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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

Exclusive Sponsor

الراعــي الحصـــري

General Secretariat Activities

اجتماع لجنة تأمينات السيارات والمكاتب 
ي لبنان

العربية الموحدة �ف
)مديرة  لبنان  ي 

�ف الضمان  كات  �ش جمعية  من  كريمة  باستضافة 
السيارات  تأمينات  لجنة  اجتماع  ُعقد   ،) ي

اللبنا�ف الموحد  المكتب 
 15-02-2023 الموافق  االربعاء  يوم  الموحدة  العربية  والمكاتب 
رئيس  زا  م�ي أسعد  السيد/  االجتماع  ح�ف  وقد  الجمعية،  بمقر 
العام لإلتحاد  ف  األم�ي بالسادة   

ً
لبنان مرحبا ي 

الضمان �ف كات  جمعية �ش
تأمينات  لجنة  مقرر  والسيد  له  المرافق  والوفد  ف  للتأم�ي ي  العر�ب العام 
السادة  عن  فضال  العربية  الدول  من  اللجنة  أعضاء  وكافة  السيارات 

. ً
اضيا اف�ت الحضور 

المدرجه  الهامه  المواضيع  من  العديد  االجتماع  ناقش  وقد  هذا 
اعادة  االجتماع  خالل  تم  وقد  هذا  االجتماع،  اعمال  جدول  عىل 
من  كل  عضويتها  ي 

�ف لتضم   IT الـ  لمدراء  المصغرة  اللجنة  تشكيل 
م� / الجزائر / االمارات / سلطنة عمان / البحرين / االردن فضال 

تم  قد  لجنة  وهي   ، ف للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  األمانة  عن 
تقالية  ال�ب للبطاقة  ي 

و�ف اإللك�ت االصدار  وع  م�ش بداية  مع  تشكيلها 
وع. للم�ش الفنية  الجوانب  لمتابعة 

https://iciec.isdb.org/
https://rdvdelassurance.ma/public/inscription


GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2023/02/202023/02/20 IssueIssue  189189  العددالعدد

23% YoY to AED 1.52 billion from AED 1.99 billion. 

22

Markets’ Reports

UAE Listed Insurance Companies Performance Analysis For 
Year End 2022 (Preliminary Results)
UAE Listed Insurance companies saw their top line 
increase by 11% and closed the year at AED 29 billion 
up from AED 26 billion in 2021. This growth can 
be attributed to the Large 3 insurers that account for 
AED 2.8 billion of the total increase. The industry also 
benefited from some mandatory schemes which inflate 
the top line since the local companies cede business to 
each other.
From a profitability perspective, the reduction in rates, 
specifically in Motor, in 2020/2021 and increase in 
commissions have impacted the industry adversely. 
The situation is as bad as predicted. Net profit for the 
industry has dropped by around AED 462 million or 

https://aqabaconf.com/index.php/Registration/index
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd16orpv0XALhEaOsPH9d5OiUm-umjJznZ_T69WSStew9OoBg/viewform
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World Insurance

Net profit for the industry excluding the “Top 3” 
insurers has dropped from AED 902 million in 2021 
to AED 397 million in 2022 – a drop of 56%!. 18 of 
the 29 companies have seen a deterioration in profits 
compared to FY 2021.
While the numbers show a decrease of 23% (or 56%), 
the underlying situation could be much worse due 
to few factors that are not captured by these results. 
A key factor being inter-company receivables. In the 
recent circular by the CBUAE – they have listed some 
auditing issues and one of which is that receivables 
are overstated. There is a possibility that between the 
issuance of preliminary and final audited accounts 
there could be a revision in profits due to scrutiny by 

the auditors.
With the significant impact on profitability, the 
requirements to show solvency positions publicly and 
onset of IFRS17 which speeds up the loss recognition 
for onerous contracts – we see 2023 as a year where 
the UAE Insurance Industry will have to focus on 
fundamentals in terms of pricing, risk selection and 
overall risk management.
The results have been obtained from the published, 
unaudited preliminary numbers of the listed insurance 
companies of UAE.
To download full report, please click here

 Source: BADRI

Earthquakes to drive insured losses of $2.4 billion in Turkey, 
says KCC

These estimates do not include losses within Syria, and 
are based on the KCC Turkey Earthquake Reference 
Model.
According to KCC, across 10 of Turkey’s 81 provinces, 
the M7.8 earthquake, which occurred near a triple 
junction of three tectonic plates close to the Turkey-
Syria border, destroyed or heavily damaged more than 
41,000 buildings, the majority of which were poorly 
designed or constructed.
Numerous aftershocks followed the main earthquake, 
the largest of which was a M7.5 event.
“The widespread damage to buildings, especially near 
the epicenter, can be attributed in part to ground motion 

Total property insurance and reinsurance industry losses from the dual Kahramanmaras, Turkey earthquakes 
are estimated at $2.4 billion, with economic losses pegged at close to $20 billion, according to Karen Clark & 
Company (KCC).

acceleration that was much more intense than the 
buildings were designed to withstand. That said, much 
of the damage stems from poor construction practices 
and lax enforcement of building codes,” says KCC.
The most affected regions in Turkey are Gaziantep, 
Kahramanmaras, Malatya, Osmaniye, Iskenderun, 
Antakya, and Adana, with significant damage in 
Sanliurfa and Diyarbakir as well, notes KCC.
Currently, the death toll is nearing 42,000, and is 
expected to rise further as search and rescue efforts 
continue. The number of lives lost is now far higher 
than the 2011 Tohoku quake, and also the 1999 Ismit 
quake.

https://fintechrobos.com/ar/etn/arab-actuarial-conference-2023/
https://badriconsultancy.com/wp-content/uploads/2023/02/BADRI-UAE-Annual-Preliminary-Industry-Report-2022-Q4.pdf
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This loss estimate from KCC again highlights the 
vast protection gap (disparity between economic and 
insured losses post-event) that exists in the country. 
An economic cost of close to $20 billion for property 
losses, of which $2.4 billion is expected to be covered 
by insurance, points to a protection gap of around $17.6 
billion, or 88%.
KCC’s estimate follows that of Verisk’s extreme event 

solutions, which recently pegged economic losses 
at more than $20 billion, of which re/insurers would 
cover just 5%, or more than $1 billion of this total.
Analysts expect insured losses to be limited in light 
of low insurance penetration levels in the region but 
do expect reinsurers to absorb the bulk of any industry 
loss.

 Source: Reinsurance News

Pricing in climate change a “complete priority” for Swiss Re: 
Mumenthaler
Christian Mumenthaler, Chief Executive Officer (CEO) of Swiss Re, has asserted that adequately pricing in the 
effects of climate change to its policies is a “complete priority” for the reinsurer.
His comments came as part of a media call held 
alongside the release of Swiss Re’s results for 2022, 
during which leaders discussed how the warming 
climate could impact the re/insurance industry.
Swiss Re announced net income of $472 million for 2022 
compared with $1.4 billion a year earlier, as the impact 
of economic inflation on expected claims impacted its 
P&C businesses, and large natural catastrophe losses 
exceeded expectations at $2.7 billion.
On the topic of cat losses, Mumenthaler granted that 
it remains uncertain how climate change is interacting 
with some losses such as hurricane.
But for other secondary perils such as flood and drought, 
he maintained that it is “scientifically clear that there’s 
significantly more losses.”
Accordingly, the reinsurer has worked to adapt its 
models over the last several years, in order to better 
understand how these kind of losses will evolve, and 
how it can continue to provide cover for them in a 
sustainable way.
“On climate change, this is a huge industry topic, it’s a 

huge topic for our investors, as you can imagine. And 
so, there’s a lot of pressure, a lot of questions, certainly 
last year, do you know what you’re doing and all of 
that,” Mumenthaler explained, noting that Swiss Re 
maintains some 50 scientists in house to work on its 
modelling capabilities.
However, a consequence of adjusting these models is 
that prices must rise in line with the risk, which means 
that consumers ultimately end up paying more under 
the current system, he added.
“These are pricing signals for, if you build houses in 
the floodplain, you will see insurance go up and up and 
up, until you either build a house in such a way that 
it’s safe, or you build it somewhere else,” Mumenthaler 
said.
“The topic of not being able to cover at all is not yet 
a big topic because you can still price everywhere, 
but clearly the prices are going up and this will have 
some political backlash depending on where you are, 
in which country you are,” he concluded. “So, it’s a 
complete priority for us to be on top of that and try to 
understand trends and price it correctly.”

 Source: Reinsurance News

Insurance M&A slowdown may be best time for attractive deals: 
PwC
Analysts at PwC have forecast that mergers and acquisitions (M&A) in the re/insurance sector could be set to slow 
in response to inflationary and interest rate challenges, but have added that this could also create the conditions for 
deals at more attractive terms.
Overall, PwC expects M&A deals across all financial 
industries to rise in 2023 despite headwinds, as investors 
and executives look to balance short-term risks with 
their long-term business transformation strategies.
The broker’s Global M&A Industry Trends Outlook 
concludes that deals still present a desirable way for 
financial services firms in particular to boost digital 
capabilities, counter the disruption from platforms 
and fintechs, and address sustained pressure from 

regulators.
However, dealmakers nonetheless face challenges 
from the current uncertain macroeconomic market 
environment, including slowing GDP growth, 
inflation, higher interest rates and disruption resulting 
from the Russia– Ukraine conflict, and fallout from 
cryptocurrency failures.
Other factors compounding these challenges include 
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supply chain disruption, competition for highly skilled 
talent, and accelerated digital and cloud transformation.
For insurers and reinsurers specifically, PwC 
highlighted the problem of premiums lagging behind 
inflation rates, particularly in the property and casualty 
space where companies face strong product pricing 
challenges.
Additionally, analysts observed that high inflation 
in goods and services is driving up costs of personal 
insurance claims, with the non-life segment again 
more affected than the life segment, especially through 
property and motor claim costs.
And on a similar note, operational expenses are 
increasing because labour costs, a key component of 
insurers’ operational expenses, are being driven up 
further by wage inflation.
Other issues for insurers flagged by PwC include 
changing policyholder preferences, which may result 
in higher demand for products supported by higher 
interest rates, such as guaranteed savings.
“The need to accelerate transformation for insurers is 

critical,” commented Matt Britten, Partner, Insurance 
at PwC Bermuda. “In this challenging environment, it 
is time for insurers to clearly define their core business 
and decide which business areas will drive future 
growth and should be retained, and which to exit or 
dispose of, with the aim of deriving the greatest value 
from the divestment.”
He added: “M&A tends to slow during times of 
uncertainty or market volatility – but those can be 
precisely the times when valuations become more 
attractive and opportunity knocks.”
PwC further predicts that strong M&A activity will 
be realised in the insurance broker sector, although it 
also warned of the growing risk of disintermediation 
as rapid interest rate rises may result in policyholders 
surrendering policies faster.
On this point, analysts highlighted examples of several 
insurance brokers held by founding and private 
owners, or representing the acquisition platform for 
private equity firms, who are already in the process of 
significantly consolidating the market of small, mid-
tier and peer-sized players.  Source: Reinsurance News

P&I Clubs See Improving Underwriting Results but Investment 
Environment Remains Challenging
In a new report, analysts from AM Best predict an improvement in Protection and Indemnity (P&I) clubs’ 
underwriting performance for the 2022/23 year but warn that a difficult investment environment is likely to 
continue to weigh on earnings.
The Best’s Market Segment Report, “P&I Clubs in 
2023: Improving Underwriting Results but Investment 
Environment Remains Challenging,” states that the 
overall credit quality of the International Group of P&I 
Clubs, which collectively insures approximately 90% 
of the world’s oceangoing tonnage, has deteriorated 
due to underwriting and investment losses, leading to a 
reduction in free reserves.
However, AM Best believes that the clubs have 
sufficient tools at their disposal to navigate the 
challenges that the segment is facing and to improve 
their credit quality once again.
For 2022/23, AM Best expects underwriting 
performance to improve, returning an overall combined 
ratio close to 100% (2021/22: 107%). This will have 

been helped by the absence of reported pool claims 
during the first half of the 2022/23 year, following 
years of record highs.  Source: AM Best

https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=328794&URatingId=3101297&AltSrc=22&_ga=2.233694679.850163862.1676703479-793228939.1600468822&_gl=1*1z9ije*_ga*NzkzMjI4OTM5LjE2MDA0Njg4MjI.*_ga_VNWYD5N5NL*MTY3NjcwMzQ3OC42MC4xLjE2NzY3MDQyODUuMC4wLjA.
https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=328794&URatingId=3101297&AltSrc=22&_ga=2.233694679.850163862.1676703479-793228939.1600468822&_gl=1*1z9ije*_ga*NzkzMjI4OTM5LjE2MDA0Njg4MjI.*_ga_VNWYD5N5NL*MTY3NjcwMzQ3OC42MC4xLjE2NzY3MDQyODUuMC4wLjA.
https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=328794&URatingId=3101297&AltSrc=22&_ga=2.233694679.850163862.1676703479-793228939.1600468822&_gl=1*1z9ije*_ga*NzkzMjI4OTM5LjE2MDA0Njg4MjI.*_ga_VNWYD5N5NL*MTY3NjcwMzQ3OC42MC4xLjE2NzY3MDQyODUuMC4wLjA.
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Arab Insurance EgyptEgypt

ف كات التأم�ي الرقابة المالية تطور الضوابط المنظمة إلدارة المحافظ االستثمارية ل�ش

الدكتور  برئاسة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  أصدر 
تعاقد  قواعد  تطوير  بشأن   2023 لسنة   3 رقم  قرار  فريد  محمد 
أو  المالية  األوراق  محافظ  وإدارة  تكوين  كات  �ش مع  ف  التأم�ي كات  �ش
إدارة صناديق االستثمار أو كالهما بغرض إدارة محافظها االستثمارية.

مع  التعاقد  ي 
�ف ف  التأم�ي كات  ل�ش مرونة  الجديدة  التعديالت  أتاحت 

ضوابط،  عدة  وفق  الهيئة،  من  لهم  المرخص  االستثمار  مديري 
كات قد مارست النشاط لمدة خمس أعوام  أهمها أن تكون هذه ال�ش
بإدارتها عن  ي قامت  ال�ت المحافظ  عىل األقل وأال يقل متوسط قيمة 
ف  التأم�ي كة  �ش مع  تعاقدها  عىل  السابق  العام  ي 

�ف جنيه  مليار  ف  اثن�ي
من  إليها  المحالة  األموال  أو  المحفظة  قيمة  استبعاد  بعد  وذلك 
 50% ، عىل أال تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها عن  ف كة التأم�ي �ش

االستثمار. مدير  لدى  المحافظ  قيمة  من 

للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  فريد  محمد  الدكتور  قال  جانبه  من 
كات  �ش ف  لتمك�ي الالزمة  المرونة  إضفاء  ي 

�ف يساهم  القرار  أن  المالية 
كات  ب�ش االستعانة  خالل  من  االستثمار  معدالت  زيادة  من  ف  التأم�ي

محافظ. إدارة 
أن  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  أن  فريد  الدكتور  أوضح  حيث 
اختيار  من  ف  التأم�ي كات  �ش تمكن  أن  شأنها  من  الجديدة  التعديالت 
سنوات   5 عن  تقل  ال  ات  بخ�ب تتمتع  ي  ال�ت االستثمار  إدارة  كات  �ش
2 مليار جنيه بعد استبعاد المحفظة  وقيمة أصول مدارة ال تقل عن 
كات  �ش وإمكانات  قدرات  عىل  االعتماد  من  لتتمكن  وذلك  المحالة 
االستثمارات  لتحديد  البيانات  وتحليل  البحوث  ي 

�ف االستثمار  إدارة 
. ف التأم�ي كات  تتقبلها �ش ي  ال�ت والمخاطرة  للعائد  وفقا 

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

ونية لتسويق  كات االتصاالت والمتاجر االلك�ت ف بالتعاون مع �ش كات التأم�ي السماح ل�ش
 بعد الحصول عىل موافقة الجهات المعنية

ً
ونيا ف متناهي الصغر إلك�ت وثائق التأم�ي

الدكتور  برئاسة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  أصدر 
رقم  القرار  بتعديل   2023 لسنة   292 رقم  القرار  فريد،  محمد 
والمتاجر  االتصاالت  كات  �ش بإضافة  ليسمح   ،2016 لسنة   902
المختصة  الجهات  من  النشاط  بمزاولة  لها  المرخص  ونية  االلك�ت
وثائق  بتسويق  لها  المسموح  القنوات  اىل  الهيئة،  عليها  توافق  ي  وال�ت
نظم  شبكة  خالل  من   

ً
ونيا الك�ت النمطية  الصغر  متناهي  ف  التأم�ي

المعلومات.
ونية  االلك�ت المتاجر  مع  بالتعاقد  ف  التأم�ي كات  ل�ش السماح  ي 

يأ�ت حيث 
ي  ال�ت المنتجات  عىل  ف  التأم�ي من  معها  ف  المتعامل�ي جموع  ف  لتمك�ي
وثائق  وتوزيــــع  لتسويق  االتصاالت  كات  �ش مع  وكذلك  اءها،  �ش يتم 

ونية. االلك�ت النمطية  الصغر  متناهية  ف  التأم�ي
المنصات  أو  المواقع  بأنها  ونية  اإللك�ت المتاجر  القرار  حدد 
تقوم  ي  وال�ت نت”  االن�ت  ” الدولية  المعلومات  شبكة  عىل  ونية  اإللك�ت
قوائم  وتتضمن  والخدمات(  )السلع  المختلفة  المنتجات  بعرض 
وتقدم  عنها،  األساسية  والمعلومات  المعروضة  والخدمات  للسلع 
والبيع  والتسويق  التوزيــــع  تشمل  العمليات  من  متكاملة  مجموعة 
لها  والمرخص   ، ي

و�ف إلك�ت بشكل  المختلفة  المنتجات  قيمة  وسداد 
بذلك. المعنية  الجهات  من 

 ،
ً
ونيا ف الك�ت وبذلك تصبح الجهات المسموح لها بتسويق وثائق التأم�ي

الهيئة،  بسجالت  المقيدة  ف  التأم�ي ي 
�ف الوساطة  كات  �ش إحدى  هي 

لها  المرخص  ان  الط�ي كات  �ش أو  والسفر  السياحة  وكاالت  إحدى  أو 
كات االتصاالت  بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو إحدى �ش
الجهات  من  نشاطها  بمزاولة  لها  المرخص  ونية  اإللك�ت المتاجر  أو 
نشاطها  بمزاولة  لها  المرخص  األخرى  التوزيــــع  قنوات  أو  المختصة، 

التنفيذية  بالضوابط  عليها  والمنصوص  المختصة  الجهات  من 
التحديد. وجه  الصغر عىل  متناهي  ف  للتأم�ي

األسواق  لتنمية  حات  المق�ت من  لبعض  استجابة  الخطوة  هذه  ي 
تأ�ت

ف  المتعامل�ي لزيادة حماية  التأمينية  الوثائق  ي 
وتيس�ي عملية االكتتاب �ف

ي 
ف ضدها بما يساهم �ف ي من الممكن التأم�ي من المخاطر المختلفة ال�ت

له. المؤمن  الحفاظ عىل مقدرات 
العامة  الهيئة  إدارة  مجل  رئيس  فريد  محمد  الدكتور  قال  جانبه  من 
لتعزيز  الهيئة  جهود  مع  يتكامل  الجديد  القرار  إن  المالية،  للرقابة 
التكنولوجيا،  التطبيقات  باستخدام  ي  التأمي�ف الشمول  مستويات 
 ، ف التأم�ي وثائق  بتسويق  لها  المسموح  الجهات  قاعدة  يوسع  حيث 
المنتجات  اىل  المجتمع  من  فئات  أك�ب  وصول  عملية  من  يسهل  بما 

المختلفة. التأمينية 
لميكنة  طموحة  رؤية  تتب�ف  الهيئة  إدارة  أن  فريد  الدكتور  وأكد 
المنتجات  إصدار  من  بداية  الم�فية  غ�ي  المالية  الخدمات 
الم�فية  غ�ي  المالية  كات  ال�ش ف  تمك�ي اىل  ف وصوال  للمهن�ي خيص  وال�ت
مستويات  لتعزيز  وذلك  ونيا  الك�ت منتجاتها  وتوزيــــع  تسويق  من 
المستفيدين  قاعدة  لتوسيع  واالستثماري،  ي  والتأمي�ف الماىلي  الشمول 

الم�فية. غ�ي  المالية  واألنشطة  الخدمات  من 
كات  ال�ش عىل  يستوجب  المنظم  القرار  أن  إىل  الهيئة  رئيس  أشار 
بطلب  للهيئة  تتقدم  أن  الجديدة  ات  التيس�ي عىل  باالعتماد  الراغبة 
ي  ال�ت للعقود  نموذج  الطلب  يتضمن  أن  التسويق عىل  العتماد جهات 
كات  �ش قيام  اىل  باإلضافة  البيانات  حماية  وكيفية  توقيعها،  سيتم 
هذا  عن  الناتجة  النشاط  معدالت  عن  دورية  تقارير  بتقديم  ف  التأم�ي

التسويق. من  المصدر: الهيئة العامة للرقابة الماليةالنوع 

https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2023/01/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-19-2014-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2023-1-1.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2023/01/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-19-2014-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2023-1-1.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2023/02/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-902-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-31-1-2023.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2023/02/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-902-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-31-1-2023.pdf
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Arab Insurance MoroccoMorocco

Les primes augmentent de 9,3% en 2022
Le chiffre vient de tomber ! le secteur des assurances a 
réalisé 54,8 milliards de dirhams de primes en 2022, en 
hausse de 9,3% d’une année à l’autre.
Selon les derniers chiffres de l’Autorité de contrôle, 
l’assurance Vie a cumulé 25,5 milliards de dirhams de 
primes l’année écoulée, un chiffre en hausse de 11,5% 
d’une année à l’autre.

La branche Non vie progresse de 7,5%, grâce à une 
bonne tenue de l’assurance maladie (+8,5%), la RC 
automobile (+6,1%) ou encore l’acceptation.
Les prestations payées ont fortement augmenté 
(+23,3%) alors que les placements du secteur ont 
dépassé les 195 Mds de dirhams.
Pour télécharger l’ ACAPS rapport, veuillez cliquer ici

 Source: 212 Assurances

Arab Insurance LebanonLebanon

كات الضمان تطالب نقابة االطباء حرص اليات العمل معها بنصوص  جمعية �ش
واضحة

مع  المفاوضات  مسار  حول  بيانا  الضمان  كات  �ش جمعية  اصدرت 
الطبيب  يتقاضاها  ي  ال�ت الطبية  التعريفات  بخصوص  االطباء  نقابة 

بيان الجمعية : ي 
ف وجاء �ف التأم�ي كات  المؤمن لدى �ش المريض  مع 

ف بعقودهم التأمينية  ي لبنان ان تطلع المضمون�ي
كات الضمان �ف يهم �ش

كات الضمان عىل المستجدات والتطورات والمفاوضات مع  لدى �ش
مع  الحالية  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  ظل  ي 

�ف االطباء  نقابة 
. للطبيب  االنسانية  بالرسالة  الذك�ي 

عقود  حملة  ف  المؤمن�ي اك  ا�ش الجمعية  رغبت  المنطلق  هذا  ومن 
اجرتها  ي  ال�ت المفاوضات  اليه  توصلت  بما  لديها  واالستشفاء  الطبابة 
ي  أربعة اشهر وال�ت ي بدأتها منذ حواىلي  الجمعية مع نقابة االطباء وال�ت
النقابة حول  ض ان تؤدي اىل توقيع وثيقة تفاهم مع  كان من المف�ت
اوال  ف  المضمون�ي حقوق  عىل  حفاظا  االطباء  اتعاب  تسديد  كيفية 

كات الضمان. ومن ثم االطباء و�ش
ي كان واضحا  ويتابع بيان الجمعية فيقول : ان منىح التفاوض اإليجا�ب
ي كانت  ال�ت التعرفة  اىل  الوصول  لناحية  بالنقيب  األول  اجتماعنا  منذ 
الـ  ي 

�ف  75% بدأ من  كاملة عىل مراحل   2019 ي عام 
�ف لألطباء  قائمة 

تلّقف  المؤّمن عىل  وقدرة  االقتصادية  للظروف  نظرا  وذلك    2023
المنطلق  البوالص بشكل مرحىلي تصاعدي. و من هذا  الزيادات عىل 
 freshبالدوالر  %٥٠ بنسبة  الطبيب  التعاب  زيادة  الجمعية  اقرت 
عدم  بشان  الوثيقة  هذه  ي 

�ف بند  ادراج  مقابل  الماضية  السنة  عن 

ي حال 
ة من المريض تحت اي عذر كان و�ف ي مبا�ش

ي اي مبلغ اضا�ف
تل�ت

كة الضمان سوف تحمل الطبيب  قيام الطبيب المعالج بذلك فإن �ش
ولكن   ، المستو�ف ي 

االضا�ف المبلغ  هذا  كلفة  التفاهم  لهذا  المخالف 
التوقيع  الطبية وعدم  االداب  بقانون  التذرع  االطباء  نقابة  مع ارصار 
بتحميل  المعالج  الطبيب  امام  المجال  يفسح  مما  البند  هذا  عىل 
كات الضمان سوف تجد  فروقات اضافية للمريض المضمون فأن �ش
حقوق  عىل  للحفاظ  استثنائية  اجراءات  اتخاذ  عىل  مرغمة  نفسها 

. مضمونها 
ي  النموذ�ب العقد  التعاون كما ومن  الهدف من األساسي من ميثاق  ان 
الضامنة   والجهات  األطباء  لتنظيم وحفظ حقوق  يهدف  يب�ت  و  كان 
واألهم المريض المؤّمن. بناء عليه الميثاق تضمن ليس فقط تحديد 
قيمة التعرفات ال بل تعّداه لوضع ضوابط وأسس للتعامل والتعاون 
ي 

�ف الضامن  قبل  من  المتبعة  األصول  تحديد  من  الجهات  ف كافة  ب�ي
الطبية  اللجنة  موجبات  وتحديد  البوليصة كما  وط  �ش تنفيذ  مراقبة 

االتعاب وأصول تسديدها. ف  إضافة اىل  المعالج�ي واألطباء 
عىل  المحافظة  ورة  رصف عىل  نشدد  فاننا  تقدم   ما  عىل  وبناء  عليه 
متّفق  واضحة  بنصوص  العمل  آليات  تنظيم  وح�  التعاون  روحية 
جميع  وواجبات  حقوق  تحفظ  بشكل  التأويل  تحمل  وال  عليها 

. ي والتأمي�ف ي 
واالستشفا�ئ ي  الط�ب القطاع  فيه خ�ي  بما  األطراف 

المصدر: الديار

ة من الزالزل؟ ف االبنية المترصف ي لبنان... هل يشمل التأم�ي
�ف

أحدث   ،
ً
مروعا  

ً
دمارا ف 

ّ
خل وسوريا  تركيا  زلزال  ان  “الديار”  قالت 

متطلبات  مع  سيما  ال  بالمليارات،  تكلفتها  دّرت 
ُ
ق فادحة،  خسائر 

يسفر عن  الذي  األمر   ، ف الناج�ي وتعويض  التحتية  البنية  إعمار  إعادة 
تحملها. الحكومات عىل  معظم  كاهل  ينوء  أعباء 

يطرح  بحيث  المنازل  االف  تدم�ي  تركيا وسوريا  ي 
�ف الزلزال  كما خلف 

ف  التأم�ي هل  اخر  سؤال  ويطرح  اعمارها  اعادة  كيفية  عن  السؤال 

الذي  عىل  التعويض  ف  التأم�ي كات  �ش بقدرة  وهل  ايضا  الزالزل  يطال 
حجم  ان  فيتش  كة  �ش قدرت  ان  بعد  الزالزل  ضد  بوليصة  يحمل 

مليارات دوالر. باربعة  الزلزال  الخسائر من جراء 
أسعد  لبنان  ي 

�ف الضمان  كات  �ش جمعية  رئيس  ٱكد  اإلطار،  هذا  ي 
و�ف

حال  ي 
�ف األبنية  عىل  لبنان  ي 

�ف التأمينات  من  الكث�ي  “هناك  أن  زا  م�ي
الزالزل”. تغطية   تشمل 

ً
تقريبا البوالص  زلزال وكل  حدوث 

https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/acaps_statistics_t4_2022_vf.pdf
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ف  “التأم�ي أن  وأوضح 
ي  ال�ت ار  األرصف تغطية  يشمل 
حال  ي 

�ف األبنية،  لها  تتعرض 
وذلك  هبطت  أو  تفسخت 
الذي  العقار  قيمة  بحسب 
وقال  عليه”.  ف  التأم�ي تم 
من  الكث�ي  “هناك  زا:  م�ي
والمعامل  كات  وال�ش األبنية 
عىل  ف  بالتأم�ي قامت  ي  ال�ت
معرض  لبنان  ألن  الزالزل، 

للزالزل.
ان  فيقول  ن�  لبيب  ف  التأم�ي كات  �ش جمعية  ادارة  مجلس  عضو  اما 
ف اسئلة عن بوليصة  زلزال تركيا وسوريا ادى اىل طرح بعض المواطن�ي
بالنسبة لهذا الموضوع  الزالزل وبالتاىلي لم تتغ�ي االسعار  ف ضد  التأم�ي
يعرف  ال  االن  لغاية  دوالر  مليار  من  بأك�ث  المقدرة  الخسائر  رغم 

فيها. ف  التأم�ي مقدار 

بوالص  ان  ن�  واكد 
والمحالت  لالبنية  ف  التأم�ي
يقع  والموالت  والمكاتب 
ف ضد  التأم�ي ضمنها موضوع 
بوالصها  واسعار  الزالزل 
ضد  ف  والتام�ي جدا  زهيدة 
ان  رغم  ليس كثيفا  الزالزل 
لبنان يقع عىل فيالق زلزالية 
ف  التام�ي كات  �ش ان  كما 
وط حول  ال�ش بعض  تفرض 

االبنية  تغطي  ف  التأم�ي كات  �ش ان  ايضا  ن�  واكد  المؤمنة.  االبنية 
. وط معينة  المتصدعة ولكن ضمن �ش

ي تركيا من 
ف �ف كات التأم�ي ي يمكن ان تتعرض لها �ش وحول الخسائر ال�ت

الموضوع  ي هذا 
�ف نظاما خاصا  تطبق  تركيا  ان  قال ن�  الزلرال  جراء 

ي 
وتستو�ف الزالزل  ضد  االبنية  هذه  تؤمن  ي  ال�ت هي  كية  ال�ت والدولة 

شهريا. تجبيها  ي  ال�ت الكهرباء  فاتورة  من  المبالغ 
المصدر: لبنان 24

Arab Insurance LibyaLibya

ي ف اللي�ب اتيجية الشاملة لتطوير قطاع التأم�ي متابعة االس�ت

اتيجية  ي والماىلي باالس�ت ي بمحور التطوير الف�ف عقد فريق العمل المع�ف
صباح   2023 للعام  ي 

الثا�ف اجتماعُه  ف  التأم�ي قطاع  لتطوير  الشاملة 
ف  للتأم�ي العالمية  كة  ال�ش بمقر   2023/02/14 الموافق  الثالثاء  يوم 
هيئة  عـام  مدير  الديب  عبدالحفيظ  أحمد  السيد/  االجتماع  وترأس 
أعضاء  من  وعدد  وع  الم�ش مدير  وبحضور  ف  التأم�ي عىل  اف  اإل�ش
والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  وبمشاركة  اتيجية  االس�ت وع  م�ش فريق 
ومساعد  اإلدارة  مجلس  رئيس  ونائب  ف  للتأم�ي العالمية  كة  لل�ش العام 
ون  الحارصف استعرض  حيُث  كة  بال�ش الفنية  للشؤون  العام  المدير 
وأبدى  الفريق  لعمل  القادمة  والخطوات  إنجازها  تم  ي  ال�ت المراحل 
الجهود ح�ت  ارتياحُه وحثهم عىل ُمضاعفة  الهيئة  السيد/ مدير عام 
يتس�ف تحديد موعد مع نهاية شهر مارس القادم لعرض ما تم إنجازه 
االقتصادي  للتطوير  ي  الوط�ف المجلس  عىل  وع  الم�ش مراحل  من 

. المصدر: صفحة هيئة االشراف على التأمين على الفيس بوكواالجتماعي

ي  ف التونسي واللي�ب ي التأم�ي ف ومراق�ب ي للتأم�ي ف العام لإلتحاد العام العر�ب بمشاركة األم�ي

ي ف الموحدين التونسي واللي�ب ف المكتب�ي ي ب�ي
اجتماع ثنا�ئ

ف  التأم�ي وسوق  ي  اللي�ب ف  التأم�ي سوق  ف  ب�ي والتعاون  التنسيق  اطار  ي 
�ف

05-02-2023... حضـر االجتماع  التونسي عقد اجتماع بتونس يوم 
ف  األمـــ�ي و  ف  التأمـــ�ي عىل  اف  اال�ش هيئة  عـام  مدير  ي  اللي�ب الجانب  عن 
ومدراء  ي  الليــ�ب الموحــد  المكتب  ومــدير  ف  للتأمـــ�ي ي  اللي�ب لالتحــاد  العـام 
اف عىل  بهيئة اال�ش االمتثال  التخطيط و مكتب  القانونية و  الشؤون 
ف  التأم�ي عىل  اف  اال�ش هيئة  رئيس  التونسي  الجانب  وعن   . ف التأم�ي
الموحد  المكتب  ومدير  ف  التأم�ي كات  ل�ش التونسية  الجامعة  ورئيس 
اتفاقية  تنفيذ  آليات  لمتابعة  االجتماع  خصص  وقد   .... التونسي
الموحد  المكتب  ف  ب�ي العمل  تنسيق  و  الموحدة  العربية  البطاقة 
التعاون  آفاق  لمناقشة  باإلضافة  التونسي  الموحد  والمكتب  ي  اللي�ب

. ف الجانب�ي ف  ب�ي

المصدر: صفحة االتحاد الليبي لشركات التأمين على الفيس بوك
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ف التكافىلي  كات التأم�ي اكات المكتتبة ل�ش “المرصف المركزي”: 4.35 مليار درهم االش�ت
باإلمارات 2021

تقريرًا مفصاًل عن  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  أصدر م�ف 
ي إطار جهوده لتطوير هذا 

ي الدولة، وذلك �ف
التكافىلي �ف ف  التأم�ي قطاع 

التكافىلي  ف  التأم�ي أسواق  الدولة ضمن  مكانة  الحيوي، وتعزيز  القطاع 
. ً
عالميا

المحلية  السوق  ي 
�ف التكافىلي  ف  التأم�ي قطاع  دور  تنامي  التقرير  ويظهر 

حيث   2021 إىل   2018 عام  من  المختلفة  المالية  اته  مؤ�ش وتطور 
ف  التأم�ي كات  �ش جميع  قبل  من  المكتتبة  اكات  االش�ت إجماىلي  وصل 
 ،2021 ي الدولة إىل 4.35 مليار درهم خالل عام 

التكافىلي العاملة �ف
2020 والبالغ 4.32 مليار درهم،  بنسبة نمو )%0.51( مقارنة بعام 
إجماىلي  من   )9.82%( نسبة  المكتتبة  اكات  االش�ت هذه  قيمة  لتشكل 

.2021 ف خالل عام  التأم�ي ي قطاع 
المكتتبة �ف األقساط 

ي الدولة، والتطورات 
ف التكافىلي �ف ز التقرير أهم مزايا قطاع التأم�ي وي�ب

ما  خاصة  والكمية،  النوعية  النوا�ي  من  يشهدها  ي  ال�ت الرئيسة 
التقرير  يسلط  ذلك،  إىل  إضافة   . ي والرقا�ب ي 

ا�ف اإل�ش بالجانب  يتعلق 
المركزي  الم�ف  وتوىلي  عية،  ال�ش العليا  الهيئة  إنشاء  عىل  الضوء 
بقانون  المرسوم  بناًء عىل  ف  التأم�ي والرقابة عىل قطاع  اف  مهام اإل�ش
المتعددة لتطوير  الهيئة  2020، ومبادرات  اتحادي رقم )25( لسنة 
التشغيلية  ممارساتها  وتنمية   ، التكافىلي ف  التأم�ي لسوق  ي  الرقا�ب اإلطار 
 ، التكافىلي ف  التأم�ي كات  ل�ش عية  ال�ش الحوكمة  آليات  تطوير  ع�ب 
ومرونته،  القطاع  هذا  ي 

�ف الثقة  تعزيز  أجل  من  عية  ال�ش والمعاي�ي 
هذا  ي 

�ف رائدة  اإلمارات  دولة  أن  سيما  ال   ، عي وال�ش ي 
القانو�ف ف  واليق�ي

.1979 المجال منذ عام 
 ، األك�ب الحصة  عىل  الصىحي  التكافىلي  ف  التأم�ي نشاط  واستحوذ 
ف  التأم�ي ي قطاع 

المكتتبة �ف اكات  االش�ت إجماىلي  وبنسبة )%43.6( من 
التكافىلي  ف  التأم�ي نشاط  يليه   ،2021 عام  خالل  بالدولة  التكافىلي 
ف  التأم�ي نشاط  ثم   ،)38.3%( بنسبة  والمسؤوليات  الممتلكات  عىل 

.)18.1%( بنسبة  األموال  تكوين  وعمليات  العائىلي  التكافىلي 
ي 

�ف كة  )12( �ش الدولة  ي 
�ف العاملة  التكافىلي  ف  التأم�ي كات  عدد �ش وبلغ 

انخفاض  إمكانية  مع  وطنية،  كات  �ش وجميعها   ،2021 عام  نهاية 
الدمج واالستحواذ، فيما  أنشطة  القادمة بسبب  ة  الف�ت ي 

العدد �ف هذا 
كة وطنية  )62( �ش ف  التأم�ي ي قطاع 

�ف العاملة  ف  التأم�ي كات  بلغ عدد �ش
وأجنبية.

ملحوظة  بدرجة  بها  المكتتب  التكافىلي  ف  التأم�ي وثائق  عدد  ارتفع  كما 
بـ  مقارنة   ،2021 عام  خالل  وثائق   )992,106( إىل  ليصل 

.2020 )820,517( وثيقة خالل 
ف  التأم�ي قطاع  بأعمال  تتعلق  أخرى  ملفات  عدة  التقرير  واستعرض 
 ، ، وآفاق التحول الرقمي ف التكافىلي منها، عمليات االستدامة، والتوط�ي
اتيجيات محددة  التكافىلي اس�ت ف  التأم�ي كات   أن لدى جميع �ش

ً
موضحا

. الرقمي للتحول 
التكافىلي  ف  التأم�ي كات  ل�ش الحالية  الممارسات  التقرير  واستطلع 
ي أفضل ممارسات  ي وتب�ف ومبادرتها لتعزيز مستوى أدائها الماىلي والتق�ف
ي هذا 

للعمل �ف ف  المواطن�ي ي جذب وتشجيع 
والمساهمة �ف االستدامة، 
للدولة. الحيوي  المصدر: البيانالقطاع 

UAE Industry Report Q3 – 2022
SHMA consulting published new report titled “UAE 
Industry Report Q3-2022”. The new report was 
analyzed the UAE insurance sector in Q3-2022 
extracted the following results
The shareholders’ return on equity of the listed 
insurance companies remained stable in Q3 2022. 
Al Khazna and Watania had not published their 
¬nancials for Q3 2022 as of the compilation of this 
report. 
Hence, they are not included in our analysis. The 
Ministry of Finance announced that a Federal Corporate 
Tax of 9% will be introduced in the UAE on business 
pro¬ts e ective on 1 June, 2023. 

https://www.centralbank.ae/media/5pfeshog/takaful-insurance-report-2022-1.pdf
https://shmaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/02/UAE-Q3-2022-Report-Final.pdf
https://shmaconsulting.com/wp-content/uploads/2023/02/UAE-Q3-2022-Report-Final.pdf
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Insurance Faces

The UAE Government will now follow a Monday 
to Friday work week, with Friday being a half day – 
resulting in a 4.5 day working week. 
All Actuarial reports (Financial Condition Report 
(FCR), Pricing Reports, Underwriting Performance 
Review Reports, Solvency Recovery Plans, Life 
Products and Distribution) must be accompanied by 
relevant QACs. 
Dar Al Takaful (DAT) and Watania announced the 
completion of their merger, e ective July 1, 2022, 
pursuant to the merger plan announced on March 3, 
2022, and after meeting all required regulatory and 
shareholder approvals. 

As part of the merger completion process, trading in 
Watania shares on Abu Dhabi Securities Exchange 
(ADX) has ceased as of the closing of the trading 
session on Wednesday, 15 June, 2022, and the Company 
o cially delisted from the ADX on 30 June 2022. 
Abu Dhabi-listed AXA Green Crescent has changed 
its name to Hayah Insurance Company, following 
approval from local regulators. The change follows 
AXA’s exit from the Middle East in September 2021. 
Abu Dhabi-listed Oman Insurance has also changed 
its name to Sukoon Insurance. The change follows 
Oman’s exit from the Middle East in November 2022

 Source: SHMA

ف الذي تشهد البحرين عىل إنجازاته وعطاءاته سم�ي الوزان.. رجل التأم�ي

األستاذ  قرر   ، ف التأم�ي قطاع  ي 
�ف ونيف  عاما  ف  أربع�ي دامت  خدمِة  بعد 

قمة  للراحة وهو عىل  والخلود  الميناء  ي 
�ف إرساء سفينته  الوزان  سم�ي 

 ،)BNH( القابضة  الوطنية  البحرين  لمجموعة  تنفيذي  الهرم كرئيس 
ف واالستثمار، وأحد رجاالت  ي مجال التأم�ي

كات البحرينية �ف ى ال�ش ك�ب
كة  ي ال�ش

ي البحرين، حيث تبوأ عدة مناصب منذ بدأ العمل �ف
ف �ف التأم�ي

.1982 عام  ف  للتأم�ي الوطنية 
 ،1969 عام  الصناعية،  المدرسة  خريــــج  “أنا  الوزان:  سم�ي  يقول  
 IAL كة  انضممت إىل �ش  ،1970 ي عام 

والراديو، و�ف التليفزيون  قسم 
المعنية  األمور  بكافة  تختص  وهي  البحرين،  مطار  ي 

�ف تعمل  ي  ال�ت
بتعثُت إىل القاهرة 

ُ
ف الطائرات وبرج المراقبة بالمطار. أ باالتصاالت ب�ي

لمدة  التخصص  ي نفس 
العسكري �ف إمبابة  ي دورة متخصصة بمطار 

�ف
عام”.

ي 
ي مطار البحرين، انتقل سم�ي الوزان للعمل �ف

ف من العمل �ف بعد عام�ي
كة نفط البحرين “بابكو” لتبدأ معه رحلة الذهاب واإلياب للعمل  �ش
العمل. ة، حيث موقع  ي س�ت

النفط �ف المحرق إىل مصفاة  اليومية من 
عام 1982 تبدأ قصة سم�ي الوزان باالنتقال من قطاع النفط إىل قطاع 
تعمل كوكيل  وكانت  الوطنية”  ف  التأم�ي “خدمات  كة  �ش ع�ب  ف  التأم�ي
إىل  بعدها  كة  ال�ش هذه  وتحولت  يطانية،  ال�ب  )Sedgwick( كة  ل�ش
ي سوق 

كات الوطنية �ف ”، كأحدى ال�ش ف كة الوطنية للتأم�ي ُمسم” ال�ش
وقتها،  محدودة  البحرينية  ف  التام�ي كات  �ش وكانت   ، ي البحري�ف ف  التأم�ي
األهلية   ، ف للتأم�ي الكويتية  البحرينية   ، ف للتأم�ي البحرين  كة  �ش ومنها 
ي 

�ف متخصصة  كة  �ش وهي  المركبات،  عىل  ف  التأم�ي وصندوق  ف  للتأم�ي

السيارات. عىل  ف  التأم�ي
األخ  ف  تعي�ي تم   1985 عام  ي 

�ف
كة  لل�ش  

ً
عاما  

ً
مديرا الوزان  سم�ي 

.)NIC  ( ف للتأم�ي الوطنية 
ة  ي مس�ي

من اإلنجازات األخرى �ف
تأسيس  ي 

�ف المشاركة  سم�ي  األخ 
البحرينية،  ف  التأم�ي جمعية 
وهي   ،1993 عام  ذلك  كان 
ي 

�ف ف  التأم�ي كات  �ش تضم  جمعية 
التأسيس  من  والهدف  البحرين، 
ف  التأم�ي كات  �ش ف  ب�ي التنسيق 
ورفع  ف  التأم�ي سوق  وتنظيم 

المجتمع. ي 
�ف ي  التأمي�ف الوعي  مستوى 

اندماج  وهي   ، ي البحري�ف ف  التأم�ي ي سوق 
�ف نقلة  1999 حدثت  عام  ي 

�ف
 .)BIC( ف للتأم�ي البحرين  كة  و�ش  ))NIC ف  للتأم�ي الوطنية  كة  ال�ش
ظرووف  حول  األقسام  لرؤساء  سم�ي  األستاذ  حديث  وقتها  أتذكر 
أفضل  عن  تبحث  الوطنية كانت  كة  ال�ش إدارة  وأن   ، ف كت�ي ال�ش دمج 
لألستاذ  والحديث  ورأينا   ، المحىلي السوق  ي 

�ف لالندماج  الخيارات 
ف هو األفضل. للتأم�ي البحرين  كة  ، إن االندماج مع �ش سم�ي

عىل  شاهدة  انجازاتك  ستب�ت  الوزان  سم�ي  واألخ  لألستاذ  نقول 
عطائك.

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 
المصدر: دلمون بوست

https://www.delmonpost.com/post/mm23
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Companies News

بزيادة %38 ومجلس اإلدارة يوصي بتوزيــــع أرباح نقدية بنسبة %20 من رأس المال المدفوع

ي 2022
ي البحرين تحقق أرباًحا بقيمة 4.561 مليون دينار �ف

سوليدر�ت
إحدى  ش.م.ب،  البحرين  ي 

سوليدر�ت أعلنت  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
التابعة لمجموعة  كة  البحرين وال�ش ي مملكة 

ف �ف التأم�ي كات  يات �ش ك�ب
ف  ي محفظة المساهم�ي

ي القابضة، عن تحقيق أرباح صافية �ف
سوليدر�ت

 31 ي 
�ف المنتهية  أشهر  للثالثة  ي  بحري�ف دينار  مليون   1.152 بلغت 

ي عن  827,000 ألف دينار بحري�ف ي أرباح 
2022 مقابل صا�ف ديسم�ب 

 .39% بنسبة  ارتفاًعا  يمثل  ما  السابق،  العام  المماثلة من  ة  الف�ت
الثالثة  ة  لف�ت ي  بحري�ف دينار  مليون   1.414 كة  ال�ش أرباح  إجماىلي  وبلغ 
ي 31 ديسم�ب 2022 مقابل إجماىلي أرباح بلغ 1.019 

أشهر المنتهية �ف
السابق. ما يمثل زيادة  للعام  المماثلة  ة  الف�ت ي عن  مليون دينار بحري�ف
ي إجماىلي أرباح بلغ 4.561 مليون 

بنسبة %39. كما حققت سوليدر�ت
مقابل   2022 ديسم�ب   31 ي 

�ف المنتهية  السنة  خالل  ي  بحري�ف دينار 
المماثلة  ة  الف�ت عن  ي  بحري�ف دينار  مليون   3.308 بلغ  أرباح  إجماىلي 

.38% بنسبة  زيادًة  يمثل  ما  السابق،  للعام 
اكات  اش�ت ي 

سوليدر�ت حققت  فقد  التكافل،  اكات  اش�ت يخص  فيما 
أشهر  الثالثة  ة  لف�ت ي  بحري�ف دينار  مليون   14.224 بلغت  إجمالية 
دينار  مليون   8.825 مقارنة   2022 ديسم�ب   31 بتاريــــخ  المنتهية 
ي 

%61. �ف ة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره  ي للف�ت بحري�ف
خالل  ي  بحري�ف دينار  مليون   46.228 التكافل  اكات  اش�ت بلغت  ف  ح�ي
دينار  31.629 مليون  2022 مقارنة  31 ديسم�ب  ي 

المنتهية �ف السنة 
2021، أي بزيادة قدرها 46%. العام  المماثلة من  ة  للف�ت ي  بحري�ف

 8 ي 
�ف ُعقد  الذي  اجتماعه  ي 

�ف كة  ال�ش إدارة  مجلس  قرر  وقد  هذا، 
من   20% بنسبة  نقدية  أرباح  بتوزيــــع  توصية  رفع   ،2023 اير  ف�ب
وما  الواحد  للسهم  فلًسا   20 يعادل  ما  أي  المدفوع  المال  رأس 
الخزينة(  أسهم  خصم  )بعد  ي  بحري�ف دينار   2,665,075 مجموعه 
تاريــــخ  ي 

�ف كة  ال�ش سجل  ي 
�ف أسماؤهم  المسجلة  ف  المساهم�ي عىل 

الرقابية  الجهات  لموافقة  التوصية  هذه  تخضع  و  االستحقاق، 
القادم. العامة  الجمعية  اجتماع  ي 

�ف كة  ال�ش ومساهمي  المختصة 
الشيخ خالد بن  2022، رصح معاىلي  للعام  الماىلي  وتعليًقا عىل األداء 
ي ظل 

»�ف البحرين:  ي 
سوليدر�ت إدارة  مجلس  رئيس  ي  المعش�ف مستهيل 

بعد  وبالتحديد   ، ي
الما�ف العام  مدى  عىل  تحققت  ي  ال�ت اإلنجازات 

استحواذ  صفقة  تليها   ، ف للتأم�ي تآزر  كة  �ش عىل  االستحواذ  صفقة 
القابضة،  ي 

سوليدر�ت مجموعة  من  األك�ب  النصيب  عىل  السالم  بنك 
ي 

�ف  38% بنسبة  قوًيا  نمًوا   2022 العام  من  المالية  النتائج  شهدت 

كة.  لل�ش اتيجية  االس�ت األهداف  نجاح  يعكس  ما  وهو  الربــح،  ي 
صا�ف

النمو  نعلن عن  أن  اإلدارة، يسعدنا  وبالنيابة عن أعضاء مجلس  هذا 
بالرغم  وذلك   2022 العام  خالل  البحرين  ي 

سوليدر�ت كة  ل�ش القوي 
ي 

�ف التنافسي  ف  التأم�ي قطاع  وبالتحديد  المحىلي  السوق  تحديات  من 
انتهاز  من  ي 

سوليدر�ت كة  �ش  ، األخ�ي االستحواذ  ن 
ّ
مك وقد  المملكة. 

ي 
�ف نأمل  ي  وال�ت المتنامية،  ف  التأم�ي أسواق  ضمن  المتاحة  النمو  فرص 

الصعيد  عىل  الرائدة  ف  التأم�ي كات  �ش من  فيها كواحدة  مكانتنا  تعزيز 
.» اإلقليمي

البحرين  ي 
التنفيذي لسوليدر�ت الرئيس  ومن جانبه، علق جواد محمد 

ي  وال�ت المن�مة  للسنة  المالية  النتائج  عن  اإلعالن  »يسعدنا  بقوله: 
الخطط  ونجاح  البحرين  ي 

سوليدر�ت كة  ل�ش القوي  الماىلي  األداء  ز  ت�ب
ساهم  حيث   ، الرقمي التحول  رحلة  فيها  بما  كة  لل�ش اتيجية  االس�ت
ف  مرموقت�ي ف  جائزت�ي عىل  حصولها  ي 

�ف كة  لل�ش ف  المتم�ي الرقمي  األداء 
للخدمات  ف  تأم�ي كة  وأفضل �ش االبتكار  ي مجال 

�ف ف  تأم�ي كة  كأفضل �ش
العالمية  والماىلي  ي 

الم��ف القطاع  جوائز  ضمن  نت،  اإلن�ت ع�ب 
يعكس  ما  وهو   ،)Global Banking & Finance Awards«
احتياجات  ي  ُتل�ب رقمية  وخدمات  منتجات  لتقديم  المستمرة  جهودنا 
يعكس  ف  المتم�ي األداء  هذا  أن  كما  الفئات.  مختلف  من  العمالء 
العمالء  ويد  ف ل�ت المستمر  وسعيهم  كة  ال�ش ي 

لموظ�ف المتفانية  الجهود 
ف  التأم�ي قطاع  ضمن  والمنتجات  الخدمات  بأفضل  األعمال  كاء  و�ش

.» المحىلي الصعيد  عىل 
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

المصدر: االيام

ي
األرباح السنوية لـ”اإلعادة” ترتفع %41.3 والتوزيــــع نقدي ومجا�ف

الرابع  الربــع  ي 
الكويتية �ف ف  التأم�ي إعادة  كة  أرباح �ش ارتفعت  الكويـــت:الكويـــت: 

توصية  مع  سنوي،  أساس  عىل   41.3% بنسبة   2022 عام  من 
. ي

ومجا�ف نقدي  بتوزيــــع 
 
ً
كة ربحا اليوم الخميس، سجلت ال�ش الكويت،  وحسب بيان لبورصة 

مليون   2.38 بنحو  السابق  ديسم�ب   31 بـ المنتهية  أشهر  الثالثة  ي 
�ف

.2021 الرابع من  الربــع  ربــح  1.68 مليو دينار  دينار، مقابل 
7.97 مليون دينار،   بـ

ً
ي ربحا

ي العام الما�ف
” �ف ف وحققت “إعادة التأم�ي

ي عام 2021 البالغ 6.32 مليون دينار.
بزيادة %26.2 عن مستواه �ف

المكتسبة،  األقساط  ي 
صا�ف زيادة  إىل  األرباح  ارتفاع  البيان  وعزا 

االستثمار. إيرادات  وارتفاع 
كة بتوزيــــع أرباح سنوية بنسبة %15، بواقع  وأو� مجلس إدارة ال�ش
دينار،  مليون   1.43 بإجماىلي   

ً
نقدا للسهم  االسمية  القيمة  من   6%

2.16 مليون دينار. و%9 من رأس المال أسهم مجانية تقدر قيمتها بـ
العام  من  األوىل  األشهر  تسعة  ي 

�ف  
ً
ربحا قد حققت  “اإلعادة”  وكانت 

ربــح  دينار  مليون  بـ4.63  مقارنة  دينار،  مليون   5.59 بقيمة  ي 
الما�ف

.20.7% 2021، بارتفاع  ة نفسها من عام  المصدر: مباشـــرالف�ت

https://www.alayam.com/alayam/economic/998672/News.html
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ف بنمو 26 % ي أرباح اإلسالمية للتأم�ي
: 101 مليون ريال صا�ف ي

د. خالد بن ثا�ف

رئيس   - ي 
ثا�ف آل  ي 

ثا�ف بن  خالد  الدكتور  الشيخ  سعادة  أعلن  قطـــر:قطـــر: 
ح�ت   2022 للعام  الختامية  المالية  البيانات  اإلدارة  مجلس 
ي اجتماع مجلس إدارة مجموعة اإلسالمية القطرية 

31/ 12/ 2022 �ف
سعادته   

ً
موضحا المجموعة  مقر  ي 

�ف امس  انعقد  والذي  ف  للتأم�ي
إيرادات  إجماىلي  ي 

�ف  %  16 بلغ  نمو  معدل  حققت  المجموعة  أن 
ف إذ بلغت 155,691 مليون ريال مقابل 134,357 مليون  المساهم�ي
حقق  الربــح  ي 

صا�ف أن  كما   2021 عام  ي 
�ف المقابلة  ة  الف�ت عن  ريال 

 80,110 مقابل  ريال  مليون   101,098  
ً
محققا  %  26 نمو  معدل 

 
ً
معلنا  2021 /12 /31 ي 

�ف المنتهية  المقابلة  ة  الف�ت عن  ريال  مليون 
عىل   %  45 قدرها  أرباح  نسبة  بتوزيــــع  اإلدارة  مجلس  توصية  عن 

. ف المساهم�ي
قدره  بلغ  نمو  معدل  حقق  السهم  عىل  العائد  أن  سعادته  وأضاف 
 0,53 مقابل  للسهم  ريال   0,68 السهم  عىل  العائد  بلغ  إذ   %  26
أبدى  فقد  آخر  جانب  ومن   .2021 المن�م  العام  ة  الف�ت نفس  عن 

بالنجاح  المجلس  وأعضاء  سعادته  اإلدارة  مجلس  رئيس  سعادة 
اكات  ي اش�ت

ي معدل النمو المتصاعد �ف
الذي حققته إدارة المجموعة �ف

ريال  مليون   467 بإجماىلي   %  9 بلغ  والذي   2022 عام  عن  ف  التأم�ي
2021.  ومن جانبه  ي عام 

ة �ف مقابل 428 مليون ريال عن نفس الف�ت
أن  المجموعة  رئيس   - ي  العبدالغ�ف إبراهيم  عىلي  السيد  أوضح  فقد 
ي لحملة  22,123 مليون ريال كفائض تأمي�ف ي 

المجموعة حققت صا�ف
عية  ال�ش الرقابة  هيئة  لتوصية   

ً
وفقا المجلس  أو�  وقد  الوثائق 

ي 
�ف ف  المشارك�ي جموع  عىل   %  15 وقدره  ي  تأمي�ف فائض  توزيــــع  عىل 

 
ً
مؤكدا  2022 المن�م  العام  عن  التكافلية  المجموعة  عمليات 

ي  التأمي�ف الفائض  توزيــــع  بإعادة  الدائم  المجموعة  ام  ف ال�ت أن  سيادته 
اإلسالمية  التطبيقات  لسالمة  ي 

الحقي�ت المعيار  هو  مستحقيه  عىل 
لسعادة  الشكر  سيادته   

ً
موجها التكافىلي  ف  التأم�ي لمفهوم  عية  ال�ش

ة  لمس�ي الدائم  ودعمهم  ثقتهم  عىل  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس 
. ف للتأم�ي القطرية  اإلسالمية  المصدر: الشـــرقمجموعة 

Oman Re reports GWP growth of 32.5% for year 2022
Oman:Oman: Oman Re, the Sultanate’s first and only 
reinsurer, reported Gross Written Premium (GWP) 
of OMR 36.6m (USD 95.0m) for the year end 31 
December 2022, representing a 32.5% rise compared 
to previous year’s OMR 27.6m (USD 71.7m). The 
Company posted 20.0% growth in Profit After Tax 
of OMR 1.6m (USD 4.2m) against OMR 1.4m (USD 
3.6m) during year 2021. 
Apart from the improvements within the reinsurance 
markets, Oman Re’s continued profitability was driven 
by substantial increase in underwriting results and 
remarkable performance of the Company’s investment 
portfolio. The Net Underwriting Result for the year was 
OMR 3.4m (USD 8.7m) in comparison to OMR 2.1m 
(USD 5.3m) during 2021 representing a notable 63.3% 
improvement. These results reflect Oman Re’s prudent 
underwriting practices despite higher claim activity 
during the year, which is attributed to development in 
the business volume. 
The combined ratio for year 2022 stood at 96.1% 
compared to 99.4% for the previous year, which is 
3.3% point improvement. Furthermore, the Investment 
and Other Income grew by 10.6% during the year 2022 
to reach OMR 2.3m (USD 6.0m) compared to previous 

year’s OMR 2.1m (USD 5.5m) 
based on proactive investment 
management as well as 
significant cash generation. The 
Company’s net equity stood at 
OMR 29.1m (USD 75.6m) as at 
31 December 2022. 
The Company’s CEO, 
Romel Tabaja commented: 
“Although the macroeconomic 
environment remained 
challenging, Oman Re’s 
proactive strategy and strong capital position enabled 
us to deliver sustainably positive performances across 
all classes of business.”
He added, “From strengthening foothold in the Sultanate 
of Oman to reinforcing growth within the Afro-Asian 
markets and beyond, the Company witnessed notable 
progress by executing our strategic initiatives. While 
we remain committed to drive resilient results and 
create value for all our stakeholders, we are firmly 
adhering towards becoming the preferred reinsurance 
partner in our target markets.”

 Source: Company’s website
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ي
ف تصعد %23 العام الماصف ف للتأم�ي أرباح فلسط�ي

 22.9% بنسبة  ف  للتأم�ي ف  فلسط�ي كة  �ش أرباح  صعدت   : ف :فلسط�ي ف فلسط�ي
لبورصة  كة  ال�ش إفصاح  وفق  سنوي،  أساس  عىل   ،2022 نهاية  ي 

�ف
 . ف فلسط�ي

صافية  أرباحا  كة  ال�ش حققت  فقد  االقتصادي،  متابعة  وبحسب 
.2021 ي نهاية 

2.6 مليون �ف 3.2 مليون دوالر صعودا من  قدرها 
 63.3 بلغت  إذ   17% قدره  نموا  المكتتبة  ف  التأم�ي أقساط  وشهدت 
 .2021 2022، صعودا من 54.1 مليونا، نهاية  مليون دوالر نهاية 

 47.9 العموالت  بعد  المكتسبة  ف  التأم�ي أقساط  ي 
صا�ف بلغ  ف  ح�ي ي 

�ف
مليون دوالر، صعودا من 39.4 مليون دوالر عىل أساس سنوي. 

العام  مليون دوالر   37.9 بلغت  فقد  المسددة،  للمطالبات  وبالنسبة 
الذي سبقه.  27.2 مليون دوالر نهاية  ، مقارنة مع  ي

الما�ف
كة إىل 21.5 مليون دوالر  ي 2022 عوائد استثمارات ال�ش

وتراجعت �ف
 .2021 ي 

مقارنة مع 24.6 مليون �ف

المصدر: االقتصادي

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

 تعويضات
ً
ف تحقق 449.7 مليون جنيه أقساط وتسدد 215.6 مليونا المهندس للتأم�ي

كة المهندس  ات المالية ل�ش جمهورية مرص العربية:جمهورية مرص العربية: كشفت المؤ�ش
مليون   449.7 تجاوزت  أقساط  إجماىلي  كة  ال�ش تحقيق  عن  ف  للتأم�ي
 321.5 ، مقارنة بنحو  ي النصف األول من العام الماىلي الحاىلي

جنيه �ف
 ، ي

الما�ف الماىلي  العام  المقابلة من  ة  الف�ت ي 
�ف تم تحقيقها  مليون جنيه 

تالمس  نمو  بنسبة  جنيه،  مليون   128.2 قيمته  بلغت  بإرتفاع 
.%39.9

جنيه،  مليون   200.2 إىلي  ليصل  كة  ال�ش أقساط  ي 
صا�ف وإرتفع 

مقابل   ،2023/2022 الحاىلي  الماىلي  العام  من  األول  النصف  ي 
�ف

ي 
الما�ف الماىلي  العام  من  المقابل  النصف  ي 

�ف  ، جنيه  مليون   128.1
2022/2021، بزيادة بلغت 72.1 مليون جنيه ، بنسبة نمو تالمس 

.% 56.1
، العتماد المركز الماىلي  ف كة المهندس للتأم�ي وقد عقد مجلس إدارة �ش

عن النصف األول من العام الماىلي الحاىلي 2023/2022.
ي  ال�ت المالية  ات  للمؤ�ش وفًقا   – ف  للتأم�ي المهندس  كة  �ش وحققت 
اتها سواء عىلي  ي كافة مؤ�ش

اعتمدها مجلس اإلدارة – نتائج إيجابية �ف
. ي الف�ف أو  الماىلي  المستوي 

جنيه  مليون   215.6 كة  ال�ش كة  �ش سددت  متصل،  سياق  ي 
�ف

 ، تعويضات للعمالء خالل الستة أشهر األوىل من العام الماىلي الحاىلي
العام  من  المقابلة  ة  بالف�ت مقارنة  جنيه،  مليون   95 قيمته  بإرتفاع 

. ي
الما�ف الماىلي 

خالل  ف  للتأم�ي المهندس  كة  �ش ي 
�ف المحقق  الربــح  ي 

صا�ف وتجاوز 
 58.6 نحو   ،2023/2022 الحاىلي  الماىلي  العام  من  األول  النصف 
المحقق  الربــح  ي 

بصا�ف مقارنة   83.1% نسبته  بنمو   ، جنيه  مليون 
كة  أرباح �ش إستبعاد  بعد   ، ي

الما�ف الماىلي  العام  المقابلة من  ة  الف�ت ي 
�ف

الحياة.

والعضو  التنفيذي  الرئيس  الصادق،  عبد  خالد  قال  جانبه  من 
الظروف  مع  تعاملت  كته  �ش أن   ، ف للتأم�ي المهندس  كة  ل�ش المنتدب 
وليس  فرصة  أنها  عىلي  الجيوسياسية  األخطار  بسبب  اإلقتصادية 
السليمة،  الفنية  بالمعاي�ي  الفنية  األخطار  ترويض  خالل  من  محنة، 
والذي  المحققة،  اإلكتتاب  فوائض  أو  الفنية  األرباح  تؤكده  ما  وهو 
المخاطر،  وانتقاء  االكتتابية  السياسة  عن  ة  مبا�ش بصورة  يع�ب 

منها. القائم  ف  وتحس�ي
ويتضمن  ره،  ي�ب ما  له  المسددة  التعويضات  فاتورة  إرتفاع  أن  أضاف 
باستجابة  عالقة  فلها  الدالالت  عن  فأما  الكاشفة،  الدالالت  بعض 
حال  ي 

�ف التعويضات  بسداد  وإ�اعها  للعمالء  ف  للتأم�ي المهندس 
. ف التأم�ي وثيقة  ي 

�ف عليها  المنصوص  األخطار  تحقق 
التعويضات جاء بسبب إرتفاع معدل  واوضح عبد الصادق أن زيادة 
السيارات، وهو  الطبية وقطع غيار  الخدمات  التضخم وزيادة أسعار 
ي 

العميل �ف م بوعدها مع  ف كة عن طيب خاطر ألنها تل�ت ما تحملته ال�ش
تأجيل. دون  المطلوب  التعويض  سداد 

ي تتعاظم معدالت ما  وأوضح عبد الصادق، أن النتائج المحققة وال�ت
ف  للتأم�ي المهندس  كة  ي �ش

ي �ف الب�ش العن�  لها أن تتحقق دون  كانت 
، عالوة عىلي الدور  ي

ي أو اإلداري وكذلك التسوي�ت ي الجهاز الف�ف
سواء �ف

مؤكًدا   ، ف نجاح حقيقي�ي كاء  ف ك�ش التأم�ي يلعبه وسطاء  الذي  المحوري 
المنتجات  ابتكار  خالل  من  نموها،  معدالت  مواصلة  كة  ال�ش عزم 
تها  وت�ي تتسارع  ي  وال�ت المختلفة  األخطار  تالئم  ي  ال�ت الجديدة 
المسئولية  خالل  من  المجتمعي  دورها  إغفال  دون  متوالية،  بصورة 
لصناعة  االسمي  الهدف  ألنه  ف  التأم�ي الوعي  رفع  وكذلك  المجتمعية، 

عامة. بصفة  ف  التأم�ي
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  المصدر: أموال الغدلقراءة 
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