assurance 
Takaful. 212assurances en a profité pour échanger avec 
Mohamed FERISS, Chef du Département du Suivi 
des Produits d’Assurance, et Aissam EL ACHIKI, de 
la Direction de la Régulation et de la Normalisation 
des Assurances à l’ACAPS. La question qui leur a été 
posée : Comment faire jouer l’assurance Takaful pour 
les enfants en vue de la transmission patrimoniale? Est-
ce conforme avec la législation sur le Takaful validée 
par le Conseil Supérieur des Oulémas ?
Concrètement, l’investissement Takaful est-il différent 
de la capitalisation, lorsqu’il s’agit de transmettre une 
partie de son patrimoine à ses héritiers choisis ? 
Dans le cadre de la capitalisation, Il est stipulé 
que ceux qui sont nommés sur le contrat comme 
bénéficiaires, toucheront le capital en cas de décès du 
souscripteur. C’est un contrat privé qui nomme la ou 
les personnes héritières en cas de décès de l’assuré. 
Nous sommes dans un cadre conventionnel. De plus, si 
l’assuré souscripteur ne remplit pas la case « Héritiers 

Transmission patrimoniale au Maroc: Quelle différence entre le 
Takaful et l’assurance conventionnelle
Si avec son contrat de capitalisation, une personne peut transmettre son patrimoine librement à n’importe quel 
bénéficiaire de son choix, le Takaful lui est différent. Car le contrat est encadré par les règles Chariatiques en 
matière d’héritage. 212 Assurances vous propose une vision 360 de ces différences. 

https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/acaps_statistics_t2_2022_vf.pdf
https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/acaps_statistics_t2_2022_vf.pdf
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des autres héritiers après le décès de ce participant. 
A défaut de cette autorisation, lesdites sommes sont 
considérées comme faisant partie de la succession de 
l’assuré et les règles charaiques spécifiques à l’héritage 
leur sont appliquées.
Deuxièmement, si le bénéficiaire ne fait pas partie 
des héritiers du participant, les sommes constituées 
sont attribuées audit bénéficiaire conformément aux 
règles charaiques spécifiques au testament, sans 
que le montant dont bénéficie l’intéressé ne dépasse 
un tiers (1/3) de la succession de l’assuré y compris 
les sommes constituées à son décès. Dans le cas où 
les sommes constituées dépassent le tiers (1/3) de la 
succession précitée, l’excédent ne peut être attribué 
audit bénéficiaire que sur autorisation de tous les 
héritiers après décès de ce dernier. A défaut de cette 
autorisation, l’excédent est attribué auxdits héritiers.
Troisièmement, lorsque le contrat ne comporte aucune 
désignation de bénéficiaire, les sommes constituées 
sont attribuées aux héritiers du participant.
Par ailleurs, dans les contrats d’investissement Takaful 
dans lesquels le bénéficiaire des sommes constituées 
à l’échéance du contrat est une personne autre que le 
participant, les contributions versées et le résultat de 
leur placement sont considérés comme donation à 
terme par ledit participant au profit de ce bénéficiaire. 
En cas de décès de ce dernier avant l’échéance du 

Companies News

» تربــح 15 مليون دينار خالل النصف األول 2022 ن «الخليج للتأم�ي
ربــح  ي 

صا�ن تحقيق  عن  ن  للتأم�ي الخليج  مجموعة  أعلنت  الكويـــت:الكويـــت: 
بزيادة   2022 عام  من  األول  النصف  عن  دينار  مليون   15 بقيمة 
مع  بالمقارنة  الواحد  للسهم   

ً
فلسا  52.87 بربحية   ،%27 نسبتها 

للسهم   
ً
فلسا  53.51 وبربحية  دينار  مليون   11.8 بقيمة  ربــح  ي 

صا�ن
االرتفاع  سبب  ويعود   ، ي

الما�ن العام  من  نفسها  ة  الف�ت عن  الواحد 
وأرباح  الفنية  المجموعة  كات  �ش نتائج  ارتفاع  إل  الربــح  ي 

صا�ن ي 
�ن

. ي
الما�ن العام  من  نفسها  ة  بالف�ت مقارنة  استثماراتها 

كما  دينار  مليون   184.4 المجموعة  مساهمي  حقوق  وبلغ 
ي 

�ن كما  دينار  مليون   129.4 مع  بالمقارنة   2022/06/30 ي 
�ن

ية  الدف�ت القيمة  وبلغت   ،%42.5 نسبتها  وبزيادة   2021/06/30
. ً
650 فلسا الجاري  العام  النصف األول من  ي نهاية 

للسهم �ن
مع  بالمقارنة  دينار  مليون   458.7 المكتتبة  األقساط  قيمة  وبلغت 
العام  من  نفسها  ة  الف�ت عن   %81 نسبتها  بزيادة  دينار  مليون   253
مليون   17.6 األخرى  واإليرادات  االستثمار  ربــح  بلغ  كما  السابق، 
العام  من  نفسها  ة  الف�ت عن  دينار  مليون   11.3 مع  بالمقارنة  دينار 

.%55 نسبتها  بزيادة  ي 
الما�ن

فقد  وثائقها،  حملة  وحقوق  التشغيلية  المجموعة  ألعمال   
ً
وتدعيما

ي 
�ن كما  دينار  مليون   487.4 كة  لل�ش الفنية  االحتياطيات  ي 

صا�ن بلغ 
المخاطر  كة عىل تحمل  الذي يعزز قدرة ال�ش 2022/06/30، األمر 

المستقبل. ي 
�ن تطرأ  قد  ي  ال�ت الطارئة 

ي النصف األول من العام الجاري 1.34 مليار 
وبلغت قيمة األصول �ن

بزيادة   2022/06/30 ي 
�ن كما  دينار  مليار   0.8 مع  بالمقارنة  دينار 

.%67.3 نسبتها 
المخاطر تحمل 

contrat, les sommes constituées sont attribuées aux 
héritiers de ce bénéficiaire. Toutefois, si le contrat 
prévoit un autre bénéficiaire en cas de décès de l’assuré 
avant l’échéance du contrat, les sommes constituées 
sont attribuées à ce bénéficiaire conformément aux 
mêmes conditions et modalités prévues au premier et 
au second cas de figure ci-dessus.
L’introduction de cette notion de donation à terme  
permet au participant d’exercer son droit de rachat 
total ou partiel à n’importe quel moment. En effet, 
les sommes resteront la propriété du participant et le 
transfert de propriété ne s’effectue qu’après son décès.
Comment faire ?
Pour avoir plus de souplesse dans les contrats 
d’investissement Takaful, ils peuvent prévoir que le 
participant devient lui-même bénéficiaire des sommes 
constituées à l’échéance du contrat, si le bénéficiaire 
désigné initialement décède avant l’échéance dudit 
contrat, et ce à condition de le prévoir expressément 
dans les conditions particulières du contrat.
Pour les autres types de contrats Takaful donnant 
possibilité à la désignation des bénéficiaires, il 
convient de souligner que dans les contrats d’assurance 
temporaires en cas du décès, les sommes à verser en 
cas de décès du participant pendant la durée du contrat 
sont attribuées au bénéficiaire désigné au contrat quelle 
que soit la nature de son lien avec l’assuré.

 Source: 212 Assurances
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” ترتفع %26 إىل 4.8 مليون دينار ن األرباح الفصلية لـ”األهلية للتأم�ي
النتائج  دعم  بما  ؛ 

ً
سنويا  26.42% بنسبة   2022 من  ي 

الثا�ن الربــع  ي 
�ن ن  للتأم�ي األهلية  كة  �ش أرباح  ارتفاع  المالية  القوائم  كشفت  الكويـــت:الكويـــت: 

كة. لل�ش النصفية 
ة  الف�ت ي 

�ن دينار  مليون   3.79 مقابل  دينار،  مليون   4.80 الحالي  العام  من  ي 
الثا�ن الربــع  ي 

�ن الكويت،  لبورصة  بيان  وفق  “األهلية”،  أرباح  بلغت 
.2021 نفسها من 

 ،2021 من  األول  األشهر  بستة  دينار  مليون   7.46 بـ مقارنة  دينار،  مليون   9.21 بقيمة   2022 من  األول  النصف  ي 
�ن  

ً
أرباحا كة  ال�ش وسجلت 
.23.40% بنمو سنوي 

االستثمار. والعائد من  الفنية  األرباح  ارتفاع  إل  لـ”األهلية”  ي 
النص�ن الربــح  نمو  البيان  وعزا 

العام  من  نفسها  ة  الف�ت أرباح  مقابل  دينار،  مليون   4.41 إل   20.3% بنحو  الجاري  العام  من  األول  بالربــع  ارتفعت  كة  ال�ش أرباح  أن  إل  يشار 
دينار. مليون   3.664 البالغة  ي 

الما�ن
المصدر: مباشـــر

سعود  خالد  ن  للتأم�ي الخليج  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  قال 
المجموعة  قوة  العام  لهذا  األول  النصف  نتائج  »تعكس  الحسن: 
تنويــــع  طريق  عن  المخاطر،  تحمل  عىل  وقدرتها  المتواصل  ونموها 
ذلك  يتما�ش  كما  مساهميها،  أصولها وحقوق  وحماية  دخلها  مصادر 
لعمالئنا  التأمينية  الخدمات  أفضل  تقديم  إل  المستمر  سعينا  مع 
واألردن،  تركيا  الجزائر،  )مرص،  فيها  نوجد  ي  ال�ت األسواق  جميع  ي 

�ن
اتيجيات  إس�ت بتطوير  وذلك   ،) ي العر�ج الخليج  منطقة  إل  باإلضافة 
الرقمية  المنتجات  توزيــــع  قنوات  مجال  ي 

�ن الرقمي  التحول 
األخرى«. والخدمات  والمطالبات 

المستمر  الدعم  بفضل  اإلنجازات  هذه  تحققت  »لقد  وأضاف 
دعم  وبفضل  وخدماتها،  المجموعة  إدارة  ي 

�ن وثقتهم  العمالء،  من 
)القابضة(  الكويت  مشاريــــع  كة  �ش سيما  ال  الكرام،  ن  المساهم�ي
الكرام،  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  األوسط  ق  ال�ش فاكس  ف�ي كة  و�ش
بالشكر   

ً
لهم جميعا أتقدم  الذين  المجموعة  ي 

ي وإخالص موظ�ن
وتفا�ن

الكويت  ي 
�ن الرقابية  الجهات  إل كل   

ً
أيضا والشكر موصول  والتقدير، 

 .» ي الكوي�ت ن  التأم�ي قطاع  لتطوير  الدائم  لتعاونها 

المصدر: القبـــس

ي النصف األول
ن دينار �ن » تحقق 9.9 مالي�ي ن «الكويت للتأم�ي
األول  النصف  نتائح  عن  ن  للتأم�ي الكويت  كة  �ش أعلنت  الكويـــت:الكويـــت: 
ن دينار  9.9 مالي�ي ة الحالية  ي أرباح الف�ت

، حيث بلغ صا�ن للعام الحالي
وبلغت   ، ي

الما�ن العام  من  نفسها  ة  للف�ت دينار  ن  مالي�ي  9.4 مقابل 
للعام   

ً
فلسا  50.9 مقابل   

ً
فلسا  53.6 ة  الف�ت لهذه  السهم  ربحية 

. ي
الما�ن

ي تم االكتتاب بها وقبل تسويتها باألقساط  وبلغ إجمالي األقساط، ال�ت
مقابل  دينار  مليون   29.4 والحياة،  للسيارات   

ً
مقدما المقبوضة 

قدرها  وبزيادة   ، ي
الما�ن العام  من  نفسها  ة  للف�ت دينار  مليون   24.8

.%18.4 ن دينار وبنسبة  4.6 مالي�ي
مقابل  دينار  ن  مالي�ي  6.3 الحالية  ة  للف�ت التشغيلية  اإليرادات  وبلغت 
حقوق  وارتفعت   . ي

الما�ن العام  من  نفسها  ة  للف�ت دينار  ن  مالي�ي  5.7
ة  للف�ت دينار  ن  مالي�ي  105 مقابل  دينار  مليون   123 إل  ن  المساهم�ي
 7.6 الحالية  ة  للف�ت االستثمار  من  الدخل  وبلغ   . ي

الما�ن العام  نفسها 
 ، ي

ة نفسها من العام الما�ن ن دينار للف�ت ن دينار مقابل 7.1 مالي�ي مالي�ي
الماضية. ة  للف�ت االستثمار  تقييم  خسائر  طرح  وبعد 

التفاؤل تعزيز 
من  حققناه  ما  »ان  يف:  �ش سامي  كة،  لل�ش التنفيذي  الرئيس  ورصح 
النصف  بنتائج  تفاؤلنا  يعزز  العام  هذا  من  األول  النصف  ي 

�ن نتائج 
أسعار  ارتفاع  مع  األول  النصف  ي 

�ن شهدنا  حيث  العام،  من  ي 
الثا�ن

 ، الحكومي اإلنفاق  زيادة  ونتوقع  العامة،  المالية  ي 
�ن  

ً
تحسنا النفط 

قطاعات  جميع  ي 
�ن النشاط  ويفعل  التشغيلية،  البيئة  يعزز  الذي 

وتصاعد  عالمي  اقتصادي  ركود  من  المخاوف  رغم  وذلك  األعمال، 
التضخم«. وارتفاع  الجيوسياسية  االضطرابات  ة  وت�ي

تحافظ  كة  ال�ش زالت  ما  واألقساط  األرباح  جانب  إل  أنه  وأضاف 

 -A عند   Moodyو  AM Best ي  وكال�ت من  ي 
االئتما�ن التصنيف  عىل 

باستمرارية  ونفخر  مستقرة،  مستقبلية  نظرة  مع  التوالي  عىل   A3و
المحلية  كات  ال�ش ي مقدمة 

�ن باعتبارنا  التصنيفات  الحصول عىل هذه 
. ن التأم�ي قطاع خدمات  ي 

�ن واإلقليمية 
التوسع  نحو  عملية  خطوات  أخذت  كة  ال�ش أن  يف  �ش وأوضح 
لمواكبة  ي خططها 

�ن وبقوة  مستمرة  وكذلك  الكويت،  خارج  ي 
الجغرا�ن

نوعية  بقفزات  كة  ال�ش وقامت   ،
ً
تكنولوجيا ن  التأم�ي خدمات  تطور 

ي 
�ن مستمرة  كة  ال�ش فإن  ذلك،  إل  باإلضافة  الخصوص.  هذا  ي 

�ن
متعددة. مجاالت  ي 

و�ن االجتماعية  مسؤولياتها 
المقبلة،  ة  الف�ت ي 

الكث�ي مما يجب عمله �ن واختتم: »ما زلنا نتطلع إل 
عن  تنتج  قد  ي  ال�ت المستقبلية  التحديات  مواجهة  من  كة  ال�ش ن  لتمك�ي

والعالمية«. اإلقليمية  التطورات 

المصدر: القبـــس
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اء «AIG» مقابل 197 مليون جنيه ن تتقدم بعرض ل�ش ي للتأم�ي ي أي �ج �ج
عن  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أعلنت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
اء إجباري عىل أسهم  ن مرص بعرض �ش للتأم�ي ي  ي أي �ج كة �ج تقدم �ش
 196.96 إجمالية  بقيمة  ن  للتأم�ي إيجيبت  ي  �ج أي  إيه  كة  �ش رأسمال 

الهيئة. قبل  العرض من  مليون جنيه، وجاري دراسة 
1.2 مليون سهم بواقع  وأوضحت أن العرض تضمن االستحواذ عىل 
 164.14 يبلغ  نقدي  بسعر  ي  �ج أي  إي  كة  �ش أسهم  من   100%
كة  ال�ش رأسمال  أسهم  من   75% للتنفيذ  أد�ن  وبحد  للسهم،  جنيها 

بالعرض. المستهدفة 
التنفيذية  الالئحة  من  ع�ش  ي 

الثا�ن الباب  ألحكام   
ً
وفقا ذلك  وجاء 

.1992 95 لسنة  لقانون سوق رأس المال رقم 

ن الممتلكات  ن – مرص تمثل ذراع تأم�ي ي للتأم�ي ي آي �ج كة �ج ويذكر أن �ش
تعد  بدورها  ي  وال�ت مرص،  ي 

�ن ن  للتأم�ي الخليج  لمجموعة  والمسئوليات 
ق األوسط  ي منطقة ال�ش

ن �ن ي مجال التأم�ي
أحد أك�ج الكيانات العاملة �ن

والحاصلة  بالمنطقة،  ن  تأم�ي كة  �ش  15 تمتلك  حيث  أفريقيا  وشمال 
ى  الك�ج الثالث  التصنيف  ي ممتاز من قبل وكاالت 

إئتما�ن عىل تصنيف 
.AM Best , Moody’s , S&P

ن مرص خالل إنعقاده  ي للتأم�ي ي أي �ج كة �ج وقد وافق مجلس إدارة �ش
 380.9 إل  كة  لل�ش المدفوع  المال  رأس  زيادة  عىل  ي 

الما�ن نوفم�ج 
مليون   42.9 نحو  البالغة  الزيادة  تمويل  يتم  أن  عىل  جنيه،  مليون 

كة. بال�ش المرحلة  األرباح  من  المصدر: أموال الغدجنيه 

ن %93 خالل 6 أشهر ن للتأم�ي صعود أرباح فلسط�ي
 93.3% بنسبة   ، ن للتأم�ي ن  فلسط�ي كة  ربــح �ش ي 

ارتفع صا�ن فلسطيـــن:فلسطيـــن: 
2022، عىل أساس سنوي. خالل النصف األول 

المجموعة  بيانات  عىل  استنادا  االقتصادي  لموقع  مسح  ي 
�ن وجاء 

ي 
1.595 مليون دوالر �ن ائب، بلغ  ي أرباحها بعد الرصن

المالية، أن صا�ن
ي النصف 

825 ألف دوالر �ن ، صعودا من  النصف األول العام الحالي
األول 2021.

المطالبات  ي 
صا�ن صعود  نتيجة  كة،  ال�ش ربــح  ي 

صا�ن صعود  ي 
يأ�ت

المسددة إل 19.7 مليون دوالر خالل النصف األول 2022، مقارنة 
11.8 مليون دوالر عىل أساس سنوي. مع 

العموالت  بعد  المكتسبة  األقساط  ي 
صا�ن ي 

�ن ارتفاع  ذلك،  وقابل 
أساس  عىل  دوالر،  مليون   18.1 مع  مقارنة  دوالر  مليون   25.1 إل 

سنوي.
الموزعة عىل  اإلدارية  المصاريف  بعد  ن  التأم�ي نشاط  ربــح  ي 

وبلغ صا�ن
عىل  دوالر،  مليون   1.8 مع  مقارنة  دوالر  مليون   2.2 كة،  ال�ش فروع 

أساس سنوي.
ي 

�ن دوالر  ألف   33.4 بقيمة  استثمارات  عوائد  كة  ال�ش حققت  بينما 
أساس  عىل  دوالر  آالف   9.3 من  صعودا   ،2022 األول  النصف 

سنوي.
أن كان  بعد  مليون دوالر   86,843 بلغ  فقد  الموجودات  أّما مجموع 
نسبته  بلغت  بارتفاع   2021 العام  نهاية  ي 

�ن دوالر  مليون   83,129
.4.47%

أن  بعد  أمريكي  دوالر  مليون   73,367 المطلوبات  مجموع  وبلغ   
بلغت  بارتفاع   2021 العام  نهاية  أمريكي  دوالر  مليون   67,572 كان 

.8.57% نسبته 
دوالر  مليون   13,476 بلغ  فقد  الملكية  حقوق  لمجموع  وبالنسبة 
بانخفاض   2021 العام  نهاية  ي 

�ن دوالر  مليون   15,557 أن كان  بعد 
.13.38% نسبته  بلغت 

المصدر: االقتصادي

Wifak Bank acquiert assurances Attakafulia
Tunisia:Tunisia: Wifak International Bank vient d’annoncer qu’elle a obtenu l’accord du Conseil général des assurances et 
du ministère des Finances pour l’acquisition de 95.9% du capital de la société des assurances Attakafulia.
“La banque s’engage à informer le public de toute information pertinente concernant le déroulement de l’acquisition”, 
a affirmé la banque fondée par Mohamed Mellousse dans un communiqué de presse. 

 Source: Managers

ً
ن ترتفع بإجماىلي أصولها إىل 1.3 مليار جنيه .. واالستثمارات تسجل 1.1 مليارا الدلتا للتأم�ي

المنتدب  العضو  مو�،  عادل  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
كة  لل�ش المالي  للمركز  األولية  ات  المؤ�ش عن   ، ن للتأم�ي الدلتا  كة  ل�ش
العام  بنهاية  جنيه  مليار   1.3 إل  أصولها  إجمالي  إرتفاع  أظهرت 

.2022/2021 ي 
الما�ن المالي 

ي عوائد من االستثمارات بلغت 
كة حققت صا�ن وأوضح مو� أن ال�ش

كما   ،2022/2021 ي 
الما�ن المالي  العام  خالل  جنيه  مليون   119

جنيه  مليار   1.1 حوالي  كة  ال�ش استثمارات  إجمالي  إجمالي  سجلت 
.2022 يونيو  بنهاية 

 869 بقيمة  ة  مبا�ش أقساط  إجمالي  حققت  كة  ال�ش أن  إل  وأشار 
مستهدفة   ،2022/2021 ي 

الما�ن المالي  العام  خالل  جنيه  مليون 
ي 

�ن وذلك  الجاري،  المالي  العام  خالل  جنيه  مليار   1.1 إل  زيادتها 
 1.6 إل  المحفظة  زيادة  خاللها  كة  ال�ش تستهدف  اتيجية  اس�ت خطة 

3 سنوات. مليار جنيه خالل 
هذه  لتحقيق  اتيجية  اس�ت خطة  وضعت  كة  ال�ش أن  وأضاف 
جديدة  فروع  افتتاح  ع�ج  ي 

الجغرا�ن التوسع  عىل  ترتكز  المستهدفات 
ان  ي االكتتاب بفرع الط�ي

كة بالقاهرة والصعيد، بجانب التوسع �ن لل�ش
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SCR: Fitch Ratings confirme la notation AAA avec une perspective 
‘stable’
Morocco:Morocco: La Société Centrale de Réassurance (SCR), 
filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) 
a vu le 28 Juillet 2022, sa notation locale renouvelée 
par l’agence Internationale de notation Fitch ratings qui 
lui attribuée la note AAA (Local Scale) confortant ainsi 
ses bonnes performances Techniques et Financières.
Cette notation confirme sa position de Leader sur le 
Marché Marocain, sa forte Capitalisation, sa Solidité 
Financière et ancre davantage la croissance de son 
Développement au niveau Local et Régional.
« En 2021, la SCR a enregistré 2.614,94 MDH de 
primes émises, un résultat net de 310,52 MDH et un 
ROE de 11,7% », rappelle le top management.
A propos de la SCR :

Créée en 1960 par la CDG au lendemain de 
l’indépendance, la Société Centrale de Réassurance est 
le premier réassureur du Maroc.
La SCR occupe une position de Leader sur le 
Marché Marocain de la Réassurance et joue un rôle 
d’investisseur institutionnel. La SCR compte parmi les 
plus anciennes Sociétés de Réassurance en Afrique et 
au Moyen Orient, et dispose de 4 bureaux de contacts 
au Rwanda, en Egypte, en Côte d’Ivoire et en Afrique 
du Sud.
Actuellement, la SCR est présente dans 70 Pays avec 
plus de 500 Clients au Maroc, en Afrique, au Moyen 
Orient et en Asie. 

 Source: Eco Actu

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

ول. والب�ت
ن  التأم�ي إعادة  لإلتفاقيات  االستعابية  الطاقة  رفع  تم  أنه  إل  ونوه 
ي 

�ن نجحت  كة  ال�ش أن  كة  ال�ش أن   
ً
منوها جنيه،  مليار  إل  كة  بال�ش

كة  ن الرائد �ش 2022 مع معيدي التأم�ي تجديد إتفاقيات اإلعادة لعام 
. ن التأم�ي إعادة  لوساطة  م�ي  كة ف�ي بوساطة �ش العالمية،  بارت�ن ري 

ثقة  يؤكد  بما  مي�ة،  وط  ب�ش اإلتفاقيات  تجديد  تم  أنه  وأضاف 
كة،  لل�ش ة  ن المم�ي النتائج  عىل  ويدلل  كة  ال�ش ي 

�ن ن  التأم�ي معيدي 
لها. ي  الف�ن اإلكتتاب  قواعد  وتحسن 

خالل  كة  لل�ش العادية  غ�ي  العامة  الجمعية  موافقة  إل  مو�  وأشار 

كة  ي عىل زيادة رأس المال المدفوع لل�ش
إجتماعها نهاية ديسم�ج الما�ن

المعتمدة  الزيادة  لهذه   
ً
وفقا أنه   

ً
موضحا جنيه،  مليون   224 بقيمة 

المدفوع  كة  ال�ش رأسمال  رفع  فسيتم  كة  لل�ش العمومية  الجمعية  من 
الستهداف   

ً
منوها جنيه،  مليون   350 إل  جنيه  مليون   126 من 

مليون جنيه مستقباًل.  500 إل  زيادته  كة  ال�ش
زيادة  عىل  الماضية  السنوات  خالل  الموافقة  تم  أنه  مو�  وأضاف 
500 مليون جنيه، بما يدعم المالءة  كة المرخص به إل  رأسمال ال�ش
أعمالها  حجم  وزيادة  أقساطها  محفظة  وتعظيم  كة  لل�ش المالية 

المقبلة. المرحلة  خالل  المرصية  بالسوق 
المصدر: أموال الغد


