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

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

Disclamer: The opinions expressed in the articles doesn‟t reflect GAIF positions; the statistics 
are the sole responsibility of the articles authors
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الراعــي الحصـــري

األمانة العامة

اجتماعات لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية 
الموحدة

ي  اللي�ب ه  ونظ�ي التونسي  الموحد  المكتب  ن  ب�ي ك  المش�ت االجتماع   -
األمور  بعض  ومناقشة  لمتابعة  ي 

الما�ن األربعاء  يوم  ُعقد  والذي 
ن  األم�ي زيد  أبو  السيد/ شكيب  بحضور  وذلك  ن  المكتب�ي ن  ب�ي المعلقه 
حماده  مظهر  محمد  والسيد/  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العام 
مديرة  ن  للتأم�ي األهلية  ن  الع�ي كة  �ش عام  ومدير  اللجنة(  )مقرر 

ي
اإلمارا�ت الموحد  المكتب 

لجنة  مدراء  اجتماع   -
 IT الـ  مدراء  مع   IT
العربية  بالمكاتب 
يوم  وذلك  الموحدة 

ي 
و�ن اإللك�ت اإلصدار  برنامج  واستعراض  لمناقشة  ي 

الما�ن الخميس 
تقالية(  ال�ب )البطاقة  المركبات  لس�ي  الموحدة  العربية  للبطاقة 

ن للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  األمانة  وبحضور 
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ي
ن البحري�ن ملحق خاص عن سوق التأم�ي

ي العدد 149 ن العر�ب مجلة التأم�ي
ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  األمانة  أصدرت 
العديد  متضمنا   ، ي العر�ب ن  التأم�ي مجلة  من   149 عددها 

منها: الهامه  والمقاالت  المواضيع  من 
اتيجية  ي والقطاع الزراعي ...األهمية االس�ت

- اآلمن الغذا�ئ
القطاع  تنمية  ي 

�ن يساهم  أن  ن  للتأم�ي يمكن  وكيف 
؟ الزراعي

األوسط  ق  ال�ش منطقة  ي 
�ن ن  التأم�ي كات  ن �ش ب�ي االبتكار   -

؟ ن التأم�ي كات  وشمال إفريقيا - ما رأي �ش
: “قنابل موقوتة” الحبوب  - خزانات 

الشتاء قادم!  -
الدولي  المحاسبة  معيار  تطبيق  عىل  تبة  الم�ت اآلثار   -
ي ... أبرز التعديالت 

ن األرد�ن IFRS 17 عىل قطاع التأم�ي
الحسابية المعالجات  ي 

�ن
ن وسياساته التأم�ي ليبيا عىل صناعة  ي 

�ن االنتقالية  ة  الف�ت أثر   -

ي خالل العام  ن البحري�ن فضال عن، محلق خاص عن أداء سوق التأم�ي
البحرينية ن  التأم�ي قادة صناعة  ولقاءات مع بعض   2019-2020

Markets’ Reports

ن والبنية التحتية القوية « من التغلب عىل تداعيات الجائحة منها حزم التحف�ي ي
ن اإلمارا�ت نت »قطاع التأم�ي

ّ
5 عوامل مك

ن بنهاية 2020 كات التأم�ي »المركزي«: 2.9 مليار درهم أرباح �ش
كات  �ش أرباح  بأن  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  مرصف  أفاد 
مليار   2.9 ي 

الما�ن العام  بنهاية  سجلت  الدولة،  ي 
�ن العاملة  ن  التأم�ي

2019، بزيادة سنوية قدرها  درهم، مقارنة مع 2.5 مليار درهم عام 
السوق  سادت  ي  ال�ت الظروف  الرغم  عىل  وذلك  درهم،  مليون   400

وس »كورونا«. ف�ي انتشار  بسبب 
قطاع  عن  بيانات  تضمن  له،  تقرير  أحدث  ي 

�ن »المركزي«  وذكر 
أن  عليه،  اف  واإل�ش متابعته  صالحيات  إليه  انتقلت  أن  بعد  ن  التأم�ي
 
ً
الجائحة، مؤكدا ة   خالل ف�ت

ً
 مهما

ً
الدولة لعب دورا ي 

ن �ن التأم�ي قطاع 
تداعيات  عىل  التغلب  من  القطاع  تمكن   ، العالمي ها  تأث�ي رغم  أنه 
ن  التحف�ي حزم   : يىلي ما  تشمل  أساسية،  عوامل  لخمسة  الجائحة 
والمتوسطة  ة  الصغ�ي المؤسسات   

ً
، خصوصا ن التأم�ي لقطاع  الموجهة 

البنية  إل  إضافة  المطروحة،  المبادرات  عن  فضاًل  القطاع،  هذا  ي 
�ن

تنفيذ  عىل  عالوة  الخدمات،  تقديم  عىل  والقدرة  القوية،  التحتية 
القطاع. ي 

العاملة �ن كات  ال�ش ي مختلف 
الطوارئ �ن خطط 

ن كان  التأم�ي لقطاع  الصادرة  والحوافز  يعات  الت�ش حزم  أن  وأضاف 
وضمان  مرونته،  دعم  ي 

�ن تأث�ي كب�ي  »كورونا«  أزمة  بداية  منذ  لها 
. ً
عموما عليه  التأث�ي  وتقليل  أعماله،  استمرارية 

ن  التأم�ي قطاع  أصول  إجمالي  أن  تقريره،  ي 
�ن »المركزي«  وأوضح 

األصول  إجمالي  وصل  حيث   ،2020 عام  خالل   4.9% بنسبة  نما 
كة  �ش  62 تعمل  المجمل،  ي 

�ن أنه  إل   
ً
الفتا درهم،  مليار   118 إل 

كة  كة أجنبية، و24 �ش 26 �ش ي دولة اإلمارات، منها 
ن مرخصة �ن تأم�ي

تكافل. كة  وطنية، و12 �ش
 42.7 ي 

الما�ن العام  بنهاية  بلغ  المكتتبة  األقساط  إجمالي  أن  ن  وب�يّ
اجع قيمته  2019، ب�ت 44 مليار درهم نهاية عام  مليار درهم، مقابل 

1.3 مليار درهم.
هنا الضغط  الرجاء  التقرير،  للحصول عىل 

المصدر: االمارات اليوم، مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2021-07/CBUAE%20FSR%20Report%202020%20AR.pdf
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World Insurance & COVID-19

sigma 3/2021 - World insurance: the recovery gains pace
The world economy is recovering strongly from the COVID-19 
crisis
Swift vaccine deployment and large-scale fiscal stimulus, including unprecedented direct transfers to households 
and businesses, are fueling a stronger economic bounce-back than we projected last year. We lift our global growth 
forecast to a historically high 5.8% in 2021. Insurance demand is benefitting from the growth momentum, and we 
forecast above-trend global premium growth of 3.3% in 2021 and 3.9% in 2022.

These 3 graphs summarise our world insurance 
outlook:
1. Economies are recovering and the growth outlook 
is bright

The post-pandemic economic recovery is fuelling 
historically high global growth, but it will be far from 
equally distributed. After contracting 3.7% in 2020, 
we forecast the global economy to grow 5.8% in 2021, 
well above the 3.0% average of the preceding decade. 
In emerging markets, we expect real gross domestic 
product (GDP) growth of 6.6% in 2021, higher than the 
4.8% average of 2010-2019. China is charging ahead 
with 8.3% growth after quickly returning to normal 
economic activity last year. However, emerging and 
developing markets harder-hit by the pandemic and 
without extensive vaccination or fiscal stimulus will 
see slower recoveries, such as Latin America & the 
Caribbean (5.6%), Emerging Europe & Central Asia 
(4.1%) and the Middle East & Africa (3.7%).
2. Insurance markets will rebound faster from the 
pandemic than the global financial crisis
The insurance industry saw a milder dip in premiums 
during the COVID-19 crisis than during the global 
financial crisis (GFC) of 2008-09. We expect total 
global direct premiums written in 2021 to be 10% 
higher than their pre-crisis 2019 levels. This is a faster 
rebound at this point than in the GFC recovery, when 
premiums had barely exceeded their pre-crisis level.

3. Insurance market outlook: above-trend premium 
growth
We forecast that global insurance demand will grow by 
an above-trend 3.3% in 2021 and 3.9% in 2022, which 
is a much faster rebound than from prior recessions. 
The rapid global economic recovery, the strongest 
rate hardening for 20 years in non-life insurance 
commercial lines and increasing risk awareness will 
fuel rising demand for risk protection insurance. The 
life savings business should benefit from stronger 
financial markets and a steady recovery in consumer 
incomes.

Swiss Re expect emerging markets to continue to 
outpace advanced markets and Asia to outperform 
other regions, as reflected in the source of global 
premium growth that’s shifting with the economic 
power from west to east.
To get publication, please click here

33

 Source: Swiss Re 

https://www.swissre.com/dam/jcr:ca792993-80ce-49d7-9e4f-7e298e399815/swiss-re-institute-sigma-3-2021-en.pdf


GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2020/08/17
2021/07/192021/07/19 IssueIssue  109109  العددالعدد 44

Insurers have paid more than £875m in interim and final BI 
payments this year
The FCA calculates that 23,933 policyholders out of 40,531 who have had BI claims linked to the test case action 
accepted have received at least an interim payment so far
Since the Supreme Court’s decision in January for 
the FCA’s test case around Covid-19-related business 
interruption (BI) claims, a total of £875,489,994 has 
been paid out by insurers for either interim or final 
BI claims payments across 23,933 claims, according 
to updated data published by the FCA yesterday (13 
July 2021).
In a ‘Dear CEO’ letter dated 22 January, the regulator 
outlined its aim to gather information on all non-
damage business interruption policies that would 
be affected by the High Court and Supreme Court 
judgments – a list of the policies capable of responding 
to claims arising from the coronavirus pandemic was 

published on 12 March.
The same letter also confirmed that the FCA planned 
“to gather information from all affected insurers 
regularly on the progress of their non-damage BI 
claims and to publish some of this data”.
So far, this data has been published on a monthly basis 
since March.
Clocking up claims payments
The regulator’s most current figures, which relate only 
to claims and complaints on non-damage BI policies 
that were directly affected by the test case, against its 
updated list of policies, found that as reported on 5 

SCOR builds on its climate leadership by co-launching the Net-
Zero Insurance Alliance and confirms phased coal withdrawal
SCOR, together with seven of the world’s leading insurers and reinsurers, announces the launch of the pioneering 
Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), the culmination of the founding signatories’ work with the UN Environment 
Program.
SCOR, together with seven of the world’s leading 
insurers and reinsurers, announces the launch of the 
pioneering Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), the 
culmination of the founding signatories’ work with the 
UN Environment Program. SCOR strongly believes 
that the global (re)insurance industry has a leading 
role to play in accelerating the transition to a more 
resilient, net-zero emissions economy in line with 
the 1.5°C target of the Paris Agreement on Climate 
Change. 
As a founding signatory, the Group commits in 
particular to:
• Transitioning all operational and attributable 
greenhouse gas (GHG) emissions from its insurance 
and reinsurance underwriting portfolios to net-zero 
emissions by 2050, and 
• Supporting the implementation of corporate 
disclosure frameworks and global policy frameworks 
relevant to the net-zero transition and the insurance 
industry.
In joining the NZIA, SCOR today announces its 
commitment to a phased withdrawal of insurance and 
facultative reinsurance coverage from unabated coal-
fired power plants by 2030 for OECD countries and 
by 2040 for the rest of the world. This commitment 
extends to SCOR’s portfolio of reinsurance treaties 

and begins by strengthening SCOR’s underwriting 
guidelines for 2022 to screen for all reinsurance treaties 
with more than 10% coal-related premium. SCOR will 
actively support its clients in their own commitments 
to follow credible transition pathways, helping them 
attain a net-zero emissions business model.
The launch of the NZIA follows SCOR’s move, as an 
institutional investor, to join the Net-Zero Asset Owner 
Alliance in May 2020, committing to promoting the 
transition to a post-coal economy and making the 
changes necessary to achieve the 1.5°C target. SCOR 
is committed to engaging with policymakers, clients, 
and other stakeholders to identify and implement the 
required measures to tackle climate change.
Laurent Rousseau, Chief Executive Officer of SCOR, 
comments: “Collective action is the only way we 
can address the grand challenge of our time: climate 
change. SCOR, as a Tier 1 global reinsurer, is proud to 
be a founding member of the NZIA, working alongside 
other industry leaders to support the transformational 
changes that are most critical. In doing so, we commit 
to accelerating the race to net-zero and furthering 
SCOR’s long-term mission of protecting people and 
societies around the world.”
Click here to read the official press release by the 
NZIA.

 Source: SCOR 

https://www.insurancetimes.co.uk/news/supreme-court-dismisses-insurers-appeals-in-bi-test-case-ruling/1436118.article
https://www.insurancetimes.co.uk/news/supreme-court-dismisses-insurers-appeals-in-bi-test-case-ruling/1436118.article
https://www.insurancetimes.co.uk/news/supreme-court-dismisses-insurers-appeals-in-bi-test-case-ruling/1436118.article
https://www.insurancetimes.co.uk/news/fca-plans-to-use-full-range-of-regulatory-tools-and-powers-to-check-insurers-pay-valid-bi-claims/1436238.article
https://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2021/07/NZIA-launch-press-release.pdf
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July 2021, the aggregate value of interim or initial 
payments that have been made for 4,975 unsettled 
claims amounted to £308,885,284.
This compares to 4,188 identified unsettled claims 
reported on 5 June that received interim or initial 
payments totalling £289,595,404.
Meanwhile, the aggregate value of agreed final 
settlements that have been paid across 18,958 BI 
claims was £566,604,710 as at 5 July 2021.
By comparison, on 5 June, 16,159 claims had 
final settlements agreed and paid, amounting to 
£467,251,258.

The FCA calculated that on 5 July, 23,933 BI 
policyholders out of 40,531 who have had their claims 
accepted have received at least an interim payment 
from their insurer.
Some firms submitted a ‘nil return’ response to the 
FCA’s data request because they did not have any 
policies within its scope. The regulator was specifically 
collecting data on policies:
• Which are, in principle, capable of responding to the 
Covid-19 pandemic.
• Which do not represent contracts of large risk.
• Where more than five claims have been made.

 Source: Global Reinsurance 

Cyber market GWP to hit $20.6bn by 2025, says GlobalData
GlobalData analysis suggests the global cyber insurance market is set to thrive post-Covid and reach $20.6 billion 
in Gross Written Premium (GWP) by 2025.
The cyber market is already reported to have hit the 
$7 billion GWP mark, as the COVID-19 pandemic 
forced businesses to digitise processes and adopt 
remote working practices overnight.
More specifically, GlobalData recorded growth of 
33.5% in 2020 and expects something closer to 27.3% 
in 2021.
“The cyber insurance market has seen rapid expansion 
in recent years, with customers enjoying high coverage 
limits, flat rates, and abundant capacity as insurers 
sought to capture business in a highly competitive 
market,” said Ben Carey-Evans, Insurance Analyst at 
GlobalData.
“Despite lower cover limits and increasing premiums, 
we expect the cyber insurance market to see continual 

strong year-on-year growth up to 2025.
“The need for robust cybersecurity and cyber insurance 
is becoming apparent to businesses of all types and 
sizes, as the frequency and severity of cyberattacks 
continues to rise.”
Carey-Evans added that COVID-19 has also brought 
about a permanent shift in the way businesses and 
consumers operate, with remote working practices set 
to stay and digital consumer channels seeing more use 
than before the pandemic.
“This lasting shift in behavior will push the demand 
for both commercial cyber insurance and to a lesser 
extent personal cyber insurance in the coming years,” 
he concluded.

 Source: Reinsurance News 

Arab Insurance JordanJordan

ماجد  المهندس  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 
األرد�ن االتحاد  مجلس  رئيس  أكد 

مليون   27 إل  وصل  صافيا  ربحا  حقق  ن  التأم�ي قطاع  ان  ات،  سم�ي
 24 الـ  أعمال  عن  ن  التأم�ي فروع  لجميع   ،2020 العام  خالل  دينار، 

كة. �ش
عائدا  تشكل  األرباح  هذه  ان  الرأي  مع  مقابلة  ي 

�ن ات  سم�ي ن  وب�ي
ي  ال�ت القطاع  ي 

�ن االستثمارات  وحجم  المال،  رأس  مقابل  متواضعا 
دينار. المليار  قاربت  دينار، وموجودات  مليون   577 تتجاوز 

من  واإللزامي  األردنية،  للمركبات  اإللزامي  ن  التأم�ي فرع  أن  إل  ولفت 
بقيمة  سنوية  خسائر  حقق  الشامل  من  واإللزامي  خيص  ال�ت مراكز 
اإللزامي  ن  بالتأم�ي العمل  بدأ  منذ  اكمة  م�ت وخسائر  دينار،  مليون   25

 مقابل رأس المال 
ً
 متواضعا

ً
األرباح تشكل عائدا

ن للعام 2020  27 مليون دينار أرباح التأم�ي
خسائر  حقق  الشامل  من 
مليون   25 بقيمة  سنوية 
اكمة  م�ت وخسائر  دينار، 
ن  بالتأم�ي العمل  بدأ  منذ 
قارب  المملكة  ي 

�ن اإللزامي 
وفقا  دينار،  مليون   324
للقطاع  المالية  للبيانات 
من  عليها  المصادق 

الرقابية. الجهات 
حجم  ان  ات  سم�ي وقال 

لملف  تبعا«  ي 
تأ�ت  ، ن التأم�ي كات  �ش بعض  تواجهها  ي  ال�ت الصعوبات 
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بفرض  ن  التأم�ي كات  �ش بحق  واإلجحاف  للمركبات،  اإللزامي  ن  التأم�ي
تتناسب  ال   2010 عام  منذ  حكومية  ة  تسع�ي
عىل  الملقاة  واألخطار  المسؤوليات  حجم  مع 

. ن التأم�ي كات  عاتق �ش
ي  ال�ت االكتوارية  الدراسات  جميع  أن  ن  وب�ي
عدم  عىل  أكدت  اإللزامي  ن  التأم�ي حول  أجريت 
غالبية  أن  إل  ا  ً مش�ي القسط،  وكفاية  عدالة 

تزيد  حيث  المركبات،  ن  تأم�ي فرع  من  متأتية  ن  التأم�ي كات  محافظ �ش
كات  و�ش  75% نسبة  عن  بعضها  ي 

�ن المركبات  ن  تأم�ي فرع  أعمال 
ن %85 إل %98 من إجمالي أعمالها. أخرى وصلت ما ب�ي

سلبا  تؤثر  ن  التأم�ي قطاع  عمل  ببيئة  المحيطة  الظروف  أن  وأوضح 
للمركبات  ار  األ�ن ومفاقمة  االحتيال  مثل  كات،  ال�ش اف  ن است�ن ي 

�ن
 ، ن المحام�ي بعض  الكروكات من  اء  الحوادث و�ش وافتعال  رة،  المترصن
الطبية  اللجان  تقارير  من  العديد  ي 

�ن العجوزات  بنسب  والمبالغة 
المرورية  الحوادث  عن  الناجمة  للحاالت  ن  التأم�ي كات  ل�ش المقدمة 

التعويض. عىل  الحصول  لغايات 

المغطاة  المطالبات  ن سددت جميع  التأم�ي كات  أن �ش ات  وأكد سم�ي
وقعت  ي  وال�ت للمركبات  اإللزامي  ن  التأم�ي بوثائق 
بسبب  ي 

الجز�ئ أو  الشامل  الحظر  ة  ف�ت خالل 
مصلحة  ي 

�ن صبت  خطوة  وهي  الجائحة، 
ر  �ن أي  من  أموالهم  لحماية  ن  المواطن�ي
ي كان  ال�ت القانونية  مسؤولياتهم  حماية  وكذلك 
انتهاء  حال  ي 

�ن عليهم  تب  ت�ت أن  الممكن  من 
ات  ف�ت خالل  بحوادث  والتسبب  ن  التأم�ي وثائق 

الحظر.
عىل  حصلوا  األردنية،  المركبات  أصحاب  من  بالمئة،   21 ان  وقال 
ن مركباتهم، لعدم ارتكابهم مخالفات مرورية،  خصم 15بالمئة، لتأم�ي
ا  ن تحف�ي جاء  الخصم  هذا  ان  الفتا  السابقة،  التأمينية  السنة  خالل 
قارب  المبلغ  مجموع  ان  ومبينا   ، الس�ي ن  بقوان�ي ن  م�ي ن المل�ت ن  للسائق�ي

.2019 ي العام 
3.2 مليون دينار، �ن

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

ن  25 مليون دينار خسائر التأم�ي
اكمة 324  ، وخسائر م�ت اإللزامي

مليون دينار

المصدر: الرأي

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

ي 2021
ن البحري �ن ي أسعار التأم�ي

%10 ارتفاع متوقع �ن
ن ارتفاع  ن المحىلي ووساطة إعادة التأم�ي ي قطاع التأم�ي

توقع عاملون �ن
ن  العام الجاري ب�ي ي من 

الثا�ن التأمينات البحرية خالل النصف  أسعار 
تبط ارتفاعات بعض الوثائق بالمطالبات  ، فيما س�ت

ً
5 و%10 وسطيا

بالمعيدين  ن  التأم�ي كة  �ش تربط  ي  ال�ت العالقات  وبسجل  السابقة 
. ن العالمي�ي

البحري  ن  التأم�ي أسعار  ارتفاع  ر  ت�ب ات  المؤ�ش أن كافة  إل  وأشاروا 
ن أن ارتفاع  ة المقبلة، ال سيما تأمينات البضائع، موضح�ي خالل الف�ت
أسعار  كون  ي 

�ن تتمثل  رئيسية  عوامل  بـ3   
ً
مرتبطا سيكون  األسعار 

ي  ال�ت االرتفاعات  من  الرغم  عىل  منخفضة  تزال  ال  البحري  ن  التأم�ي
يشهدها  ي  ال�ت باألحداث  وكذلك  الماضية،  السنوات  خالل  شهدتها 
والنتائج  العالمية  ن  التأم�ي إعادة  كات  ل�ش االكتتابية  وبالسعة  العالم، 

الماضية. ات  الف�ت ه خالل  القطاع ومن غ�ي المتحققة من هذا 
تكن  لم  ما  معينة  بواقعة  يتأثر  ال  البحري  ن  التأم�ي سوق  أن  وأكدوا 

متكررة  أو  واسع  تأث�ي  ذات  ى  ك�ب واقعة 
ة سابقة. ي ف�ت

ي نشطت �ن كأعمال القرصنة ال�ت
»يو  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  أفاد  وتفصياًل، 
ي  د�ب مركز  ي 

�ن ن  التأم�ي إعادة  لوساطة   » ي �ب أي 
قطاع  نتائج  بأن  قبان،  ، جورج  العالمي المالي 
وليس  العالمي  المستوى  البحري عىل  ن  التأم�ي
مشجعة،  غ�ي  اإلقليمي  المستوى  عىل  فقط 
سلكت  البحري  ن  التأم�ي أسعار  أن  شك  وال 
الماضية  السنوات  خالل   

ً
تصاعديا  

ً
مسارا

عن   
ً
بعيدا تصاعدي،  مسار  ضمن  تزال  وال 
والعالم. المنطقة  شهدتها  ي  ال�ت األحداث 

 
ً
 واقعا

ً
أمرا الزيادات السعرية ستكون  ن أن  وب�ي

إل  كة  �ش ومن  أخرى  إل  وثيقة  من  ستختلف  لكن  القطاع  هذا  ي 
�ن

ونوع  طبيعة  وبحسب  السابقة،  المطالبات  سجالت  بحسب  أخرى 

 ، ن العالمي�ي والمعيدين  ن  التأم�ي كة  و�ش ن  المتعامل�ي تربط  ي  ال�ت العالقة 
زيادات سعرية  األقل ستتكبد  السعر   عن 

ً
بحثا تتنقل  ي  ال�ت كات  فال�ش

لكن  السوق،  سيشهدها  ي  ال�ت السعرية  الزيادات  متوسط  تفوق 
اكة سيكونون  والمعيدين عالقة �ش ن  بالمؤمن�ي تربطهم  ي  ال�ت األطراف 

ي وضع أفضل.
�ن

مجموعة  ورئيس  مؤسس  أفاد  جانبه  من 
التأمينية  ار  األ�ن لتقدير  العرب”  “المعاينون 
البحري  ن  التأم�ي أسعار  بأن   ، ي

الجسش وليد 
العالمية  العوامل  من  بمجموعة  ترتبط 
الممرات  عىل  تطرأ  ي  ال�ت ات  المتغ�ي عىل  وبناء 

الرئيسية. البحرية 
من  النوع  هذا  أسعار  ارتفاع  أن  إل  وأشار 
وال   

ً
وعالميا  

ً
إقليما بالتجربة  منوط  ن  التأم�ي

ي مكان ما.
يرتبط بحادث واحد �ن

البحري  ن  التأم�ي قطاع  مسؤول  أكد  جهته  من 
عدم  فضل  محلية،  كة  �ش ي 

�ن والحريق 
المعيدين  بتوجهات  تتأثر  البحري  ن  التأم�ي أسعار  أن  اسمه،  ذكر 
بدورها  تتأثر  ن  العالمي�ي المعيدين  قرارات  أن  شك  وال   ، ن العالمي�ي
ن وبالسعة االكتتابية تجاه قطاع  بسجالت المطالبات من قطاع مع�ي

أو منطقة. ن  ن مع�ي تأم�ي
و10%،   5 ن  ب�ي تراوح  بنسب  البحري  ن  التأم�ي أسعار  ارتفاع  وتوقع 
ارتفاعات  إل  الفنية  العوامل  كافة  تدفع  ن  ح�ي ي 

�ن أنه   
ً
موضحا

والحوادث  والمطالبات  لألسعار  الحالية  كـ»المستويات  سعرية 
المعيدين«  ونتائج  القطاع  ي 

�ن العالمي  المستوى  عىل  شهدناها  ي  ال�ت
ن  التأم�ي أعمال  تراجع  وهو  الزيادات،  من  يحد  مقاومة  عامل  فهناك 

المتبقية الحصة  عىل  المنافسة  وبالتالي   
ً
عالميا البحري 

األستاذ/ جورج قبان
الرئيس التنفيذي 
 » ي كة »يو أي �ب �ش

ي 
ن �ن لوساطة إعادة التأم�ي
ي المالي العالمي مركز د�ب

ي
األستاذ/ وليد الج�ش
مؤسس ورئيس 

مجموعة »المعاينون 
ار  العرب« لتقدير األ�ن

التأمينية 

المصدر: الرؤية

http://alrai.com/article/10598375
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Arab Insurance BahrainBahrain

Top 5 insurance companies in Bahrain: ranking 2020

Companies
2020 turnover 2019 turnover 2019-2020 

evolution *BHD USD BHD USD

GIG Bahrain 85,430 225,358 81,656 215,290 4.62%

Bahrain National Holding 36,700 96,812 33,804 89,126 8.57%

Solidarity Bahrain 30,204 79,676 30,852 81,343 -2.10%

GIG Takaful International 22,859 60,300 21,721 57,269 5.24%

SNIC Insurance 9,903 26,123 10,389 27,391 -4.68%

Figures in thousands

Evolution in local currency *
Exchange rate as at 31/12/2020 : 1 BHD = 2.63793 USD ; 31/12/2019 : 1 BHD = 2.63655 USD  Source: Atlas Magazine 

ي السكنية ح�ت ثالثة 
ن العيوب الخفية للمبا�ن ” لـ”أرقام”: تكلفة تأم�ي ن “مالذ للتأم�ي

ن %1 و%1.5 من إجمالي قيمة البناء اوح ب�ي أدوار ت�ت
الخفية  العيوب  ن  تأم�ي أسعار  تكلفة  إن   ،” ن للتأم�ي “مالذ  كة  �ش قالت 
ن %1 و%1.5 من إجمالي  اوح ب�ي ي السكنية ح�ت ثالثة أدوار ت�ت

للمبا�ن
لمدة ع�ش سنوات.  ن  التأم�ي البناء، وذلك مقابل  أعمال  قيمة 

من  تتم  الدفع  آلية  أن  “أرقام”،  مع  تواصل  ي 
�ن كة  ال�ش وأوضحت 

صدور  عند  ن  التأم�ي قسط  من   30% بنسبة  األول   ، ن دفعت�ي خالل 
من   70% بنسبة  والثانية  البناء  رخصة  صدور  وقبل  ن  التأم�ي وثيقة 
شهادة  إصدار  وقبل  البناء  مراحل  من  االنتهاء  بعد  ن  التأم�ي قسط 
المضافة.  القيمة  يبة  ي و�ن الف�ن الفحص  إل رسوم  إضافة  اإلشغال، 
مبينة  ريال،   7000 يبلغ  ن  التأم�ي لقسط  األد�ن  الحد  أن  إل  وأشارت 
بالتعاون  تطبيقه  تم  قد  ي 

المبا�ن الخفية عىل  العيوب  ن  تأم�ي منتج  أن 
ن عىل جميع مناطق المملكة، وتعد مرحلة  كات التأم�ي مع عدد من �ش
مراحل  آخر  هي  أدوار  ثالثة  من  بأقل  السكنية  ي 

المبا�ن عىل  ن  التأم�ي
الجاري.   يوليو   1 بتاريــــخ  انطلقت  ي  ال�ت التطبيق 

ي األعمال اإلنشائية 
ي يغطي أي عيب �ن

المبا�ن ن عىل  التأم�ي أن  وبينت 
المب�ن  استقرار  أو  وثبات  قوة  ي تضعف من  وال�ت الواقية  أو عنا�ها 
أو  بة  ال�ت فحص  أو  المواد  أو  التصميم  ي 

�ن أخطاء  منها  ألسباب 
إصدار  تاريــــخ  ي 

�ن ُيكتشف  لم  العيب  هذا  يكون  أن  عىل  اإلنشاء، 
اإلشغال.  شهادة 

اإلصالح  تكاليف  عن  له  المؤمن  تعوض  كة  ال�ش أن  وذكرت 
الخفية  العيوب  من  الناتجة  ار  اال�ن عن  ي 

المبا�ن وتعزيز  واالستبدال 
ة  ن وذلك خالل ف�ت التأم�ي كة  يتم اإلبالغ عنها ل�ش ي  ي تكتشف وال�ت ال�ت

 : أحداث وهي يستث�ن من  ما  إال  التأمينية  التغطية 
 . ي

ار المادية للمبا�ن   - األ�ن

عالجية  تداب�ي  اتخاذ  يتطلب  ي 
للمبا�ن وشيك  انهيار  بوقوع  التهديد   -

التأمينية.            التغطية  ة  ف�ت وذلك خالل  الفعىلي  االنهيار  لمنع  فورية 
المنتج تتم من خالل تقديم    وأشارت إل أن طريقة الحصول عىل 
وتوف�ي  كة  لل�ش ي 

و�ن اإللك�ت الموقع  ع�ب  ن  التأم�ي وثيقة  إصدار  طلب 
األساسية:  البيانات 

وع.   - بيانات المقاول المسؤول عن الم�ش
وع. الم�ش ف عىل  المصمم والم�ش الهندسي  المكتب  بيانات   -  

والمقاطع  والرسومات  المخططات  مع  وع  للم�ش كامل  وصف   -
. للمب�ن

بة.   - تقرير فحص ال�ت
ن  كة “مالذ للتأم�ي وحسب البيانات المتاحة عىل “أرقام”، حصلت �ش
السعودي  المركزي  البنك  موافقة  2019 عىل  ديسم�ب  ي 

�ن  ” ي
التعاو�ن

العيوب  المنتج  ويغطي  اإلنشاءات،  ن ضمان  تأم�ي منتج  النهائية عىل 
أعمال  لكل من  اإلنشاءات  اكتمال  بعد  ي قد تظهر  وال�ت للبناء  الخفية 
الميكانيكية  واألعمال  والكهرباء  السباكة  المياه،  عزل  البناء،  )هيكل 

الداخلية(.  والتشطيبات 
ن  التأم�ي كات  اتفاقية مع عدد من �ش  2020 ي يوليو 

كة �ن ووقعت ال�ش
هي  لتكون  اختيارها  وتم  الخفية،  العيوب  ن  تأم�ي لمنتج  المشاركة 
ن عىل العيوب الخفية بالنيابة عن  كة الرائدة إلدارة برنامج التأم�ي ال�ش
وتوف�ي  المنتج  ببيع  والقيام  التأمينية  المشاركة  بمبدأ  ن  التأم�ي قطاع 
محافظ  محفظة/  إنشاء  طريق  عن  به  الخاصة  التأمينية  التغطية 

المرخصة. ن  التأم�ي كات  ن عدد من �ش ب�ي كة  تأمينية مش�ت

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

المصدر: أرقام
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ن من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور  إلعادة تنظيم التأم�ي
ن ي للتأم�ي

“الوحدة” تجتمع مع اإلتحاد الكوي�ت
ي  الكوي�ت اإلتحاد  مع  ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  ي 

الما�ن الثالثاء  اجتمعت 
المدنية  المسؤولية  من  ن  التأم�ي تنظيم  إعادة  شأن  ي 

�ن للتعاون  ن  للتأم�ي
ي ذلك 

ن اإلجباري للمركبات(، لما �ن الناشئة عن حوادث المرور )التأم�ي
ن بشكا عام. التأم�ي الوثائق وقيمتها، وقطاع  ي عىل حملة  إيجا�ب أثر  من 

عادل  السيد  الوحدة(  عن  )ممثال  السلوم  عبدهللا  السيد  بحضور 
العسكري  ابراهيم  السيد   ) ن للتأم�ي ي  الكوي�ت اإلتحاد  عام  ن  )أم�ي الرميح 
التميمي  الهولي وطارق  ( السادة جمال  التكافىلي ن  للتأم�ي الوطنية  كة  )�ش
ن  للتأم�ي بيتك  كة  )�ش الحماد  عبدالعزيز  السيد   ) ن للتأم�ي األهلية  كة  )�ش

.) ن للتأم�ي الخليج  كة  )�ش الكوت  نواف  السيد   ) التكافىلي

Arab Insurance KuwaitKuwait

LinkedIn المصدر: صفحة الوحدة على

Arab Insurance OmanOman

التعريفية  امج  ال�ب تنفيذ  بدء  عن  المال  لسوق  العامة  الهيئة  أعلنت 
)منصة  السلطنة  ي 

�ن الصحي  ن  التأم�ي لنظام  ي 
و�ن اإللك�ت الربط  وع  لم�ش

المنصة   من  األول  المرحلة  ن  لتدش�ي تمهيدا   ونية(  اإللك�ت ي 
ضما�ن

العام الجاري. ي سبتم�ب من 
ي يتوقع أن تدشن �ن وال�ت

ي 
�ن والصحية  التأمينية  الخدمات  مقدمي  ي 

التعري�ن نامج  ال�ب يستهدف 
حيث  والمعلوماتية،  التقنية  الحلول  كات  �ش إل  إضافة  السلطنة، 
ودورها  المنصة  بأهمية  األطراف  هذه  تعريف  عىل  نامج  ال�ب كز  س�ي
إضافة  الجهات،  ن  ب�ي وتبادلها  الصحي  ن  التأم�ي معامالت  تنظيم  ي 

�ن
ومقدمي  ي 

ضما�ن منصة  ن  ب�ي ي 
و�ن اإللك�ت الربط  وط  و�ش متطلبات  إل 

ي  ال�ت امج  ال�ب استعراض  سيتم  كما  والصحية،  التأمينية  الخدمات 
والتحويل  ي  الط�ب ن  م�ي ال�ت أنظمة  ذلك  ومن  المنصة  عليها  تشتمل 
االستثمارية  والفرص  امج،  ال�ب من  ها  وغ�ي المالية  للمبالغ  ي 

و�ن اإللك�ت
واالبتكار. التقنية  كات  ل�ش المنصة  ستوفرها  ي  ال�ت

برنامجها  بتنفيذ  ستقوم  بأنها  المال  لسوق  العامة  الهيئة  وأوضحت 
محدد  ي  زم�ن إطار  وفق  ونية،  اإللك�ت ي 

ضما�ن لمنصة  ي 
التعري�ن

ي 
المر�ئ التواصل  برنامج  ع�ب  وتأمينية  صحية  خدمة  مقدم  لكل 

نهاية  مع  التعريفية  اللقاءات  أول  تبدأ  أن  المقرر  ومن   ،)ZOOM(
كات  �ش سيستهدف  والذي  2021م  يوليو   27 بتأريــــخ  الحالي  الشهر 
اللقاء  فيما سيكون   ، الصحي ن  التأم�ي مطالبات  إدارة  كات  ن و�ش التأم�ي
الصحية  المؤسسات  ويستهدف  2021م  2أغسطس  بتأريــــخ  ي 

الثا�ن
للمؤسسات  5أغسطس  بتأريــــخ  سيكون  الثالث  اللقاء  أما  الخاصة، 
لقاء  تخصيص  تم  وقد   ، التقنية  الحلول  كات  و�ش الخاصة  الصحية 

2021م 9 أغسطس  بتأريــــخ  األسئلة واالستفسارات   عام لطرح 
من  عدد  بط  س�ت ونية  اإللك�ت ي 

ضما�ن منصة  أن  بالذكر  الجدير 
ووزارة  الصحة  وزارة  ومنها  السلطنة  ي 

�ن افية  واإل�ش الرقابية  الجهات 
الخدمات  مقدمي  إل  إضافة  السلطانية،  عمان  طة  و�ش العمل 

المتعلقة  والمعلومات  البيانات  لتبادل  وذلك  والصحية،  التأمينية 
مراحل   3 عىل  وع  الم�ش تنفيذ  وسيتم   . الصحي ن  التأم�ي بخدمات 
الجهات  ن  ب�ي ي 

و�ن اإللك�ت بالربط  األول  المرحلة  وتتمثل  رئيسة؛ 
بيانات  تبادل  ي 

�ن الثانية  والمرحلة  والمعلومات،  البيانات  وتبادل 
اكتمال  ي 

�ن فتتمثل  الثالثة  المرحلة  أما  ونيا؛  إلك�ت الطبية  اإلحاالت 
المنصة. برامج  تشغيل 

ي 
امج التعريفية لمنصة ضما�ن الهيئة العامة لسوق المال تعلن عن بدء تنفيذ ال�ب

ونية اإللك�ت

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال
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Arab Insurance SyriaSyria

ن  كات التأم�ي اجتماع الجمعية العمومية العادية لإلتحاد السوري ل�ش
الجمعية  اجتماع  ن  التأم�ي كات  ل�ش السوري  االتحاد  عقد 
وذلك  االتحاد  مقر  ي 

�ن ع�ش  الخامس  العادية  العمومية 
اليوم 2021/7/15 

اف  اإل�ش هيئة  عام  ومدير  ن  التأم�ي كات  مدراء �ش بحضور 
ن ، تم خالل االجتماع مناقشة جدول األعمال  عىل التأم�ي
 2020 عام  عن  االتحاد  أعمال  واستعراض  المقرر 
 2020 لعام  الختامية  انية  ن الم�ي اعتماد  إل  إضافة   ,
االستماع  تم  كما   ،  2021 لعام  التقديرية  والموازنة 
للسنة  المالي  الحسابات  مدقق  تقرير  عىل  والمصادقة 

المنتهية. المالية 

المصدر: صفحة االتحاد على الفيس بوك

Arab Insurance PalestinePalestine

ي لقاء عىل راديو المؤ�ش االقتصادي 
ن �ن كات التأم�ي ي ل�ش

رئيس اإلتحاد الفلسطي�ن
ي  الفلسطي�ن االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  الريماوي  محمد  للسيد  لقاء 
االتحاد  عن  للحديث  االقتصادي  المؤ�ش  راديو  عىل  ن  التأم�ي كات  ل�ش
ها من المواضيع  ، من هو وما هي أهدافه وغ�ي ن كات التأم�ي ي ل�ش الفلسطي�ن

الهامة. 
هنا الضغط  الرجاء  الفيديو،  لمشاهدة 

المصدر: صفحة االتحاد على الفيس بوك

Arab Insurance EgyptEgypt

ن ي التأم�ي
كات الوساطة �ن الهيئة تصدر ضوابط تنظيم عمل �ش

كات  ي �ش
ط %25 حد أد�ن لمساهمة المؤسسات المالية �ن »الرقابة المالية« تش�ت

ن وساطة التأم�ي
الدكتور  برئاسة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  أصدر 
تنظيم  ضوابط  بشأن   2021 لسنة   114 رقم  قراره  عمران،  محمد 

. ن التأم�ي ي إعادة 
ن والوساطة �ن التأم�ي ي 

الوساطة �ن كات  عمل �ش
إدارة  مجلس  رئيس  نائب   ، عبدالمعطي رضا  المستشار  وأوضح 
الهيئة، أن هذه الضوابط تم إصدارها بما ال يخل بقرار مجلس إدارة 
الحاكمة لممارسة نشاط  القواعد  2014 بشأن  الهيئة رقم 23 لسنة 
الضوابط  أن  العربية، موضحا  داخل جمهورية مرص  ن  التأم�ي وساطة 
ي 

�ن الوساطة  كات  �ش عمل  تنظيم  شأن  ي 
�ن ت�ي  القرار  بهذا  الواردة 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://amwalalghad.com/wp-content/uploads/2021/07/img-714115955-0001.pdf&hl=ar
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://amwalalghad.com/wp-content/uploads/2021/07/img-714115955-0001.pdf&hl=ar
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. ن التأم�ي إعادة  ي 
�ن والوساطة  ن  التأم�ي

القرار  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ترصيحات  ي 
�ن عبدالمعطي  وأضاف 

كات  ي هيكل �ش
المالية �ن المؤسسات  الجديد نص عىل أال تقل نسبة 

من   25% عن  ن  التأم�ي إعادة  ي 
�ن الوساطة  أو  ن  التأم�ي ي 

�ن الوساطة 
بقرار  الوارد  المالية  المؤسسات  لتعريف  وفقا  وذلك  رأسمالها، 

.2020 166 لسنة  الهيئة رقم  مجلس إدارة 
 – منه  نسخة  عىل  الغد«  »أموال  حصل  الذي   – القرار  أن  وأكد 
لديه  تتوافر  من  كات  ال�ش هذه  مساهمي  ن  ب�ي من  يكون  أن  تضمن 
األخص  وجه  وعىل  االستثمارية  أو  المالية  األنشطة  مجال  ي 

�ن ة  الخ�ب
. ن التأم�ي ي 

ن أو الوساطة �ن التأم�ي ي مجال 
�ن

كات المقيدة بالبورصة المرصية والعاملة باألنشطة المالية غ�ي  مطالبة ال�ش
ات  المرصفية بتقارير إفصاح جديدة عن ممارسات االستدامة واآلثار المالية للتغ�ي

المناخية

ي إعادة 
ن أو الوساطة �ن ي التأم�ي

كات الوساطة �ن وأشار أن القرار ألزم �ش
ونية والتطبيقات  امج اإللك�ت ي استخدام ال�ب

ن بتوضيح خطتها �ن التأم�ي
القطاعات  وسمات  طبيعة  بيان  وكذلك  التسويق،  ي 

�ن التكنولوجية 
ي  ال�ت األقساط  تقدير حجم  مع  معها،  التعامل  كة  ال�ش تستهدف  ي  ال�ت
إجمالي  إل  ونسبتهما  وعموالته  قطاع  من كل  عليها  الحصول  يمكن 

كة. ال�ش إيرادات 
مجاالت  بإيضاح  كات  ال�ش ام  ن إل�ت عىل  أيضا  نص  القرار  أن  ونوه 
ي 

ي ذلك فتح فروع �ن
ن متناهي الصغر بما �ن نشاطها فيما يتعلق بالتأم�ي

لها خالل  ن عىل األقل  الريفية، مع فتح فرع�ي المحافظات والمناطق 
النشاط. مزاولة  تاريــــخ  من  3 سنوات 

المصدر: أموال الغد

انتهت هيئة الرقابة المالية من وضع اإلطار التنظيمي لضوابط إعداد 
والمجتمعية  البيئية  الممارسات  إفصاح جديدة عن  لتقارير  كات  ال�ش
اإلصدار  عىل  الموافقة  إتمام  ي 

�ن نجاحها  بعد  المؤسسية  والحوكمة 
بقيمة  المرصي  المال  رأس  سوق  ي 

�ن اء  الخرصن السندات  من  األول 
المرصية،  البورصة  ي 

�ن المقيدة  كات  ال�ش إلحدى  دوالر  100مليون 
مع  تتماسش  المرصفية كي  المالية غ�ي  لألنشطة  نوعية  نقلة  ي 

�ن وذلك 
تحديات  آثار  تقليل  إل  تسىع  ي  ال�ت العالمية  والمبادرات  التوجهات 
الطويل،  المدى  عىل  منها  والَحد  األد�ن  الحد  إل  المناخ  مخاطر 
المالية  الرقابة  هيئة  عمران-رئيس  محمد  الدكتور  أصدر  حيث 
كات  ال�ش بمطالبة   2021 لسنة   )108  (  ،  )107( رقمي القرارين 
المالية  ي األنشطة 

العاملة �ن كات  البورصة المرصية، وال�ش ي 
المقيدة �ن

ذات  وحوكمة  ومجتمعية  بيئية  إفصاح  تقارير  بتقديم  المرصفية  غ�ي 
 ESG( Environmental Social and )معاي�ي  باالستدامة  صلة 
المناخية  ات  للتغ�ي المالية  باآلثار  متعلقة  وأخرى   ،Governance
 TCFD(( Task Force on Climate Financial توصيات  تمثل 
والمرفق  السنوي  كة  ال�ش إدارة  مجلس  تقرير  ضمن   Disclosure
مع  للتوافق  مهلة  كات  ال�ش منح  مع  السنوية،  المالية  بالقوائم 
ات قياس األداء الخاصة بتلك اإلفصاحات، ح�ت موعد تقديم  مؤ�ش
ي 2022، مع موافاة الهيئة 

القوائم المالية عن العام المالي المنتهي �ن
كة أو ستتخذها بشأن  ي اتخذتها ال�ش ببيان ربــع سنوي باإلجراءات ال�ت

.2022 يناير  تلك اإلفصاحات اعتبارا من أول 
التنظيمية  الخطوة  بتلك  أنه  عمران  د.  وقال 
ي مرص سيكون أك�ث جاذبية 

فإن سوق المال �ن
الدولية  المالية  المؤسسات  من  العديد  أمام 
اتيجياتها  اس�ت صياغة  بإعادة  قامت  ي  وال�ت
والتحول  المناخ  مخاطر  تحديات  لمواجهة 
أن  كما  للبيئة،  صديقة  وعات  م�ش دعم  نحو 
ي 

المنا�ن والتغ�ي  االستدامة  إفصاح  تقارير 
مبادئ  تطبيق  مدى  عن  أمامهم  ستكشف 
لدى  ثقة  يولد  وبما  المستدامة،  التنمية 

من  مدروسة  استثمارية  قرارات  اتخاذ  من  وتمكنهم  المستثمرين 
المالية  التقارير  ترصدها  ال  قد  ي  ال�ت والفرص  المخاطر  تحديد  خالل 
ايد  ن التقليدية األمر الذي يتماسش مع ما يشهده العالم من اهتمام م�ت
ي 

�ن عنها  اإلعالن  منذ  المستدامة  التنمية  وأهداف  مبادئ  بتطبيق 
.2015

المتعلقة  اإلفصاح  تقارير  تطبيق  سيتم  بأنه  الهيئة  رئيس  وأوضح 
باالستدامة  المرتبطة  والحوكمة  والمجتمعية  البيئية  بالممارسات 
كات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المرصية،  )ESG( عىل كافة ال�ش
ي  وال�ت المرصفية  غ�ي  المالية  األنشطة  ي 

�ن العاملة  كات  لل�ش باإلضافة 
100مليون  عن  ملكيتها  ي حقوق 

أو صا�ن المصدر  مالها  رأس  يقل  ال 
مرصي. جنيه 

ي 
أو صا�ن المصدر  مالها  يقل رأس  ي ال  ال�ت كات  ال�ش َسُتطالب  ن  ي ح�ي

�ن
المقيد  كات  ال�ش من  مرصي  جنيه  مليون   500 عن  ملكيتها  حقوق 
المالية  األنشطة  ي 

�ن والعاملة  المرصية،  بالبورصة  مالية  أوراق  لها 
ات  للتغ�ي المالية  باآلثار  متعلقة  إفصاحات  ْباستيفاء  المرصفية  غ�ي 
ات  التأث�ي عن  لإلفصاح  العمل  مجموعة  لتوصيات   

ً
وفقا المناخية 

السنوي  بتقريرها   )TCFD( بـ  والمعروفة  ي 
المنا�ن للتغ�ي  المالية 

السنوية. المالية  بالقوائم  والمرفق  إدارتها  مجلس  من  المعد 
الدين  ي  مح�ي محمود  الدكتور  أعرب  وقد 
اإلقليمي  للمركز  االستشاري  المجلس  رئيس 
المستدام عن ترحيبه بصدور قراري  للتمويل 
داخل  االستدامة  ن  توط�ي ي 

�ن ألهميتهما  الهيئة 
عىل  مؤكدا  المرصفية،  غ�ي  المالية  األنشطة 
تحسب  تعد  لم  االستثمار  عىل  العوائد  أن 
كة   فقط، بل يضاف إليها ما تحققه ال�ش

ً
ماديا

والمجتمىعي  ي  البي�ئ الصعيدين  عىل  عوائد  من 
ي  البي�ئ واإلهدار  التلوث  لنسب  خفض  من 

تعمل  الذي  المجتمع  بتنمية  واالهتمام  الحرارية  االنبعاثات  وتقليل 
أثر مبا�ش عىل صحة االنسان والبيئة والمناخ. لها  ي  به وال�ت

ي الدين إل أن تلك الخطوة ستضع األنشطة المالية غ�ي  وأشار مح�ي
المسار الصحيح عالميا نحو تعزيز جاذبيتها  ي مرص-عىل 

المرصفية-�ن
أنشطة  تب�ن  ي 

�ن الوطنية  كات  ال�ش يساعد  وبما  المستدام،  للتمويل 
ي 

�ن االنخراط  من  ُتمكنها  أول  كخطوة   
ً
داخليا باالستدامة  خاصة 

لمشهد  المرصي  المال  رأس  سوق  تصدر  ظل  ي 
�ن عالمية  اكات  �ش

المالي  ن واصدار معاي�ي إفصاحات عن االستدامة واألثر  القوان�ي سن 
االتحاد  بعد  متقدمة  لمكانه  به  قفزت  ي  ال�ت المناخية  ات  للتغ�ي
المستدام-التابع  للتمويل  اإلقليمي  المركز  وسيلعب   ، ي األورو�ب
ي  ال�ت كات  لل�ش الالزم  والتدريب  الدعم  تقديم  ي 

�ن  
ً
حيويا  

ً
دورا للهيئة- 

الهيئة  قرارات  تطبيق  عملية  تيس�ي  يخدم  بما  القرار  عليها  سينطبق 
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من  الهيئة  تتمكن  ح�ت   ،2022 يناير  أول  من  اعتبارا  اإلفصاحات 
اإلفصاحات  للتوافق مع  كات من مجهودات  ال�ش به  تقوم  ما  متابعة 

عليها. كات  ال�ش تدريب  يمكن  ي  ال�ت النقاط  ولمعرفة 
كات  لل�ش المساعدة  تقديم  عىل  الهيئة  ستعمل  ة  الف�ت تلك  وخالل 
عمل  ورش  طريق  عن  القرار  تطبيق  وفهم كيفية  القدرات  بناء  ي 

�ن
لكل قطاع عىل حدة. مكثفة وندوات مخصصة 

ام  ن كات االل�ت وعقب انتهاء مهلة التوافق مع المعاي�ي سيكون عىل ال�ش
توافق  مدى  يعكس  بما  األداء  ات  مفصلة عن مؤ�ش إجابات  بتقديم 
مع  باالستدامة  الصلة  ذات  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  سياستها 
بالقطاع  المستدامة  التنمية  دمج  عملية  يخدم  وبما  الدولية  المعاي�ي 

. ي
المرص�ن المالي غ�ي 

الدولية. والمعاي�ي  لألسس  وفًقا 
ووفقا لقراري رئيس مجلس إدارة الهيئة رقمي )107(، )108( لسنة 
األداء  ات  مؤ�ش معاي�ي  مع  للتوافق  مهلة  كات  ال�ش َسُتمَنح   2021
باالمتثال   

ً
بداية كات  ال�ش م  ن ستل�ت حيث  اإلفصاحات،  بتلك  الخاصة 

لكل  األداء  قياس  ات  لمؤ�ش  Comply or Explain التوضيح  أو 
ال-من  أو  -بنعم  عنها  ويجاب   TCFDو-  ESG معاي�ي  من  معيار 
تلك  وتستمر  االمتثال.  عدم  حالة  ي 

�ن السبب  توضيح  مع  كات  ال�ش
المتوقع  من  ي  وال�ت اإلفصاحات  لتطبيق  التوافق  ة  ف�ت طوال  المرحلة 
ي تنطبق عليها  كات ال�ت 2022، وتطبق عىل ال�ش ي ديسم�ب 

أن تنتهي �ن
للهيئة  كات  ال�ش تلك  موافاة  بجانب  هذا  تحديدها.  السابق  المعاي�ي 
تلك  بشأن  ستتخذها  أو  اتخذتها  ي  ال�ت باإلجراءات  سنوي  ربــع  ببيان 

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

Arab Insurance MoroccoMorocco

Central bank says insurance sector shows resilience
The Moroccan insurance sector has shown, on the 
whole, its resilience and the strength of its technical 
fundamentals despite difficult conditions brought 
about by the COVID-19 pandemic, according to the 
central bank, Bank Al-Maghrib.
Written premiums grew by 1% to reach MAD45.1bn 
($5bn) last year, thanks in particular to the 
implementation of mandatory catastrophe insurance 
events which generated a premium volume of 
MAD476.7m, says Bank Al-Maghrib.
However, financial activity in the insurance sector 
was severely hit by the decline in the stock market. 
Investments of insurance companies remain heavily 
exposed to equities. Thus, despite a good operating 
margin, the net income in the insurance sector fell by 
21% to MAD2.9bn last year.
At the prudential level, the solvency margin has also 
fallen but remains at levels well above the regulatory 
threshold. Stress tests carried out show the resilience 
of insurance companies to shocks in the equities 
and real estate markets as well as to unfavourable 
macroeconomic and technical conditions.
Meanwhile, the pension sector is experiencing a 
difficult financial situation marked overall by depleting 
reserves. However, pension reform, including a study 
on a public-private framework, is at an advanced stage, 
that will make it possible for pension liabilities to be 
covered and for balance to be restored in the future.
Systemic Risk Coordination and Monitoring 
Commi t t ee
Developments in the insurance, pension and 
banking sectors were discussed at a meeting of 
Bank Al Maghrib’s Systemic Risk Coordination 

and Monitoring Committee earlier this month. The 
Committee comprises representatives of Bank Al-
Maghrib, the Capital Market Authority, the Insurance 
and Social Insurance Supervisory Authority, and the 
Treasury and External Finance Department.
The Committee inquired, in particular, about projects 
undertaken by financial regulators for monitoring 
emerging risks, particularly, cyber risks and those 
linked to climate change.
The panel noted that while there are signs of improving 
macroeconomic prospects both in Morocco and 
internationally, the associated risks call for vigilance 
due to uncertainties surrounding the control of the 
COVID-19 pandemic (including new variants of the 
virus, the efficacy of vaccines, etc).
Bank Al-Maghrib has forecast that the growth of the 
Moroccan economy should rebound to 5.3% this year, 
followed by consolidation at 3.3% in 2022, due to 
fiscal support measures and monetary policy, as well 
as easing of pandemic-related restrictions and global 
recovery.  Source: Middle East Insurance Review 
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Companies News

من خالل تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي
” توقع اتفاقية اندماج مع “األهىلي للتكافل”  ن ي للتأم�ي “الدرع العر�ب

ن  للتأم�ي ي  العر�ب الدرع  كة  �ش أعلنت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
أسهم  كامل  اء  ل�ش ملزمة  اندماج  اتفاقية  توقيعها  عن  ي 

التعاو�ن
تقديم عرض مبادلة أسهم  للتكافل من خالل  كة األهىلي  مساهمي �ش

نقدي. مقابل  تسديد  دون 
المبادلة  عملية  أن   ، ن االثن�ي اليوم  بيان  ي 

�ن  ، ي العر�ب الدرع  وأضافت 
إصدار  طريق  عن  ن  للتأم�ي الدرع  كة  �ش مال  رأس  زيادة  ع�ب  ستتم 

للتكافل. األهىلي  كة  لمساهمي �ش عادية جديدة  أسهم 
من  االندماج  صفقة  عىل  الموافقة  تمت  حال  ي 

�ن البيان،  وحسب 
قبل كافة الجهات الحكومية ذات العالقة ومن قبل الجمعية العامة 
ن بإصدار عدد  للتأم�ي الدرع  كة  ، ستقوم �ش ن كت�ي العادية لكال ال�ش غ�ي 
10 رياالت  )23,852,462( سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 
األهىلي  كة  �ش ي 

�ن المصدرة  األسهم  كامل  اء  �ش مقابل  الواحد  للسهم 
للتكافل.

إتمامها  حال  للصفقة  اإلجمالية  القيمة  أن   ،” ي العر�ب “الدرع  وذكرت 
سهم   )1.43( إصدار  سيتم  أنه  أي  ريال،  مليون   238.524 ستبلغ 
األهىلي  كة  �ش ي 

�ن  )1( واحد  سهم  مقابل كل  ن  للتأم�ي الدرع  كة  �ش ي 
�ن

للتكافل.
الدرع  كة  �ش مال  رأس  زيادة  خالل  من  الجديدة  األسهم  وستصدر 
400 مليون ريال إل 638.524 مليون ريال، ع�ب زيادة  ن من  للتأم�ي

40 مليون سهم إل 63.852 مليون سهم. عدد األسهم من 
 37.36% للتكافل  األهىلي  كة  �ش مساهمو  سيملكه  ما  نسبة  وستبلغ 
نسبة  وستنخفض  الزيادة،  بعد  ن  للتأم�ي الدرع  كة  �ش مال  رأس  من 
 100% من  ن  للتأم�ي الدرع  كة  �ش ي 

�ن ن  الحالي�ي ن  المساهم�ي ملكية 
.62.64% لتصبح 

، األم�ي  ي
ن التعاو�ن ي للتأم�ي كة الدرع العر�ب وقال رئيس مجلس إدارة �ش

، إن هذه الخطوة هامة  نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكب�ي
ي تمتد إل ما يقرب من ربــع قرن. الناجحة ال�ت كة  ة ال�ش ي مس�ي

�ن

ي حال اكتماله وحصوله 
ح -�ن المق�ت وأوضح األم�ي نايف أن االندماج 

ي مساهمي  قبل جمعي�ت من  وإقراره  الالزمة  النظامية  الموافقات  عىل 
- سوف يساعد عىل خلق كيان أك�ب وأقوى وأك�ث مالءة  ن كت�ي كال ال�ش
ة  وقدرة مما يمكنه من االستحواذ عىل حصة سوقية أك�ب نظرا للخ�ب
للتكافل  كة األهىلي  تمتلكها �ش ي  ال�ت التسويق  التقنية وإمكانات  والبنية 

واالدخار. الحماية  ن  بتأم�ي يختص  فيما 
الدرع  كة  التنافسي ل�ش الوضع  أيضا من  يعزز  االندماج  أن  إل  وأشار 
 ، ن بقطاعاته المختلفة )العام، الصحي التأم�ي ي كافة منتجات 

ي �ن العر�ب
واالدخار(. الحماية 

وأشاد األم�ي نايف بدعم البنك المركزي وهيئة السوق المالية والذي 
ي إطار تنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد برامج رؤية 

ي �ن
يأ�ت

ي قطاع 
2030 والذي تضمن مبادرة لتشجيع وتسهيل االندماجات �ن

ومتانته،  واستقراره  القطاع  نمو  استدامة  تستهدف  ي  وال�ت  ، ن التأم�ي
منتجاته  وتنويــــع   ، اإلجمالي المحىلي  الناتج  ي 

�ن مساهمته  من  والرفع 
فيه. والمنافسة  االبتكار  وتعزيز  ورقمنته، 

كة األهىلي للتكافل، عمر محمد  من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة �ش
 .. ن  كت�ي ال�ش تاريــــخ  ي 

�ن مهمة  لحظة  االندماج  هذا  “يمثل  هاشم: 
كة الدامجة  يك قوي فإن ال�ش حيث كنتيجة لصفقة االندماج مع �ش
إل  سيؤدي  مما  المختلفة  بقطاعاته  ن  التأم�ي منتجات  ستغطي كافة 

الدامجة. كة  لل�ش التنافسي  الوضع  ن  تحس�ي
وأضاف هاشم أن الدليل عىل وضوح دوافع صفقة االندماج والفوائد 
أنه  . كما  ن الطرف�ي ن  ي االتفاق ب�ي

المرجوة منها هو ال�عة والسهولة �ن
من  االندماج  المطلوبة الستكمال  الموافقات  عىل  الحصول  حال  ي 

�ن
. ن والمساهم�ي التنظيمية  الجهات  من  قبل كل 

كات  �ش ى  من ك�ب واحدة  الدامجة  كة  ال�ش تصبح  أن  هاشم  وتوقع 
القادمة. ة  الف�ت السعودية خالل  العربية  المملكة  ي 

�ن ن  التأم�ي

المصدر: العربية

التكافىلي  ن  للتأم�ي الوطنية  كة  ال�ش إن  الغانم  محمد  قال  الكويـــت:الكويـــت: 
ية  الب�ش الكفاءات  ي 

�ن االستثمار  علــى  ارتكزت  سياسة  اتبعت 
العام  األداء  عىل  ي  إيجا�ب بشكل  انعكس  مما  الوطنية،  والعنا� 

المحققة. والنتائج 
العادية  العمومية  جمعيتها  التكافىلي  ن  للتأم�ي الوطنية  كة  ال�ش عقدت 
ي أعلنت خاللها  2020، ال�ت  /12 ي 31/ 

عن السنة المالية المنتهية �ن
كة بقيمة 630.511 د.ك،  تاريــــخ ال�ش ي 

ي �ن تأمي�ن تحقيق أعىل فائض 
2019 الذي بلغ 464.134 د.ك. مقارنة بالعجز المحقق عن عام 

إجمالي  بأن  الغانم،  محمد  كة،  ال�ش ي 
�ن اإلدارة  مجلس  رئيس  وأفاد 

مقابل  ك،  د.   7.532.584 بلغ   2020 للعام  المكتتبة  اكات  اإلش�ت
6.550.648 د. ك عن عام 2019، بزيادة قدرها 981.936 د. ك، 
كما بلغت المطالبات المسددة خالل عام 2020 نحو 3.299.194 
بانخفاض   2019 عام  نهاية  ي 

�ن د.ك   4.209.605 بـ  مقارنة  د.ك، 
910.411 د.ك.

األول من  النصف  كة عن  لل�ش األولية  المالية  البيانات  أن  إل  وأشار 
يتجاوز  ي  تأمي�ن فائض  تحقيق  ي 

�ن االستمرار  إل  تش�ي   2021 عام 
.2020 عام  المحقق  ي  التأمي�ن الفائض 

لزيادة  استباقـية  تحفظية  قرارات  اتخذت  كة  ال�ش أن  الغانم  أكد  كما 
ك،  د.   200.998 بنحو  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  مخصص 

ية والعنا� الوطنية« ي الكفاءات الب�ش
كة ارتكزت عىل االستثمار �ن »سياسة ال�ش

« حققت أعىل فائض منذ التأسيس... ونطمح للمزيد ن التكافىلي الغانم: »الوطنية للتأم�ي
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ابها وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين واإلحصائيات  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
.على مسؤولية املصادر

Disclamer:
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the statistics are the sole responsibility of the articles authors

كات.  الكث�ي من ال�ش
ّ ي تع�ث

ي تسببت �ن ي ظل جائحة كورونا ال�ت
وذلك �ن

ارتكزت  سياسة  اتبعت  التكافىلي  ن  للتأم�ي الوطنية  كة  ال�ش أن  وأضاف 
مما  الوطنية،  والعنا�  ية  الب�ش الكفاءات  ي 

�ن االستثمار  علــى 
وأشار  المحققة،  والنتائج  العام  األداء  عىل  ي  إيجا�ب بشكل  انعكس 
التحديات  ظل  ي 

�ن والمواكبة،  التطـوير  ي 
�ن مستمرة  كة  ال�ش أن  إل 

والمنافسة. االرتقاء  من  المزيد  إل  بقوة  وتطمح  المتسارعة، 
وعن أزمة كورونا قال الغانم إن األزمة غ�ي مسبوقة وشكلت اختبارا 
عالية،  وكفاءة  بمرونة  معه  التعامل  كة  ال�ش استطاعت  حقيقيا 
الحلول،  من  المزيد  وابتكار  أعمالنا  لتطوير  لنا  ذهبية  فرصـة  وكانت 

طريق  عن  عمالئنا  من  أقرب  نكون  أن  ي 
�ن خاللها  من  نجحنا  وقد 

تقّدم  باتت  ي  ال�ت إطالقها،  تم  ي  ال�ت الجديدة  ونية  اإللك�ت المنصات 
العمالء. التواصل وخدمة  ي 

�ن ة  ن متم�ي تفاعلية  تجربة  اليوم 
ن  التأم�ي لقانون  التنفيذية  الالئحة  صدور  بأن  حديثه  الغانم  وختم 
تحسيـن  ي 

�ن شك  أد�ن  دون  سيساهم   2019 لسنـــة   215 الجديد 
إل  إضافة  به،  واالرتقاء  ي  الكوي�ت ن  التأم�ي وتنظيم سوق  األعمال  بيئة 
حملة  أو  كات  �ش كانوا  سواء  األطراف،  لجميع  الحقوق  ضمان كل 

. ن التأم�ي وثائق 

المصدر: الجريدة

كتها التابعة المرصية برأسمال 150 مليون جنيه ن المغربية تعلن عن إطالق �ش الوفاء للتأم�ي
جمهورية مرص العربية:جمهورية مرص العربية: أعلن محمد رمسيس عروب رئيس مجلس 
وعب�ي  المغربية،  ن  للتأم�ي الوفاء  كة  ل�ش التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
مرص،  الحياة  لتأمينات  الوفاء  كة  ل�ش المنتدب  العضو  صالح  حلمي 
المحلية  السوق  ي 

�ن المرصية  التابعة  كة  ال�ش عمليات  انطالق  عن 
مليون جنيه.  150 برأسمال مدفوع 

ي 
�ن المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  منح  عقب  اإلطالق  هذا  ي 

ويأ�ت
والفروع  ن  التام�ي مجال  ي 

�ن للعمل  كة  لل�ش ترخيًصا   2020 أغسطس 
االجل. طويلة  وبرامجها  المختلفة  الطبية 

بالكامل  مملوكة  كة  �ش مرص  الحياة  لتأمينات  الوفاء  كة  �ش وتعد 
مليون   150 تأسيسي  مال  برأس  ي  المغر�ب الوفاء  ن  تأم�ي كة  وتابعة ل�ش
وتعزيز  حماية  عىل  وانشطتها  عملياتها  خالل  من  وتركز  جنيه، 
كة  ال�ش تقدم  حيث  الشامل،  والتأمن  الصحة،  وحماية  المدخرات 

المنخفض. الدخل  ذات  لأل�  االقتصادي  ن  التام�ي برنامج 
األفريقية  ن  التأم�ي أن صناعة  من جانبه �ح محمد رمسيس عروب 
من  ألك�ث  النمو  لها  المتوقع  ومن  دوالر،  مليار   68 بنحو  حالًيا  تفدر 
سوق  أك�ب  ي 

ثا�ن تعد  ي  ال�ت  – إفريقيا  شمال  منطقة  ي 
�ن سيما  ال  ذلك، 

إفريقيا. جنوب  بعد 
كة  �ش بها  تهتم  ي  ال�ت األسواق  رأس  عىل  ي 

تأ�ت مرص  أن  وأضاف 
للبناء  فقط  ليس  الطموحة  لخططها  نظًرا  حاليا  المغربية  الوفاء 
ي 

�ن لعمالئها  ة  ن متم�ي خدمة  لتقديم  أيًضا  ولكن  الحالي  نجاحها  عىل 
المستهدفة. األسواق 

الوفاء  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  صالح،  عب�ي  قالت  جانبها  ومن 
 150 إل  برأسمال يصل  تأسست  كة  ال�ش إن  الحياة مرص،  لتأمينات 

ة وخدمة عمالء متطورة،  ن متم�ي تقديم خدمات  م  ن مليون جنيه، وتع�ت
القوة  خالل  من  جذري  بشكل  الصناعة  نمو  ي 

�ن ستساهم  ي  وال�ت
التنافسية. ومزاياها  كة،  لل�ش المالية 

ي 
�ن الطويلة  تها  بخ�ب مرص  الحياة  لتأمينات  الوفاء  كة  �ش ن  وستستع�ي

تجارب  وافضل  الخدمات  افضل  لتقديم  الرقمي  التحول  مجال 
ن أيًضا إل إطالق خدمات مساعدة  للعمالء، كما تهدف الوفاء للتأم�ي
مهارات  عىل  واالعتماد  الخارج،  ي 

�ن ن  والمرصي�ي المرصي  للسوق 
الناطقة باللغة  البلدان األفريقية  ي 

التابعة المرصية لتوسعها �ن كة  ال�ش
ية. ن اإلنجل�ي

 10 6 دول أفريقية من خالل  ي 
ن حالًيا �ن كة الوفاء للتأم�ي وتتواجد �ش

سوق  اجمالي  من   39٪ تغطية  كة  لل�ش التواجد  هذا  يتيح  كات،  �ش
لتحقيق  كة  ال�ش سىعي  مع  إفريقيا،  جنوب  باستثناء  ي 

األفري�ت ن  التأم�ي
معدل تغطية يصل ال ٪65 بحلول عام 2025، من خالل تأسيس 

10 دول أفريقية. ي 
كات �ن المصدر: أموال الغدمزيد من ال�ش

ن التكافىلي تحقق 601 مليون جنيه أقساط خالل العام المالي 2021/20 وثاق للتأم�ي
وثاق  كة  ب�ش خاصة  مصادر  كشفت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
المالي  للمركز  المالية  ات  المؤ�ش أن  عن  مرص؛   – التكافىلي  ن  للتأم�ي
جنيه  مليون   601 بقيمة  أقساط  محفظة  تحقيقها  أظهرت  كة  لل�ش

خالل العام المالي الجاري 2021/2020.
وفقا  أنه  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ترصيحات  ي 

�ن المصادر  وأضافت 
 85 قدرها  زيادة  تحقيق  ي 

�ن نجحت  كة  ال�ش فإن  ات  المؤ�ش لهذه 
المالي  العام  بالمحقق  مقارنة  أقساطها  بحجم  زيادة  جنيه  مليون 

2019/2020، محققة معدل نمو 16.4%.
مرتفعة  نمو  معدالت  تحقيق  ي 

�ن نجحت  كة  ال�ش أن  وأوضحت 

العمالء  ي 
�ن ن  ممثل�ي النجاح  كاء  ب�ش  

ً
مدعومة الماضية  السنوات  خالل 

كة،  ال�ش مع  تعاملت  ي  ال�ت الوساطة  كات  و�ش األفراد  والوسطاء 
نجاح  ي 

�ن رئيسي  عامل  يعدوا  والذين  كة  بال�ش ن  العامل�ي إل  باإلضافة 
الماضية. السنوات  وتطورها خالل  كة  ال�ش

ن التكافىلي مرص تمتلك مالءة مالية مرتفعة  ويشار إل أن وثاق للتأم�ي
كة إل 230 مليون جنيه خالل الجمعية  حيث تم زيادة رأسمال ال�ش
جنيه  مليون   275 إل  زيادته  وتهدف  كة،  لل�ش ة  األخ�ي العمومية 

الجاري. العام  ي من 
الثا�ن النصف  خالل 

المصدر: أموال الغد


