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

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

ن يكشف لـ “الصنايعية” أرسار صمود  ي للتأم�ي ن عام االتحاد العر�ب شكيب أبوزيد - أم�ي
ن عالميا أمام التحديات قطاع التأم�ي

ي  العر�ب العام  لالتحاد  العام  ن  األم�ي  – أبوزيد  شكيب  للسيد/  لقاء  ي 
�ن

مؤتمر  فعاليات  هامش  عىل   - “الصنايعية”  برنامج  مع  ن  للتأم�ي
واجهة  كيف  سؤال  عىل  خالله  أجاب   - الصغر  المتناهي  ن  التأم�ي

الحالية؟. التحديات  ن  التأم�ي صناعة 
العربية  وليست  العالمية  ن  التأم�ي صناعة  أن  إىل  اللقاء  خالل  وأشار 
ن  العام�ي خالل  خاصة  العالم  يشهدها  ي  ال�ت باألزمات  تأثرت  فقط 
ي الزالت تل�ت بظاللها ح�ت اليوم، فالتضخم أثر بشكل  ن وال�ت الماضي�ي
كات  الفائدة وبالمثل �ش ن الحياة بسبب ارتفاع  كات تأم�ي كب�ي عىل �ش

قيم األصول. ارتفاع  وال�ت واجهت  الحياة  الممتلكات وغ�ي  ن  تأم�ي

https://iciec.isdb.org/
https://aqabaconf.com/index.php/Registration/index
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أوضح  الطبيعية،  والكوارث  ي 
المنا�ن التغ�ي  ظاهرة  عن  وبالحديث 

باطالق  قام  االتحاد  أن  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لالتحاد  العام  ن  األم�ي
مع  بالتعاون  الطبيعية  الكوارث  مخاطر  ضد  ن  للتأم�ي عربية  مبادرة 
أكتوبر   02 ي 

�ن وذلك   Gallagher Re و  ن  للتأم�ي المرصي  االتحاد 

لتجميع  ي من خاللها  العر�ب االتحاد  ودعا  الشيخ،  م  ي ب�ش
الما�ن العام 

الكوارث  ن ضد مخاطر  للتأم�ي ي  لخلق مجمع عر�ب االكتتابية  الطاقات 
لطبيعية. ا

هنا الضغط  الرجاء  كامل،  اللقاء  لمشاهدة 

World Insurance

A perfect storm
Natural catastrophes and inflation in 2022
The loss generating power of nature, alongside the socio-economic and geopolitical crises of recent years helped 
pushed property reinsurance rates to 20-year highs in the January 2023 renewals season.
Global economic losses from natural disasters mounted 
to USD 275 billion in 2022.  At USD 125 billion, 
insured losses covered 45% of the damage, the fourth 
highest total for a single year on sigma records. Today, 
annual global insured losses of more than USD 100 
billion from natural catastrophes are standard.
A prevailing economic storm in 2022 was high inflation, 
which, by raising the nominal value of buildings, 
motor vehicles and other fixed assets that insurers 
cover, pushed up claims to cover the cost of repairs. 
Hurricane Ian was the costliest event of 2022, resulting 
in insured losses estimated at USD 50-65 billion. The 
storm made landfall in an area of high economic value, 
urbanisation and population growth, demonstrating 
the role these factors play as the main drivers of heavy 
losses inflicted by natural catastrophes.
Rising losses from catastrophes point to the need for 
full understanding of all risk factors, in particular 
with respect to secondary perils, which are not always 
monitored as closely as primary peril risks. The 2022 
loss experience offers insights for re/insurers including 
a need for better monitoring and sharing of granular 
exposure data; the importance of observation periods 
and a debiasing of historical losses; and the need for 

models and underwriting decisions to adjust readily 
to rapidly changing physical and socio-economic 
conditions.
We expect hard markets conditions to persist in 2023, 
based on rising demand for coverage and inflation-
driven higher values of insured assets. On the supply 
side, a reduction in risk appetite on the part of capital 
providers has constrained market capacity. Interest 
rate hikes to fight inflation have also played a role, by 
increasing the cost of capital and reducing the value of 
financial assets.
To download sigma 1-2023, please click here

 Source: Swiss Re

https://fintechrobos.com/ar/etn/arab-actuarial-conference-2023/
https://www.youtube.com/watch?v=fD_Shqq_8OY
https://www.swissre.com/dam/jcr:1d793484-9b96-4e54-91c3-09f8fc841bde/sigma-1-2023.pdf
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Reinsurers’ combined ratios remained strong in 2022 but 
investment losses went up: Gallagher Re
Global reinsurers’ combined ratios deteriorated marginally to 95.7% for FY2022, despite this it remains strong 
while investment losses went up weighing on the average full-year ROE, which dropped to 10%, a Gallagher Re 
report revealed.
According to the the Global Reinsurers’ Financial 
Results for FY2022 report, the reinsurers tracked 
by Gallagher reported total average growth in P&C 
premiums of 12.1% for FY2022, with the strongest 
FY2022 increase coming from the Global Reinsurers 
(+16.7%).
The double-digit growth in premiums on both a 
quarterly and annual basis continues to be supported by 
not only price increases but also higher policy retention 
and organic growth, the broker pointed out.
Gallagher Re analysts said: “Inflation hit a 40-year 
high in many global economies in 2022 and continues 
to have an impact on industry premium trends. Apart 
from AIG, all companies we track reported a year-on-
year increase in premium. Sixteen of the 26 companies 
in our data set reported double digit premium growth 
and of those, five reported increases over 20%.
“Earnings call commentary on pricing echoed a 
theme presented throughout the year that companies 
continued to push for rate increases in response to the 
volatile economy and inflationary trends. Although 
rate increases continue to moderate, some management 
teams expect overall margin expansion for their 
commercial lines business in 2023.”
Analysts noted that margin trends varied by commercial 
line of business with workers’ compensation and 
professional liability lines being viewed as challenged, 
while commercial property pricing has benefited from 
rising reinsurance costs.
Management teams are optimistic about personal lines 
margins improvement in 2023 as recent rate increases 
earn through, this is despite the fact they continued 
to be challenged in 2022. Generally, insurers expect 
strong premium growth to continue throughout 2023, 
the broker highlighted.
For FY2022, the companies tracked by Gallagher 
Re reported an average combined ratio of 95.7%, 
compared to the 94.7% reported for FY2021.
According to the report, this deterioration was mainly 

due to an inflation-driven increase in the attritional loss 
ratio.
“While prior year reserve development was modestly 
more favourable compared to prior year, and natural 
cat losses more benign, the overall loss ratio trended 
higher on inflationary pressures,” said the broker.
“Of the subset of companies that disclose the split, only 
three reported an improvement in the FY2022 attritional 
loss ratio compared to FY2021, with AIG reporting the 
largest improvement of 1.8 points resulting from that 
company’s continued reshaping of its portfolio.”
Investment losses weighed on the average full-year 
ROE, which dropped to 10%, compared to the 12.6% 
reported in FY2021. According to the report, 19 out of 
the 26 companies tracked registered declines.
“Significant drops in ROE were reported by several 
North American and Bermudan (re)insurers, largely 
due to unrealised investment depreciation as a result of 
falling equity markets (which flows through the P&L 
under US GAAP),” analysts explained.
“This was the main driver of the notable drops in 
ROE by Cincinnati and Markel. Higher than expected 
natural catastrophe losses were a contributor to the 
decline in ROE for the major Japanese insurers. AIG’s 
FY 2022 ROE increased significantly from the prior 
period supported by a lower combined ratio and higher 
realised investment gains. Rising reinvestment yields 
continue to support ROEs for all segments.”

 Source: Reinsurance News

https://www.ajg.com/gallagherre/-/media/files/gallagher/gallagherre/global-re-insurers-financial-results-for-year-end-2022.pdf
https://www.ajg.com/gallagherre/-/media/files/gallagher/gallagherre/global-re-insurers-financial-results-for-year-end-2022.pdf
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Property reinsurance hard market to persist in 2023: Fitch

The hard property reinsurance market environment is expected to persist throughout 2023, with rising prices 
helping to compensate for claims inflation and volatility in financial markets, Fitch Ratings believes.
While there has been some evidence through the first-
quarter of the year that reinsurance rates-on-line (RoL) 
might have eased back slightly from their January 
1st peak, they are expected to remain in hard market 
territory.
We’ve seen some evidence of price easing in the 
catastrophe bond market, albeit with the spreads new 
cat bonds have closed at still at or near multi-decadal 
highs.
In reinsurance, anecdotally we understand any deals 
placed through the first-quarter to fill out gaps in 
reinsurance and retro towers have in some cases been 
at rates slightly off their pre-1/1 peaks, although again 
they remain at least at decadal highs.
We also understand industry-loss warranty (ILW) 
pricing has eased back from the peaks it set at the end 
of 2022 and into the first weeks of 2023, although 
again, in the case of ILW’s the rates remain at or near 
record highs.
So we remain in hard market territory and with forecasts 
seeing that as likely to persist right through the year, 
the question will be whether further easing is likely in 
the future.
Commenting on the big four European reinsurers, the 
rating agency said, “Fitch Ratings believes that the hard 
market environment, with rising prices, will continue 
in 2023, helping to mitigate high claims inflation and 
volatile financial markets.”
Adding that, “All four major European reinsurers 
secured significant price increases and more favourable 
terms and conditions across their property and specialty 

lines of business at the January 2023 renewals.”
Because of the improved pricing and also tighter terns, 
Fitch is forecasting a 400bp improvement in combined 
ratios for the major reinsurance firms in 2023.
Our sources are suggesting that April 1st renewals 
will see some of the strongest year-on-year increases 
witnessed for regions such as Japan, as that market’s 
property catastrophe reinsurance contracts catch-up to 
the levels of return now demanded by both traditional 
reinsurers and ILS investors.
Looking further ahead to June and July, while it’s 
uncertain how much property reinsurance rates will 
harden, it is expected to be a further hike upwards from 
the rates seen in 2022, confirming the still hardening 
trend for that part of the world.
“Fitch expects the hard property market to continue 
during the remaining 2023 renewals, which have 
a higher share of nat cat exposed business than the 
January renewals,” the rating agency explained.
As we said, the question will be on whether easing is 
likely in future, but right now it seems the first chance 
of rates actually easing back at all meaningfully won’t 
be seen until January 2024 and that is dependent on 
how the rest of this year plays out, in terms of losses, 
as well as how much capital can come in and whether 
it is more than the increased demand that’s expected to 
be seen.
The supply-demand balance could be more important 
than ever later this year, which will be watched closely 
by rating agencies and us alike.

 Source: Artemis

Turkey earthquakes insurance industry loss estimated US $3.5bn 
by PERILS
A first estimate for the insurance and reinsurance market industry loss from the recent Kahramanmaras Earthquake 
Sequence that struck Turkey and Syria in February has been pegged at US $3.5 billion by PERILS AG.
The catastrophe loss data aggregator said that the series 
of earthquakes which caused widespread devastation 
across parts of the Republic of Türkiye and the Syrian 
Arab Republic on February 6th 2023 is so far only 
estimated to have caused TRY 65.4 billion of property 
insurance market losses, which equates to around US 
$3.44 billion today, but US $3.5 billion on the date of 

the quakes.
That’s a way below industry loss estimates from some 
risk modellers, for example Moody’s RMS said the 
losses would likely be above US $5 billion.
However, it aligns closely with global reinsurance 
firms, such as Hannover Re that estimated the quakes 

https://www.artemis.bm/news/insured-loss-from-turkey-earthquakes-likely-to-exceed-5bn-moodys-rms/
https://www.artemis.bm/news/insured-loss-from-turkey-earthquakes-likely-to-exceed-5bn-moodys-rms/
https://www.artemis.bm/news/hannover-res-q1-cat-loss-budget-eroded-by-turkey-quake-and-nz-weather-althoff/
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were a EUR 3.5 to 4 billion industry loss event.
PERILS estimate is based on data collected from the 
Turkish insurance market, for the property insurance 
line of business only and does not include any estimate 
for losses in Syria.
Eleven provinces in south-eastern Turkey were affected 
by the earthquake sequence, having a combined 
population of approximately 14 million, with Hatay, 
Kahramanmaras, Gaziantep, Malatya and Adiyaman 
the worst affected.
Over 56,900 deaths were reported from the 
earthquakes, 48,448 in Turkey and 8,476 in Syria, and 
close to 130,000 people were severely injured by the 
earthquakes.
Official estimates suggest that over 160,000 buildings 
containing 520,000 apartments were destroyed, 
damaged or will need to be demolished after the 
earthquakes, PERILS noted.
Many structures are partially damaged and will need to 
be repaired as wel.
The Department of Economics of the Koç University 

estimated that the economic losses in Turkey from the 
quakes would be in the range of US $70bn to US $87bn.
PERILS noted that, the TRY 65.4bn insurance industry 
loss from the earthquakes represents the costliest 
catastrophe event in Turkey’s recorded history (USD 
3.5bn at exchange rates of 6 Feb 2023).
Luzi Hitz, CEO of PERILS, commented: “First 
and foremost, I would like to express our deepest 
sympathies to those affected in the Republic of Türkiye 
and the Syrian Arab Republic by this incredibly tragic 
and truly devastating event.
“Shallow earthquakes of magnitudes Mw 7.8 and Mw 
7.5 cause severe devastation in any built environment. 
Although the insurance industry in Turkey offers 
protection for the financial consequences of such 
events, the take-up rate remains low, or the coverage 
limits purchased are far below reconstruction costs. 
Earthquake insurance is not only a challenge in Turkey, 
but also in other regions exposed to high seismic 
activity such as Japan or California, where insurance 
penetration for the peril remains low.”

 Source: Artemis

Climate Risks in the Agriculture Sector
Accounting for 17% of global greenhouse gas (GHG) 
emissions, the agriculture sector is both driving the 
global temperature to rise at an alarming rate, and 
facing high risks linked to climate change. As the 
world transitions to a more sustainable and net-zero 
future, fundamental shifts are taking place in nearly 
all economic sectors. With these come major credit, 
market, and operational implications for financial 
institutions and their clients. 
Financial institutions working with the agriculture 
sector face multiple transition risks such as policy 
changes, technological shifts, and changes in consumer 
preferences, in addition to important physical climate 
hazards such as temperature rise, extreme weather 
events, water stress, and wildfires. 
This brief provides banks, investors, insurers, as well 
as their clients with a baseline understanding of the 
key physical and transition climate-related risks faced 
by the agriculture and aquaculture sectors. It aims at 
empowering professionals to integrate these risks into 
their institution’s strategy and operations through case 

studies and risk management recommendations for 
each risk identified. 
This resource is part of a series of briefing notes that 
cover major economic sectors and their associated 
climate risks. Find a briefing note focused on the real 
estate sector here and stay tuned for new resources 
covering the oil and gas and industrial sectors. 
To download full report, please click here

 Source: UN
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https://www.artemis.bm/news/hannover-res-q1-cat-loss-budget-eroded-by-turkey-quake-and-nz-weather-althoff/
https://www.unepfi.org/themes/climate-change/climate-risks-in-the-real-estate-sector/
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/Agriculture-Sector-Risks-Briefing.pdf
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Regional Insurance

Middle East: Distribution ranks as most important to insurers in 
business expansion
The distribution network is picked by several top insurance executives as the most important driver that their 
companies rely on to grow their business in the next two years.
This is one of several findings in the “Ask the CEO” 
poll by LINK which offers (re)insurance broking and 
consulting services.
The CEO poll is an initiative to which leaders (CEOs, 
GMs, MDs, presidents, etc), representing more than 40 
insurers, have brought their contribution, says Mr Jean-
Carl Mazigi, deputy CEO of LINK.
Of over 41 respondents to the poll in January 2023 and 
44 in February across insurance markets in the Middle 
East, almost half or 46% see distribution — whether 
via intermediaries, the branch network or the digital 
platform — as the most vital driver.
New products and business segments (24% of 
respondents) and M&As and expansion (12%) are 
regarded as the second and third most important drivers.
The chart below summarises the views of the top 
executives:

LINK describes itself as an association of reinsurance, 
insurance and brokerage professionals. Registered, 
licensed and regulated in Bermuda with a paid-up 
capital of $500,000, LINK has offices in Dubai and 
Beirut in the Middle East where it aims to develop the 
insurance market.

66

 Source: Middle East Insurance Review
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حسب هيئة الرقابة المالية

ي 2022
كات الوساطة التأمينية تنمو بنسبة تتجاوز %28 �ن أرباح رسش

العام  نهاية  ي 
�ن التأمينية  الوساطة  كات  �ش أرباح  قيمة  إجماىلي  ارتفع 

مليون   176,8 بـ مقارنة  جنيه  مليون   227 إىل  لتصل   2022 الماىلي 
.28.4% بلغت  بنسبة زيادة  السابق،  الماىلي  العام  نهاية  ي 

جنيه �ن
ي 

اإلحصا�ئ السنوي  الكتاب  خالل  من  المالية  الرقابة  هيئة  ولفتت 
نهاية  التأمينية  الوساطة  كات  �ش أصول  ي 

صا�ن قيمة  ارتفاع  إىل  لها 
779 مليون  العام الماىلي 2022 لتصل إىل 1,09 مليار جنيه مقارنة بـ

.29.5% بنسبة زيادة تقدر بحواىلي  السابق،  العام  جنيه، خالل 
كات الوساطة التأمينية  ن ل�ش وارتفعت قيمة إجماىلي حقوق المساهم�ي
560,9 مليون جنيه، مقارنة  2022 لتصل إىل  الماىلي  العام  ي نهاية 

�ن
.17.8% ي العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 

476,3 مليون جنيه �ن بـ
ن والعميل،  كة التأم�ي ن �ش يك ب�ي كات الوساطة التأمينية �ش يذكر أن �ش
تساعد  حرة  لكنها  معينة،  كة  �ش يتبع  ن  تأم�ي وكيل  ليست  أنها  كما 
ى  مش�ت لها  يدفع  ذلك  ونظ�ي  الوثيقة،  منها  ي  يش�ت الذي  الشخص 
كة ويحصل عىل  التابع لل�ش ن  التأم�ي الوثيقة أجرها، عىل عكس وكيل 

ي. المش�ت منها، وليس من  أجره 
كات  لل�ش بالنسبة  التأمينية  الوساطة  كات  �ش عمل  أهمية  وتعود 
ي إنجاح العملية التأمينية، فمن النادر أن يسىع الفرد 

لدورها المهم �ن
أو  نفسه  ي 

�ن سواء  تهدده،  ي  ال�ت األخطار  من  ن  للتأم�ي نفسه  تلقاء  من 

. ي التأمي�ن الوعي  النخفاض  ماله، 
كات الوساطة التأمينية  ن غالًبا عىل مجموعة �ش كات التأم�ي وتعتمد �ش
 ، ن التأم�ي العمالء بفكرة  ن وتوضيح فوائده وإقناع  للتأم�ي الدعوة  تتوىل 
من  بها  والنهوض  التأمينية  العملية  تطوير  عىل  ينعكس  الذي  األمر 
الممتلكات،  األموال  حماية  ي 

�ن المتمثل   ، ن التأم�ي غرض  تحقيق  أجل 
. القومي االقتصاد  وازدهار 

أن  اعتباري  أو  طبيىعي  شخص  ألي  يجوز  ال  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
الحصول  ن دون  بالتأم�ي يتصل  أي نشاط  أو  التأمينية  الوساطة  يزاول 
كات  �ش عىل  ويتحتم  المالية،  الرقابة  هيئة  من  بذلك  ترخيص  عىل 
سواء   ، ن التأم�ي كات  �ش وسمعة  اسم  عىل  الحفاظ  التأمينية  الوساطة 
ي سبيل 

كات المنافسة، وعليها �ن ها من ال�ش ي تعمل لحسابها أو غ�ي ال�ت
للعميل  توضح  وأن  ودقة،  بأمانة  التأمينية  الخدمة  تعرض  أن  ذلك 
المالئمة  الوثائق  أنواع  ن  ب�ي األسعار  ي 

�ن االختالف  أسباب  طلب  م�ت 
الحتياجاته.

العمالء  آراء  معرفة  عىل  الوساطة  كات  �ش تحرص  أن  يجب  كما 
الخدمة  ومستوى  المطلوبة،  أو  المعروضة  ن  التأم�ي ألنواع  بالنسبة 
لعلمها  يصل  ما  بكل  ن  التأم�ي كات  �ش إبالغ  وعليها  المقدمة،  التأمينية 
باإلضافة  العميل،  شكوى  أسباب  إزالة  عىل  والعمل  الشأن،  هذا  ي 

�ن
ي تعمل لحسابها. ال�ت كات  كة أو ال�ش إىل الحفاظ عىل أ�ار ال�ش

المصدر: المال
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Arab Insurance JordanJordan

تحسينات إضافية دِخلت اىل “العقبة التاسع”:

 Meeting Hub ن ع�ب الموقع الخاص بالمؤتمر وإطالق خدمة التعّرف اىل المشارك�ي
…

ً
ونيا لحجز المواعيد إلك�ت

ي 
�ن التاسع  العقبة  مؤتمر  ي 

�ن ن  المشارك�ي ن  ب�ي للتواصل  تسهياًل 
ن  ب�ي الثنائية  لإلجتماعات   

ً
ا تحض�ي وكذلك  المقبل..  )مايو(  أيار 

قائمة  إظهار  المؤتمر،  لهذا  التنظيمية  اللجنة  قّررت   ، ن المشارك�ي
ي 

و�ن االلك�ت الموقع  عىل  تاريخه  ح�ت  ن  المسّجل�ي ن  المشارك�ي أسماء 
www.AqabaConf.com، من منطلق ان المؤتمر مكان  الخاص  
عربيا  عالميا،   ، ن التأم�ي صناعة  ي 

�ن ن  العامل�ي ن  ب�ي ولقاءات  تواصل 
اإلعادة  كات  �ش ن  ب�ي للحدود،  عابرة  الصناعة  هذه  كون  ومحليا، 

ن واإلعادة. التأم�ي ي تلعب دور وساطة  ال�ت ة وتلك  المبا�ش كات  وال�ش
منها  التاسعة،  النسخة  عىل  تحسينات  اللجنة  أدخلت  ذلك،  اىل 
عىل  متوافرة  ستصبح  ي  ال�ت  Meeting Hub خدمة  استحداث 
ُتسّهل  ي  وال�ت المقبل،  )ابريل(  نيسان  شهر  مطلع  من  ابتداء  الموقع، 
رغبة  عىل  بناء   ، ن مشارك�ي مع  ونيا  الك�ت اإلجتماعات  مواعيد  حجز 
يتّم من خالله عقد  أو أك�ث  الطرفان من ترتيب موعد  ن 

ّ
ليتمك هؤالء 

الخدمة  هذه  أثبتت  بعدما   ،Business و  وعمل  تشاور  لقاءات 
ما  العالمية،  والتأمينية  االقتصادية  المؤتمرات  ى  ك�ب ي 

�ن نجاحها 
هذا  بتطوير  متخّصصة  محلية  كة  �ش لتكليف  التنظيمية  اللجنة  دفع 
اللجنة  وأرفقت  أردنية.  ات  وخ�ب وبأيٍد  ن  للمشارك�ي ه  وتوف�ي النظام 
االجتماعات  مواعيد  تحديد  عملية  ي 

�ن يث  بال�ت لضيوفها  نصيحة 

من  ابتداء  الموقع  عىل  ستتوافر  ي  ال�ت الخدمة  هذه  من  لالستفادة 
تسمحان  تكنولوجية  وبتقنيات  عالية  بمهنية   2023/04/01
مع  يتضارب  ال  وبما  اجتماعاتهم  مواعيد  عىل  الحصول  ن  للمشارك�ي

أخرى.  مواعيد 
ي المؤتمر ونفاذ الغرف المعروضة 

ونظرا لالقبال الكب�ي عىل المشاركة �ن
ي واحة AYLA مقّر إقامة المؤتمر، 

ي فندق حياة ريجنسي �ن
للضيوف �ن

ي مدينة العقبة ،أعلنت اللجنة التظيمية 
ي فندق “المنارة” �ن

وكذلك �ن
عدة  ي 

�ن إضافية  غرف  وتوف�ي  أخرى  فنادق  عدة  مع  تعاقدها  عن 
كنتننتال”  و”االن�ت  ” “كمبنسكي مثل  نجوم  الخمسة  فئة  من  فنادق 
للتسهيل  نجوم  أربعة  فئة  فنادق  اىل  إضافة   ” ي سي�ت و”موفنبيك 
ن  ب�ي تنّقل  من  اللوجستية  الخدمات  كافة  توف�ي  مع  ن  المشارك�ي عىل 
وإىل  من  والتوديع  االستقبال  خدمات  وكذلك  المعتمدة  اإلقامات 

. الدوىلي العقبة  مطار عمان ومطار 
ي 

األرد�ن االتحاد  ن  ب�ي ما  ك  مش�ت بتعاون  ينظّم  المؤتمر  هذا  أن  يذكر 
أن  ع 

ّ
المتوق ومن   . ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  واإلتحاد  ن  التأم�ي كات  ل�ش

ن 600 اىل 700 مشارك من أك�ث من 30 دولة أجنبية  يستقطب ما ب�ي
المستضيف. السوق  ي كونه 

األرد�ن السوق  اىل  وعربية، إضافة 
المصدر: تأمين ومصارف

المخالفات  قيمة  تحصيل  يتم  ال  كونه  مفقودة  بإيرادات  الدولة 
 ، األردنية  الحدود  األجنبية  المركبات  مغادرة  عند  حاليا  المرورية 
شوارع  عىل  المرورية  العملية  ضبط  ي 

�ن الكب�ي  دورها  عن  ناهيك 
وأنه  ،سيما  المرورية  يعات  بالت�ش ام  ن لالل�ت ن  السائق�ي ودفع  المملكة 

يزيد عن مليون مركبة سنويا. ما  األردنية  الحدود  يع�ب 
عىل  للتخفيف  ى  الك�ب عمان  أمانة  من  حرصا  الخطوة  هذه  ي 

وتأ�ت
من  ولالستفادة  والخروج  الدخول  اجراءات  وت�يــــع  المملكة  زوار 
ي كافة المراكز الحدودية بهدف الحد من 

مكاتب االتحاد المتواجدة �ن
بقانون  ام  ن االل�ت خالل  من  ي 

وقا�ئ رادع  وتشيكل  المرورية  المخالفات 
ي تم بموجبها تفويض االتحاد بإستيفاء قيمة  الس�ي عىل الطرق ، وال�ت
ة  مخالفات الس�ي للمركبات األجنبية من خالل مكاتب االتحاد المنت�ش

ات والشواربة لغايات تحصيل المخالفات  اتيجية يوقعها سم�ي اتفاقية تعاون اس�ت
المرورية عىل المراكز الحدودية من المركبات االجنبية 

المؤسسات  غالبية  مع  االتحاد  تربط  ي  ال�ت التشاركية  للعالقات   
ً
نظرا

ن  ك ب�ي  للتعاون المش�ت
ً
ى، واستمرارا الرسمية وبضمنها أمانة عمان الك�ب

ي تم توقيعها  االتحاد وأمانة عمان ونجاح اتفاقية التعاون السابقة ال�ت
2014 لغاية التحصيل الماىلي لمخالفات المركبات  ن عام  ن الطرف�ي ب�ي
المراكز  ي 

�ن ن  التأم�ي مكاتب  خالل  من  عمان  أمانة  لصالح  األجنبية 
من  التعاون  هذا  بتجديد  الطرفان  ورغبة  لالتحاد،  التابعة  الحدودية 
ي  ال�ت والمالحظات  التحديات  معالجة  تراعي  جديدة  إتفاقية  خالل 
اليوم  صباح  تم  السابقة،  لإلتفاقية  العمىلي  التطبيق  خالل  برزت 
اتيجية  االس�ت اإلتفاقية  هذه  توقيع   2023/03/22 الموافق  االربعاء 
ن  ك ب�ي ى لتأط�ي التعاون المش�ت ي مقر أمانة عمان الك�ب

والهامة جدا �ن
ى حيث وقعها من  ن وأمانة عمان الك�ب كات التأم�ي ي ل�ش

االتحاد االرد�ن
االتحاد  إدارة  ات رئيس مجلس  المهندس ماجد سم�ي االتحاد  جانب 
الشواربة  الدكتور يوسف  ن عمان  ن ومعاىلي أم�ي التأم�ي كات  ي ل�ش

األرد�ن
ى وبحضور الدكتور مؤيد الكلوب مدير  عن جانب أمانة عمان الك�ب
القيسي  محمد  السيد  من  االمانة كال  ي 

�ن التنفيذية  واالدارة  االتحاد 
ن والمهندس احمد ملكاوي مدير المدينة والدكتور احمد  نائب االم�ي
الخرابشة  سلطان  والمهندس  الماىلي  التنفيذي  المدير  العموش 
محمد  والمهندس  المعلومات  تكنولوجيا  لدائرة  التنفيذي  المدير 
ي والسيد أيمن الرقاد مدير 

و�ن الحويان مدير األنظمة والتحول االلك�ت
دائرة التحصيل باإلضافة إىل السيد ماهر عواد مساعد مدير االتحاد 

والتدريب. الدراسات  ن لشؤون  التأم�ي كات  ي ل�ش
االرد�ن

أعداد  بتخفيف  المملكة  مصالح  لحماية  االتفاقية  هذه  وجاءت 
ي رفد خزينة 

ي المملكة وبما يسهم �ن
ي تسجل �ن الحوادث المرورية ال�ت

http://www.AqabaConf.com
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ات(  )كام�ي أو  غيابية  مخالفات  كانت  سواء  الحدوديه  المراكز  ي 
�ن

المركبة  مغادرة  عند  لتحصيلها  حاليا  آليه  وجود  لعدم   
ً
نظرا وذلك 

واالستفادة  الماىلي  التحصيل  زيادة  بهدف  األردنية  ي 
لألرا�ن األجنبية 

المركبة االجنبية بمراجعه مكتب  الذي يلزم مالك  الحاىلي  من االجراء 
للحصول  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

األرد�ن لالتحاد  التابع  الموحد  ن  التأم�ي
دفع  من  المركبات  اصحاب  ن  وتمك�ي للمركبة  الزامي  ن  تام�ي وثيقة  عىل 
شباك  خالل  من  الدولة  خزينة  لصالح  المرورية  المخالفات  قيمة 
ية  ب�ش عمان كوادر  امانة  عىل  يوفر  مما   ، لالجراءات  تخفيفا  واحد 
عىل  المتوفرة  والفنية  التكنولوجية  االتحاد  امكانيات  من  واالستفادة 

الحدودية. المعابر 
ن  التأم�ي كات  ي ل�ش

االرد�ن االتحاد  إدارة  أن مجلس  بالذكر  الجدير  ومن 
عىل  مبنية  عمل  خطة  ضمن  تعمل  االتحاد  ي 

�ن التنفيذية  واالدارة 
والربط  الرقمي  والتحول  االتمتة  بموضوع  كب�ي  بشكل  االستثمار 
ي مع مختلف المؤسسات الرسمية واالقتصادية والقطاعات 

و�ن االلك�ت
ن  التأم�ي كات  �ش عىل  الوقت  وإختصار  المعلومات  لتكاملية  الخاصة 
ومعلومات  بيانات  قاعدة  لتوف�ي  ن  التأم�ي مع  ن  والمتعامل�ي ن  والمواطن�ي

الموحد ما أمكن ذلك. الشباك  موحدة من خالل 
المصدر: صفحة االتحاد األردني على الفيس بوك

Arab Insurance KuwaitKuwait

تنظيم  وحدة  قرارات  لمتابعة  جديدة  لجنة  إنشاء  اح  اق�ت تم  كما 
للنهوض  والوحدة،  االتحاد  ن  ب�ي والتعاون  التفاهم  من  لمزيد   ، ن التأم�ي

الكويت.  ي 
�ن ن  التأم�ي بقطاع 

وط  وال�ش  ، ي الكوي�ت االكتواري  الخب�ي  توافر  عدم  الجمعية  وناقشت 
يتم  حيث  االكتواري،  الخب�ي  خيص  ل�ت فيها  مبالغا  تكون  قد  ي  ال�ت
بالتوعية  البعض  وطالب  كة.  �ش لكل  فقط  واحد  لخب�ي  الترصيــــح 
والمهن  خاص،  بشكل  االكتواري  الخب�ي  مهنة  ألهمية  المدارس،  ي 

�ن
التأمينية بشكل عام، وقدم األعضاء آراء مختلفة ومهمة بهذا الشأن. 
 ، ن التأم�ي قطاع  ي 

�ن الوطنية  الكوادر  لتوظيف  معارض  بإقامة  وطالبوا 
ن مع القوى العاملة  ي للتأم�ي  بعد نجاح مشاركة اتحاد الكوي�ت

ً
خصوصا

كة.  ن للتوظيف، بمشاركة 13 �ش نامج�ي ي المشاركة ب�ب
ووزارة الشباب �ن

حت إنشاء لجنة جديدة لمتابعة قرارات الوحدة اق�ت

 » ن ي مخالفات »تنظيم التأم�ي
ورة إعادة النظر �ن «: �ن ن ي للتأم�ي

عمومية »االتحاد الكوي�ت
برئاسة  العادية،  العمومية  الجمعية  ن  للتأم�ي ي  الكوي�ت االتحاد  عقد 
، وحضور عدد من أعضاء  ن نائب رئيس مجلس اإلدارة أنور بوخمس�ي
»عمومية االتحاد«. وتمت تزكية مجلس إدارة جديد للدورة الحالية 
جدول  بنود  جميع  عىل  المصادقة  تمت  حيث   ،)2023-2026(
لسنة  المالية  البيانات  وإقرار  السنوي،  اإلداري  والتقرير  األعمال، 
اإلدارة،  لمجلس   

ً
رئيسا الحسن  خالد  من  تزكية كل  وتمت   ،2022

العتال،  ن  حس�ي من:  كل  وعضوية  للرئيس،   
ً
نائبا ن  بوخمس�ي وأنور 

 . ي
ن آر�ت ، وحس�ي المزروعي السعد، وفواز  الصبيح، ومحمد  وبراك 

لرفعها  حاتهم،  مق�ت بتقديم  »العمومية«  أعضاء  ن  بوخمس�ي وطالب 
يراه  قرار  أي  لتنقيح   ، ن التأم�ي تنظيم  ووحدة  الرقابية  الجهات  إىل 

للتعديل. ورة  األعضاء �ن
الجهود  بذل كل  عىل  االتحاد  حرص  الحسن  خالد  أكد  جانبه،  من 
مصالحهم،  عن  والدفاع  األعضاء،  كات  ال�ش خدمة  ي 

�ن بدوره  للقيام 
احات  اق�ت بتقديم  الرسمية، والقيام  الجهات  تمثيلهم لدى  من خالل 
التغطيات  لزيادة  الجديدة  ن  التأم�ي وثائق  بعض  شكلت  متعددة 
تب عليها من إيرادات مالية، والقيام بعمل عدد من  التأمينية، وما ي�ت
اء من خارج الكويت للمشاركة  امج وورش العمل، واستضافة خ�ب ال�ب

العملية. اتهم  خ�ب من  لالستفادة  ن  المختص�ي مع  والتعامل  فيها، 
ي المخالفات 

ورة إعادة النظر �ن وخالل الجمعية، دعا األعضاء إىل �ن
ال  حيث  كات،  ال�ش عىل  ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  من  فرضها  يتم  ي  ال�ت
يوجد  كما  التحذير،  أو  باإلنذار  سواء  العقوبة،  ي 

�ن تدرج  بها  يوجد 
العقوبة.  وقيمة  المخالفة  ن حجم  ب�ي تساٍو  المصدر: الجريدةعدم 

ً
ن إىل 250 دينارا كات التأم�ي ام رسش ن مضاعفة غرامة عدم ال�ت

عدم  غرامة  ضاعفت  ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  أن  »األنباء«  علمت 
دينار   100 من   150% بنسبة  كات  ال�ش عىل  تفرضها  ي  ال�ت ام  ن االل�ت

دينارا.  250 نحو  لتصبح 
محمد  ن  التأم�ي تنظيم  لوحدة  العليا  اللجنة  رئيس  أصدر  وتفصيليا، 
ي قرار رقم 6 لسنة 2023 بشأن إضافة وتعديل بعض  سليمان العتي�ب
أحكام القرار التنظيمي رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنظيم آلية استقبال 
أن  عىل  الجديد  القرار  شدد  حيث  مواضيعها،  ي 

�ن والبت  الشكاوى 
ي 

و�ن صدوره،  فور  التنفيذ  وواجب  ملزما  يعت�ب  الشكاوى  لجنة  قرار 
حال عدم تنفيذ القرار يتم اتخاذ كل اإلجراءات القانونية المنصوص 
ن  التأم�ي تنظيم  شأن  ي 

�ن  2019 لسنة   125 رقم  القانون  ي 
�ن عليها 

عن  الصادرة  والتعاميم  والقرارات  وتعديالتها  التنفيذية  والئحته 
للوحدة  »يجوز  من  الخامسة  المادة  بتعديل  القرار  وق�ن  الوحدة. 

 100 ي حقها بقيمة 
ام« عىل الجهة المشكو �ن ن ال�ت فرض غرامة »عدم 

المالية  السنة  نهاية  من  يوما   60 خالل  للوحدة  توريدها  يتم  دينار 
وثبت  تصعيدها  تم  شكوى  عن كل  وذلك  حقها،  ي 

�ن المشكو  للجهة 
بها  المناطة  بالمسؤوليات  الجهة  ام  ن ال�ت عدم  أو  تقص�ي  للوحدة 

3 من القرار«. المادة رقم  بموجب 
غرامة  فرض  للوحدة  »يجوز  التعديل  بعد  النص  ليصبح  ذلك  ي 

يأ�ت
250 دينارا  بقيمة  ي حقها 

المشكو �ن الجهة  ام« عىل  ن ال�ت إدارية »عدم 
للجهة  المالية  السنة  نهاية  من  يوما   60 خالل  للوحدة  توريدها  يتم 
للوحدة  تم تصعيدها وثبت  ي حقها، وذلك عن كل شكوى 

المشكو �ن
بموجب  بها  المنوطة  بالمسؤوليات  الجهة  ام  ن ال�ت عدم  أو  تقص�ي 

3 من هذا القرار«. المادة رقم 
المصدر: األنباء
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ائها  عند رسش
ً
ن المركبات فورا : ارفعوا وثائق تأم�ي ن كات التأم�ي »ساما« ل�ش

ن  تأم�ي وثائق  برفع  ن  التأم�ي كات  �ش كافة  )ساما(  المركزي  البنك  ألزم 
بحيث  النظام،  عىل  واألفراد(  كات  )لل�ش أنواعها  بجميع  المركبات 
حال  ي 

و�ن ائها،  �ش من  الوثيقة  حامل  انتهاء  مع  الرفع  عملية  امن  ن ت�ت
رفعها  وإعادة  بياناتها  بتصحيح  ام  ن االل�ت ن  فيتع�ي الوثيقة  النظام  رفض 
ام  ن االل�ت ن  التأم�ي لخدمات  نجم  كة  �ش »ساما«  ووجه  فوري.  بشكل 
أنواعها  المركبات بجميع  ن  تأم�ي وثائق  لكافة  والمبا�ش  الفوري  بالرفع 
ي 

و�ن اإللك�ت بالربط  المعنية  الجهة  نظام  عىل  واألفراد«،  كات  »لل�ش
حال  ي 

و�ن  ، ن التأم�ي كات  قبل �ش من  استالمها  فور  الداخلية  وزارة  مع 
بياناتها  بتصحيح  ام  ن االل�ت ن  فيتع�ي الوثيقة،  المعنية  الجهة  نظام  رفض 
المركزي  البنك  تزويد  نظام  كة  وعىل �ش فوري،  بشكل  رفعها  وإعادة 
بيانات  برفع  ن  التأم�ي كات  �ش ام  ن وال�ت امها  ن ال�ت مدى  عن  شهري  بتقرير 

المركبات. ن  تأم�ي وثائق 
ي  التق�ن االرتباط  من  ن  التأم�ي كات  �ش كافة  منع  المركزي  البنك  وكان 
البنك  من  ممانعة  عدم  عىل  الحصول  دون  ونية  إلك�ت منصة  أي  مع 
ونية  إلك�ت بمنصات  المرتبطة  كات  ال�ش إلزام  مع  مسبقة،  المركزي 

للتصحيح. المركزي  للبنك  والتقدم  النظامية  أوضاعها  بمراجعة 
ونية  إلك�ت منصة  أي  تزويد  بعدم  ن  التأم�ي كات  �ش عىل  البنك  وشدد 
عىل  الحصول  قبل  ن  التأم�ي بأعمال  متعلقة  معلومات  أو  بيانات  بأي 
بكافة  ام  ن االل�ت المركزي، إضافة إىل  البنك  المسبقة من  الممانعة  عدم 
اإلجراءات النظامية قبل ربط أو تبادل البيانات أو المعلومات مع أي 

المركزي. البنك  لها من  أو مرصح  المصدر: عكاظمنصة مرخصة 

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

ي قد نما بمعدل  ي دول مجلس التعاون الخلي�ب
عىل الرعاية الصحية �ن

أن  المتوقع  ومن  و2022،   2020 عامي  ن  ب�ي  %  9.5 مركب  سنوي 
ي  الخلي�ب التعاون  ي دول مجلس 

الرعاية الصحية �ن يصل اإلنفاق عىل 
 ،2027 عام  ي 

�ن درهم(  مليار   497.65( دوالر  مليار   135.5 إىل 
.2022 5.4 % من عام   بمعدل سنوي مركب قدره 

ً
مسجاًل نموا

ن كابيتال«: »من المتوقع  وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب لـ»أل�ب
ي  الخلي�ب التعاون  مجلس  دول  ي 

�ن الصحية  الرعاية  صناعة  تنمو  أن 
عىل  ن  ك�ي ال�ت وتزايد  االقتصادي  النشاط  تحسن  نتيجة  جيدة  ة  بوت�ي
الرقمنة  أدت  وبينما   ، اإللزامي الص�ي  ن  التأم�ي الوقائية وفرض  الرعاية 
ي  إيجا�ب تأث�ي  إحداث  إىل  والخاص  العام  ن  القطاع�ي ن  ب�ي اكات  وال�ش
جراحية  عمليات  عىل  الطلب  تجدد  يسهم  أن  المرجح  من  ملموس، 
عىل  األساسي  والطلب  العالجية  السياحة  قطاع  وازدهار  اختيارية 
ي دعم النمو، ونحن نتوقع أن المنطقة 

عالج األمراض غ�ي المعدية، �ن
مبادرات  خلفية  عىل  االستثمارية  الفرص  من   

ً
واسعا  

ً
طيفا ستقدم 

للرعاية  بديلة  نماذج  لخلق  التكنولوجيا  اعتماد  وتزايد  الخصخصة 
الصحية«.

بنمو سنوي مركب 7.4%

112.75 مليار درهم اإلنفاق المتوقع عىل الرعاية الصحية باإلمارات 2027
والمرصفية،  االستثمارية  االستشارات  كة  ن كابيتال«، �ش »أل�ب توقعت 
معدل  اإلمارات  ي 

�ن الصحية  الرعاية  عىل  الحاىلي  اإلنفاق  يسجل  أن 
درهم  مليار   112.75 إىل  ليصل   %  7.4 وقدره   

ً
مركبا  

ً
سنويا نمو 

بذلك  اإلمارات  لتتفوق   ،2027 عام  بحلول  دوالر(  مليار   30.7(
اإلنفاق. األخرى من حيث  الخليجية  البلدان  اتها من  نظ�ي عىل 

 
ً
ي مدعوما

ن كابيتال«، فإن هذا النمو بالدولة يأ�ت وبحسب تقرير »أل�ب
السياحة  قطاع  وازدهار   ، اإللزامي الص�ي  ن  التأم�ي تطبيق  بزيادة 
 %  1.6 مركب  سنوي  )بمعدل  السكانية  القاعدة  واتساع  العالجية، 
تنمو  أن   

ً
متوقعا  ، ي الط�ب القطاع  ي 

�ن والتوسع  و2027(،   2022 ن  ب�ي
الصحية  الرعاية  عىل  الحاىلي  اإلنفاق  إجماىلي  من  اإلمارات  حصة 
ي 

�ن  %  20.7 بـ مقارنة   ،2027 عام  ي 
�ن  %  22.7 بنسبة  المنطقة  ي 

�ن
.2022

ي 
�ن الصحية  الرعاية  عىل  الحاىلي  اإلنفاق  ينمو  أن  التقرير  توقع  كما 

عام  ي 
�ن  %  4.3 من  اإلجماىلي  المحىلي  الناتج  من  كنسبة  اإلمارات 

ي 2027.
2022 إىل 5.0 % �ن

الرعاية  قطاع  ي 
�ن التطوير  قيد  وع  م�ش  700 نحو  اإلمارات  وتمتلك 

درهم. مليار   223.67 بـ تقدر  استثمارات  بإجماىلي  الصحية، 
الرعاية  صناعة  حول  لها  تقرير  أحدث  كابيتال«  ن  »أل�ب وأطلقت 
، والذي يضم توقعات عن  ي ي دول مجلس التعاون الخلي�ب

الصحية �ن
والتحديات  النمو  ومحركات  االتجاهات،  عن   

ً
راهنا وتحلياًل  القطاع، 

تواجهه. ي  ال�ت
الرعاية  عىل  الحاىلي  اإلنفاق  يصل  أن  يتوقع  التقرير،  وبحسب 
135.5 مليار دوالر )497.65 مليار درهم(  ي المنطقة إىل 

الصحية �ن
 ،% 5.4 2027، مما يدل عىل معدل نمو سنوي بنسبة  بحلول عام 
عام  ي 

�ن درهم(  مليار   382.33( دوالر  مليارات   104.1 من   
ً
ارتفاعا

الحاىلي  اإلنفاق  يزداد  أن  المتوقع  من  نفسها،  ة  الف�ت وخالل   ،2022
.% 7.4 4.4 % إىل  ن  اوح ب�ي عىل الرعاية الصحية بمعدالت نمو ت�ت

الحاىلي  اإلنفاق  أن  إىل  التقديرات  تش�ي  كابيتال«،  ن  »أل�ب المصدر: البيانوبحسب 

https://alpencapital.com/research/2023/gcc-healthcare-report-mar20.pdf
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ً
ارتفاعا ي  يع�ن وهذا   ،-40%  30 إىل   50% من  النسبة 

به  يعمل  الذي كان  األد�ن  الحد  عن  ن  التأم�ي وثيقة  سعر  ي 
�ن  -20%

. ً
سابقا

السوق  ي 
�ن تباع  ن  تأم�ي بوليصة  المثال،  سبيل  عىل  األشقر:  وأوضح 

لـ  تصل  ي  ال�ت الخصومات  سياسات  منح  ومع  درهم،   1000 بسعر 
نسبة  تخفيض  ومع  درهم،   500 بـ تباع  الوثيقة  أصبحت   ،50%

400- درهم.  300 الخصم إىل 
أن  يؤكد  ما  درهم؛   -700  600 بـ تباع  ن  التأم�ي وثيقة  وأصبحت 
األسعار  أن  ن  ح�ي ي 

�ن  ،10-20%  
ً
ارتفاعا شهدت  ن  التأم�ي وثيقة  سعر 

وضعته  الذي  األد�ن  الحد  دون  زالت  ما  السوق،  ي 
�ن بها  المعمول 

. ً
سابقا  » ن التأم�ي »هيئة 

خالل  كات  ال�ش حققتها  ي  ال�ت المالية  النتائج  ظل  ي 
“�ن األشقر:  وقال 

من  الكث�ي  لجأت  ة،  كب�ي لخسائر  ن  تأم�ي كات  �ش  9 وتعّرض   ،2022
لتعويض   ،2023 مطلع  منذ  ن  التأم�ي أسعار  رفع  إىل  كات  ال�ش هذه 
ظل  ي 

�ن األرباح  من  ضئيل  قدر  عىل  والمحافظة  خسائرها  من  جزء 
السوق”. ي 

�ن بها  المعمول  المنافسة  سياسات 
الدوام  هذا  عىل  يب�ت  لن  ن  التأم�ي أسعار  ارتفاع  أن  األشقر  واعت�ب 
تقول:  السابقة  والمعطيات  ات  المؤ�ش وجميع  المقبلة،  ة  الف�ت خالل 
آلية  لفرض   

ً
جميعا يدفعها  ملزم  قرار  إىل  بحاجة  ن  التأم�ي كات  �ش إن 
. المحىلي السوق  ي 

�ن بها  وسياسة تسع�ي موحدة معمول 
قد  المركبات  ن  تأم�ي بوالص  اء  �ش متوسط  نمو  عن  األشقر  وكشف 
االقتصاد  بنمو   

ً
مدفوعا 2023؛  مطلع  منذ   10%  -  5 إىل  تصل 

وكذلك  اإلمارات،  أسواق  تعيشه  الذي  التجاري  واالنتعاش   ، المحىلي
الدولة. زيادة عدد سكان 

من   2%  -  1.5 يبلغ  السيارة  ن  تأم�ي وثيقة  أن سعر  إىل  األشقر  وأشار 
 ،%-4  3  ،

ً
إجماىلي قيمة المركبة الجديدة، بعد أن كانت النسبة سابقا

نسبة  رفع  كة  ال�ش ارتأت  ما  إذا  المستهلك،  يستسيغه  ال  الذي  األمر 
القديمة. ة  التسع�ي إىل  ن  التأم�ي

1010

ن عىل السيارات باإلمارات ترتفع %20 منذ بداية 2023 أسعار التأم�ي

ن  ب�ي اوح  ت�ت بنسبة  باإلمارات  السيارات  عىل  ن  التأم�ي أسعار  ارتفعت 
عدد  بزيادة   

ً
مدفوعا 2023؛  الجاري  العام  مطلع  منذ   10-20%

االنتعاش  ظل  ي 
�ن جديدة  سيارة  القتناء  منهم  الكث�ي  وحاجة  سكان 

. المحىلي االقتصادي 
العام  مطلع  منذ  باإلمارات  السيارات  عىل  ن  التأم�ي أسعار  وارتفعت 
نمو  ظل  ي 

�ن  20% إىل  وصلت  ح�ت  مستمرة  بنسب   2023 الجاري 
السيارات  عىل  وخاصة  اإللزامية  ن  التأم�ي بوليصة  اء  �ش عىل  الطلب 

. لمستعملة ا
وثائق  اء  �ش عىل   

ً
متوسطا  

ً
ارتفاعا باإلمارات  السيارات  سوق  وشهد 

ي 2023، 
ن بنسب تصل إىل 20 - %30 منذ يناير/ كانون الثا�ن التأم�ي

“الخليج”. ته صحيفة  ن�ش تقرير  أورد  حسبما 
ناشيونال  إن�ت ويه  »جيت  كة  ل�ش العام  المدير  األشقر،  جورج  وأكد 
ي  ال�ت الخصومات  نسبة  أن  ن  التأم�ي ا  خب�ي  ، ن تأم�ي وكالء  إنشورانس- 
انتشار  ظل  ي 

�ن الوثائق  وحملة  لعمالئها  ن  التأم�ي كات  �ش منحتها 
إىل نحو 30-40%،  تم تخفيضها   ،50% إىل  جائحة كورونا، وتصل 

.10% ن المركبات عن الحد األد�ن  ي نسبة تأم�ي
 �ن

ً
ي ارتفاعا وهذا يع�ن

؛ ما زالت  المحىلي السوق  ي 
المركبات �ن ن  تأم�ي وأضاف األشقر: أسعار 

ي  ال�ت سياساتها  لذات  كات  ال�ش تلجأ  الحاالت  من  ي كث�ي 
و�ن تنافسية 

من  سوقية  حصة  واقتطاع  لألسعار  حرق  من   
ً
سابقا تطبقها  كانت 

األقساط.
ي عام 

ن للحّدين األعىل واألد�ن �ن وأشار إىل أنه ومع فرض هيئة التأم�ي
ال  بحيث  الحدين،  هذين  ن  ب�ي الوثائق  تسع�ي  آلية  تم وضع   ،2017
للحفاظ  منه  األد�ن  أو ح�ت  األعىل،  السقف  ن  تأم�ي كة  أي �ش تتجاوز 
يحافظ  بما  التأمينية،  المنتجات  طرح  ي 

�ن وآمنة  سليمة  سياسة  عىل 
أرباحها. ونمو  كات واستقرار  ال�ش عىل شكل 

الكث�ي  ولجوء  جائحة كورونا،  ي 
تفسش ظل  ي 

�ن أنه  إىل  األشقر  ولفت 
بمنح  حينه،  ي 

�ن ن  التأم�ي هيئة  أقرته  ما  مع  يتماسش  وبما  كات  ال�ش من 
هذه  تخفيض  تم  الحاالت،  من  للكث�ي  ل50%  تصل  المصدر: مباشرخصومات 

للمتسبب  سواء  الطريق،  حرم  خارج  تقع  ي  ال�ت الحوادث  تغطي  ال 
ن  ط إضافة بند ملحق لوثيقة التأم�ي ر، وتش�ت المؤمن لديها، أو المترصن
الحوادث،  هذه  تغطية  لعمالئها  تتيح  ي  ال�ت كات  ال�ش أن  كما  بمقابل، 
 لمفهوم »خارج الطريق«، ما يقود إىل 

ً
 محددا

ً
 أو إطارا

ً
ال تضع تعريفا

 قليلة خارج حرم الطريق، أم 
ً
جدل حول ما إذا كان المقصود به أمتارا

الرملية. المناطق  أو  ال�ب  ي 
ي تقع �ن ال�ت تلك 

لـ»اإلمارات  إلياس،  عدنان   ، ن التأم�ي بخدمات  وخب�ي  وسيط  وقال 
الحوادث  حول  ومتعامليها  ن  التأم�ي كات  �ش ن  ب�ي الخالف  إن  اليوم« 
المحاكم،  إىل  عادة  يصل  الطريق،  خارج  أو  رود«  »أوفر  تقع  ي  ال�ت
الطرق  خارج  تقع  ي  ال�ت الحوادث  يغطي  كات  ال�ش من  قلياًل   

ً
عددا ألن 

المتعاقد  للمتسبب  سواء  الصحراوية،  المناطق  ي 
�ن أو  النظامية، 

ر، وال يكتشف المتعامل ذلك إال  ي يقع عليه الرصن معها، أو الطرف ال�ت
ي توفر التغطية،  كات ال�ت بعد وقوع الحادث، فضاًل عن أن بعض ال�ش
مطلق  بشكل  وليس  باألمتار،  محددة  مسافة  ضمن  المخاطر  تحدد 

الطريق. خارج 

ي ي د�ب
 بناء عىل طعن من النائب العام �ن

ً
 قانونيا

ً
أقّرت مبدأ

ر من حوادث خارج الطريق ن بتغطية المت�ن كات التأم�ي « تلزم رسش ي ن د�ب »تمي�ي
 بناء عىل طعن النائب العام 

ً
 قانونيا

ً
ي مبدأ ي د�ب

ن �ن أقّرت محكمة التمي�ي
ر من الغ�ي من استعمال  ن تعويض المترصن كات التأم�ي ، يلزم �ش ي ي د�ب

�ن
الطريق. الحادث خارج  ي حالة وقوع 

المؤمن عليها، ح�ت �ن المركبة 
ن  لتأم�ي الموحدة  ن  التأم�ي وثيقة  بموجب  بأنه  ي 

القانو�ن المبدأ  وأفاد 
كة  �ش مطالبة  ر  المترصن للغ�ي  يحق  المدنية،  المسؤولية  من  المركبة 
تسببت  حادث  نتيجة  به  لحقت  ي  ال�ت ار  األ�ن عن  بتعويضه  ن  التأم�ي
وقوف  أثناء  الحادث  وقع  سواء  وقوعه،  ي 

�ن عليها  المؤمن  المركبة 
ن ركاب  المركبة أو أثناء تشغيلها، عىل أي صورة، طالما لم يكن من ب�ي

الحادث. ي 
�ن ي تسببت  ال�ت السيارة 

قدمته  طعن  عىل  بناًء  المحكمة  أقرته  الذي  ي 
القانو�ن المبدأ  وأوضح 

كة  لل�ش يجوز  ال  أنه  العام  النائب  باسم   ، ي د�ب ي 
�ن المدنية  النيابة 

مسؤوليتها  تستبعد  ي  ال�ت باالستثناءات  ر  المترصن الغ�ي  قبل  االحتجاج 
ي تقع عىل خارج الطريق،  ي مواجهة المؤمن له، ومنها الحوادث ال�ت

�ن
إضافية. تغطية  هناك  تكن  ولم  بالوثيقة،  الطريق  تعريف  وفق 

ن  التأم�ي كات  �ش غالبية  ألن   ،
ً
متكررا  

ً
خالفا الجديد  المبدأ  المصدر: اإلمارات اليومويحسم 
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In The Spotlight

Incidences de la sinistralité sur la responsabilité des concepteurs 
BTP (Part I)

Dans son introduction, il explique qu’il n’est pas rare ; 
et même devenu courant ; de voir des maîtres d’ouvrage 
porter des litiges contre les intervenants devant les 
tribunaux pour faire valoir leurs droits d’application 
des contrats signés avec les prestataires de service ou 
avec les entreprises d’exécution des travaux : ‘‘Cet 
article a pour objectif de mettre en relief les sinistres 
qui peuvent engager la responsabilité des concepteurs 
d’un projet tels les architectes et ingénieurs (Bureaux 
d’Etudes Techniques, Bureaux de Contrôle Technique, 
Laboratoires, etc.)’’.
I- Les fautes liées aux études architecturales
Impropriété à destination:
Le rôle des architectes est très important pour la 
réussite du projet au vu du rôle qu’ils occupent dans 
le projet de construction en tant que maîtres d’œuvres. 
Leurs interventions peuvent produire des fautes et 
générer des dommages à l’ouvrage qu’ils dirigent pour 
le compte du maître d’ouvrage. Or, les architectes 
oublient parfois que leur responsabilité peut être retenue 
en cas d’impropriété de l’ouvrage à sa destination. 
Afin d’illustrer ces fautes réelles et vécues au Maroc, 
quelques cas de fautes (sans prétendre qu’elles soient 
exhaustives) sont donnés ci-dessous :
– Escaliers non confortables à l’utilisation : Contre 
marches hautes et/ou marches pas assez larges ;
– Rampe de garage raide rendant le garage du sous-sol 
inaccessible à des voitures basses;
– Parking impraticable à cause de la multiplicité de 
barrières tels les poteaux ;
– Conception de pentes d’écoulement des eaux 
pluviales insuffisantes
– Mauvaise aération de l’ouvrage engendrant 
l’apparition des traces de condensation et de moisissure;
– Mauvaise orientation de l’ouvrage engendrant un 
manque d’ensoleillement ;
– Conception de pentes d’écoulement des eaux 
pluviales insuffisantes ;

– Couloir non adapté pour le passage de matériel 
roulant dans une usine, Hôpital, etc.
– Hauteur de plancher non suffisante pour le placement 
de machines
La nature de responsabilité de l’architecte envers le 
maître d’ouvrage a longtemps généré des discussions 
au niveau de la doctrine: est-elle une responsabilité 
de moyens ou plutôt une responsabilité de résultats? 
La cour de cassation française a tranché dans cette 
affaire[1] en énonçant le principe « L’entrepreneur est 
tenu, sur le fondement de l’article 1147[2] du Code 
civil, d’une obligation de résultat, alors que l’architecte 
répond, pour sa part, d’une obligation de moyen. »
Par contre, l’architecte a une obligation de conseil 
et d’avertissement du maitre d’ouvrage pour tout 
problème pouvant mettre en péril le projet[3]. 
[1] Fra Cr Cass ChCiv 3 Fra 30 Nov 2011 10-21.273 
Obligations de Moyens pour l’architecte.
[2] Art 1147: « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, 
au paiement de dommages et intérêts soit à raison de 
l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard 
dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que 
l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui 
être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa 
part. »
[3]Belgique Cour d’appel Liège Arrêt 2000/RG/12 du 
27/06/2002 Architecte Obligation de conseil d’information 
et d’avertissement au maitre d’ouvrage

Mohamed Jamal Bennouna est Ingénieur Expert et Docteur 
en Droit. Il est aussi professeur associé au CNAM Paris et 
professeur associé EHTP – ISCAE – UIR – ESCA. Dans 
cette étude de trois parties, il décrypte les incidences de la 
sinistralité sur la responsabilité des concepteurs BTP.

 Source: BTP
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ن االستثمار وائتمان الصادرات تنظم برنامج بناء القدرات  المؤسسة اإلسالمية لتأم�ي

االستثمار  ن  لتأم�ي اإلسالمية  المؤسسة  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
اإلسالمي  البنك  لمجموعة  ي  التأمي�ن الذراع  الصادرات،  وائتمان 
التعاون  للتنمية، تنظم برنامج بناء القدرات لمستخدمي مركز منظمة 

االئتمان واالستثمار. لذكاء األعمال بهدف دعم قرارات  اإلسالمي 
وذكاء  االئتمانية  المعلومات  تبادل  “دور  عنوان  نامج  ال�ب يحمل 
فريدة  فرصة  وهو  واالستثمار”،  التجارة  قرارات  دعم  ي 

�ن األعمال 
التعاون  منظمة  مركز  عن  معارفهم  لزيادة  نامج  ال�ب ي 

�ن ن  للمشارك�ي
فيها  سيعمل  ي  ال�ت األساسية  والمجاالت  األعمال،  لذكاء  اإلسالمي 
المشاركون  سيكتسب  كذلك  خدمات.   من  سيقدمه  وما  المركز 
أداة  يجعلها  مما  بفعالية  المنصة  هذه  إستخدام  بكيفية  المعرفة 
الوصول  من  تسهل  أن  يمكن  االئتمانية  المخاطر  إلدارة  محّسنة 
المخاطر  من  التخفيف  عن  فضاًل  واالستثمار،  للتجارة  التمويل  إىل 
ي 

�ن المركز  يساهم  سوف  ذلك،  عىل  عالوة  األنشطة.  بهذه  المتعلقة 
ي الدول 

تطوير وتعزيز نضج النظم البيئية إلعداد التقارير االئتمانية �ن
. التعاون اإلسالمي ي منظمة 

األعضاء �ن

البيانات  ومشاركة  االئتمانية  المعلومات  أهمية  عىل  نامج  ال�ب كز  س�ي
بيئات  بتقييم  الصلة  ذات  القرارات  باتخاذ  األمر  يتعلق  ن  ح�ي
البينية، وتعزيز قدرات قطاع  التجارة  المحتملة، وتدفق  االستثمارات 
الدول  دعم  إىل  باإلضافة  هذا  العالم.  من  أخرى  أجزاء  إىل  التصدير 

األعمال. بذكاء  الخاصة  اتيجياتها  اس�ت وتنفيذ  تطوير  ي 
�ن األعضاء 

وورش  تقديمية  عروًضا  أيام  ثالثة  يستمر  الذي  نامج  ال�ب سيتضمن 
دراسات  جانب  إىل  الصناعة،  اء  خ�ب مع  تفاعلية  ومناقشات  عمل 

الحياة. واقع  وأمثلة من  حالة 
الكتساب  المركز  ي 

�ن ن  المحتمل�ي ن  للمستخدم�ي استثنائية  فرصة  هذه 
األعمال،  وذكاء  البيانات  ومشاركة  االئتمانية  للمعلومات  أفضل  فهم 
االئتمان  قرارات  التخاذ  والمعرفة  باألدوات  تزويدهم  عىل  وستعمل 

واالستثمار.
https://iciec.( زيارة  ير�ب  المركز،  حول  المعلومات  من  لمزيد 

.)isdb.org
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ن ” يضخ قرابة 50 مليون دينار بقطاع التأم�ي ن الصحي الريس لـ”الوطن: “التأم�ي

الدولية  التكافل  كة  �ش إدارة  مجلس  رئيس  توقع  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
ن الص�ي المزمع تطبيقه خالل  التأم�ي إبراهيم الريس، أن يضخ قطاع 

. ن التأم�ي ي قطاع 
50 مليون دينار �ن عام، قرابة 

ضمن  كات  لل�ش الص�ي  ن  التأم�ي إسناد  “سيتم  لـ”الوطن”،  وقال 
السوق،  ن  والمواطن�ي األجانب  ن  تأم�ي سيحرك  حيث  معينة  معاي�ي 
من  التأكد  يتم  واآلن  األسعار،  عىل  ي  رقا�ب جانب  هناك  وسيكون 

النظام”. فاعلية 
ي  إيجا�ب بشكل  انعكست  العالم،  اجتاحت  ي  ال�ت أزمة كورونا  أن  وأكد 
، إال أن الحرب الروسية األوكرانية أثرت عىل حركة  ن عىل قطاع التأم�ي
وأن   ، ن التأم�ي قطاع  عىل  ي  سل�ب أثر  لها  وكان  والصادرات،  الواردات 

لطبيعتها. تعود  بدأت  القطاع  ي هذا 
�ن الحركة 

باستثمار  “قمنا  الريس:  قال  كة  ال�ش ي 
�ن الرقمي  التحول  وبخصوص 

 
ً
ا مش�ي  ،”

ً
قريبا التطبيق  وسيتم  الرقمي  التحول  ي 

�ن دوالر  ن  مالي�ي  3
عىل  ويساعدنا  شامل  نظام  وسيكون  التجربة،  ة  ف�ت من  االنتهاء  إىل 

أعمالنا. تطوير 

ن واالستثمار،  ي التأم�ي ي جان�ب
 هذه السنة �ن

ً
وتابع الريس: “حققنا أرباحا

كة، كما أن  ي ال�ش
ن عىل الحوادث العامة والسيارات هي األك�ب �ن التأم�ي

االستثمارية،  أرباحنا  زيادة  عىل  ساعدتنا  الودائع  عىل  الفوائد  ارتفاع 
مليون   1.5 تفوق  مالية  فوائض  ولدينا  أي عجوزات  لدينا  توجد  وال 

دينار”.
المصدر: الوطن

ن إسالمي كات تأم�ي ي إن إتش«.. المؤيد: االستحواذ عىل رسش لتنويــــع خدمات »�ب

كة  �ش إدارة  مجلس  رئيس  المؤيد  فاروق  كشف  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
كة االستحواذ عىل  ي إن إتش« عزم ال�ش البحرين الوطنية القابضة »�ب
تنويــــع  بهدف  وذلك   ، اإلسالمي ن  التأم�ي مجال  ي 

�ن تعمل  أك�ث  أو  كة  �ش
ي إن إتش« من جهة، واالستفادة من  ن لدى »�ب أنشطة خدمات التأم�ي
يعة  ال�ش أحكام  مع  المتوافق  ن  التأم�ي سوق  يحققه  الذي  النمو  زخم 

اإلسالمية من جهة أخرى.
ن عىل هامش اجتماع الجمعية العمومية  ي ترصيحات له لإلعالمي�ي

و�ن

كات  �ش عن  »نبحث  المؤيد:  قال  القابضة،  الوطنية  البحرين  كة  لل�ش
هناك   ،.. أك�ث أو  كة  �ش عليها،  لنستحوذ  البحرين  ي 

�ن إسالمي  ن  تأم�ي
بنك  مع  فعلنا  كما  يــها،  نش�ت أرباح،  تحقق  ال  إسالمي  ن  تأم�ي كات  �ش
بنك  الستحواذ  المؤيد  من  إشارة  ي 

�ن وذلك   .» اإلسالمي البحرين 
ين اإلسالمي  ي الذي يرأس مجلس إدارته عىل بنك الح�ب البحرين الوط�ن

.2020 ي يناير مع العام 
�ن

ي التوسع خارج 
ي إن إتش« ال تفكر �ن ي السياق ذاته إىل أن »�ب

وأشار �ن
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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

سوق  أن  إىل  الفًتا  دولة،  ي كل 
�ن سة  ال�ش للمنافسة  وذلك  البحرين، 

، حيث تعمل نحو  تنافسي إىل حد كب�ي البحرين بحد ذاته  ي 
ن �ن التأم�ي

ن أجنبية. تأم�ي كة  ن بحرينية و30 �ش تأم�ي كة  12 �ش
عىل  اإللزامي  الص�ي  ن  التأم�ي فرض  إن  المؤيد  قال  آخر،  صعيد  عىل 
 ،%  30 إىل   20 ن  ب�ي بنسبة  ن  التأم�ي كات  �ش مبيعات  فع  س�ي األجانب 
الوقت ذاته مزيًدا من األعباء  ي 

لكنه أشار إىل أن هذا األمر سيضع �ن
والمتوسطة. ة  الصغ�ي كات  ال�ش عىل  المالية 

ن  التأم�ي إىل  ستضطر  أجانب  توظف  ي  ال�ت كات  ال�ش من  »كث�ي  وقال: 
ة كلها  الكب�ي كات  ال�ش الجديد..،  القرار  صدور  حال  ي 

�ن صحًيا  عليهم 
كات  كاتنا، لكن ال�ش ي �ش

ن �ن ن لجميع الموظف�ي مؤمنة، نحن نوفر التأم�ي
تقديم  الممكن  أنه من غ�ي  إىل  ا  ً «، مش�ي ن التأم�ي تتفادى  ة كلها  الصغ�ي
وقال:  ة،  الصغ�ي كات  لل�ش أرخص  بأسعار  عروًضا  ن  التأم�ي كات  �ش
ن الص�ي له سعره وحساباته الخاصة، بما فيها نسبة اإلصابة  »التأم�ي
السيارات«. ن عىل  التأم�ي تكلفة  يتم حساب  تماًما كما  العجز،  ونسبة 

غ�ي  ومن  »تخمينات«،  زال  ال  برمته  األمر  أن  إىل  وأشار  عاد  لكنه 
عىل  اإللزامي  الص�ي  ن  التأم�ي موضوع  وتداعيات  تفاصيل  الواضح 
يتجاوز  ال   ، ي البحري�ن لعالج  الحكومة  تقدمه  مبلغ  وتحديد  األجانب، 
بمرض خط�ي  ي  البحري�ن أصيب  لو  »ماذا  وقال:  دينار،   800 أو   600

؟!«. أك�ب عالجية  نفقات  يتطلب 

إعادة  المساهمون  وبموافقة  السنوية  العامة  الجمعية  خالل  تم  كما 
فاروق  وهم:   )2023-2025( الثالث  للسنوات  األعضاء  انتخاب 
خليل  ن  عبدالحسـ�ي مستقل(،  إدارة  مجلس  )كرئيس  المؤيد  يوسف 
قاسـم  غسان  جمعـة،  محمد  عبدالرحمن   ، ن أم�ي يوسف  جهاد   ، ي

دوا�ن
 ، ي القصي�ب خليفة  سعد  إياد  محمود،  حسن  عىل  فخرو،  محمد 
ن  حس�ي السيد  وانتخاب  زينل  يف  �ش محمد  سامي  فؤاد كانو،  طالل 
اإلدارة  مجلس  ي 

�ن جديد  كعضو  لالنضمام  شهاب  آل  عبدالحميد 
األصوات. بأغلبية 

المصدر: األيام

ي األقساط المكتسبة بـ 73 مليون ريال
ارتفاع صا�ن

ي إىل 56.7 مليون ريال 
أرباح “اإلعادة السعودية” تنمو %6.4 العام الما�ن

إلعادة  السعودية  كة  ال�ش حققت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
-بنسبة  الزكاة  -قبل  األرباح  ي 

بصا�ن نموا  السعودية”  “اإلعادة  ن  التأم�ي
2022 عىل أساس سنوي. %6.4 خالل عام 

الربــح قبل  ي 
لـ”تداول السعودية” بلغ صا�ن بيان  ي 

كة �ن وأوضحت ال�ش
مليون   53.31 مقابل   ، ي

الما�ن العام  ي 
�ن ريال  مليون   56.74 الزكاة 

ي عام 2021.
ريال �ن

ي 
صا�ن ارتفاع  إىل  رئيسي  بشكل  يعود  األرباح  نمو  إن  كة  ال�ش وقالت 

تحسن  ي 
�ن ساهم  والذي  ريال،  مليون   73 بـ  المكتسبة  األقساط 

.139% بنسبة  ن  التأم�ي إعادة  فائض عمليات 
ريال  مليار   1.4 ي 

الما�ن العام  بنهاية  المكتتبة  األقساط  إجماىلي  وبلغ 

.% 25.75 2021، بنمو  ي عام 
1.115 مليار ريال �ن سعودي مقابل 

ن بنسبة 212.46%  كة السعودية إلعادة التأم�ي ي أرباح ال�ش
ارتفع صا�ن

الزكاة  بعد  ريال  مليون   35.69 نحو  إىل   ،2022 الثالث من  الربــع  ي 
�ن

.2021 المماثل من  الربــع  ي 
11.42 مليون ريال �ن يبة، مقابل  والرصن

خالل  الربــح  ي 
صا�ن ارتفاع  سبب  إن  سابق،  بيان  ي 

�ن كة  ال�ش وقالت 
العام  من  المماثل  الربــع  مع  مقارنة  ي 

الما�ن العام  من  الثالث  الربــع 
ي الربــح قبل الزكاة بشكل رئيسي وتحسن 

السابق، يعود إىل ارتفاع صا�ن
انخفاض  نتيجة  وذلك   2901% بنسبة  ن  التأم�ي إعادة  عمليات  نتائج 

االستثمارات. أداء  وتحسن   44% بنسبة  المتكبدة  المطالبات  ي 
صا�ن

المصدر: العربية

https://iciec.isdb.org/

