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Markets’ Reports

KSA Insurance Industry Performance of Listed Companies Q3 
2022 (Preliminary Results)
The listed insurance companies in KSA observed an 
increase in topline of 26% in Q3-2022, with premium 
volumes increasing from SR 32 billion in Q3-2021 to 
SR 40 billion. 23 out of 26 listed companies included in 
this report exhibited growth in their topline from Q3-
2021.
However, despite the strong growth in top line, the net 
profit before Zakat was broadly similar at 885 million 
in Q3-2022, compared with SR 895 million in Q3-2021 
indicating that profitability has decreased significantly 
since last year. 15 out of 26 companies were able to 
generate profits in Q3-2022. If we exclude BUPA 
and Tawuniya the industry is suffering a large fall in 
profitability with a loss of SR 309 million in YTD 2022 

compared with a SR 179 million for the same period 
last year.
As compared to last year, two companies are missing 

https://iciec.isdb.org/
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Finally, there is scope for new types of public-private 
risk sharing mechanisms. Another is to tap into 
alternative capital, such as by developing a market for 
cyber-insurance-linked securities.
To get full report, please click here  Source: Swiss Re

Insurers are rising to the world’s social sustainability challenges, 
says The Geneva Association
Amid growing stakeholder expectations for businesses 
to have more social impact, a new Geneva Association 
report, The Role of Insurance in Promoting Social 
Sustainability, highlights insurance’s abundant, 
inherent social benefit in providing financial stability 
and peace of mind to people and businesses. The 
Geneva Association estimates that insurers contribute 

USD 5–5.5 trillion per year to global financial resilience 
through insurance claims and benefit payouts.
To further advance social sustainability, the report 
advises insurers to hone their impact underwriting and 
investing activities, as well as due diligence on risks 
linked to their clients, investees and operations, from 
human rights violations to algorithmic bias.

World Insurance

– SABB Takaful and Alahli Takaful. Since the merger 
between SABB Takaful and Walaa Cooperative 
Insurance was completed in October 2022, SABB 
Takaful is missing from both current and previous 
values. However, as the merger between Alahli 
Takaful and Arabian Shield Cooperative Insurance 
was completed in January 2022, we have shown Alhali 

Takaful’s values for 2021 and in 2022 they are already 
part of Arabian Shield Cooperative Insurance.
The results have been obtained from the published, 
unaudited preliminary numbers of the listed insurance 
companies of KSA.
To download full report, please click here

 Source: BADRI

Cyber insurance: strengthening resilience for the digital 
transformation
The cyber risk landscape is rapidly evolving and cyber 
attacks have increased. However, most businesses 
and households are uninsured or significantly under-
insured. Cyber insurance premiums amount to just 
a fraction of total losses from cyber attacks, with 
estimates putting the protection gap at 90%. There is 
much work to do to ensure sufficient risk protection 
is available to make society more resilient to cyber 
risk, and this effort will require collaboration between 
businesses, the insurance industry and government.
A first requirement is to improve data quality and 
modelling for more accurate pricing. 
Second, re/insurers should update policy language 
for clarity and consistency, with more standardisation 
around exclusion clauses and terms and conditions. 

22

https://www.swissre.com/dam/jcr:6fd9f6dd-4631-4d9f-9c3b-5a3b79b321c0/2022-11-07-sri-expertise-publication-cyber-insurance-strengthening-resilience.pdf
https://aqabaconf.com/index.php/Registration/index
https://www.genevaassociation.org/sites/default/files/2022-11/social_sustainability_report.pdf
https://www.genevaassociation.org/sites/default/files/2022-11/social_sustainability_report.pdf
https://badriconsultancy.com/wp-content/uploads/2022/11/BADRI-KSA-Insurance-Industry-Performance-Of-Listed-Companies-Q3-2022-Preliminary-Results.pdf
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The Geneva Association report puts forward an 
innovative framework for insurers to assess their ‘social 
footprint’, inspired by the Greenhouse Gas Protocol’s 
approach to carbon emissions disclosure:
• Scope 1 is an insurer’s social impacts on its employees.
• Scope 2 is the insurer’s impacts on communities.
• Scope 3 – by far the most important – is the insurer’s 
social impacts across the value chain, from risk-taking 
and servicing to investing – upstream (value-chain 
partners) and downstream (customers and investees).
Jad Ariss, Managing Director of The Geneva 
Association, said: “Clearly businesses need to do more 
to promote social sustainability, particularly in light of 
the repercussions of the pandemic and Russia-Ukraine 
war. Insurers have always been – and will continue to 
be – at the forefront of this agenda; the very essence of 
the insurance business is protecting society, providing 
financial security and peace of mind, and supporting 

recovery from shocks. That said, insurers can build 
out their impact in this space and need to address the 
absence of suitable metrics. We hope our report serves 
as a guide.”
The author of the report, Kai-Uwe Schanz, Deputy 
Managing Director and Director of Socio-economic 
Resilience at The Geneva Association, said: “The report 
recommends insurers to adopt a three-tier approach 
to managing social sustainability. First, maximise the 
inherently positive social impacts of insurance; second, 
protect those benefits by carefully mitigating potentially 
negative impacts; and, third, explore the scope for 
additional, commercially viable social benefits. Based 
on this approach, we believe that insurers can further 
enhance their role in providing socially relevant 
products and working to close protection gaps. This is 
more important than ever as the transition to a net-zero 
economy needs to be socially just and inclusive.”

 Source: Geneva Association

World Cup to give near-term boost to GCC economies: S&P
The World Cup will give an additional near-term boost 
to the Gulf Co-operation Council (GCC) economies, 
according to Standard & Poor’s (S&P), a global credit 
rating agency.
The rating agency said more than 1.2mn fans are 
expected to attend the event, increasing Qatar’s 
population by about 1.5 times.
“This paves the way for Qatar to enjoy potential near-
term economic gains but also highlights the logistical 
challenges of managing the event, which will likely 
lead to positive spillover effects for the rest of the 
region,” it said.
Qatar’s Supreme Committee for Delivery & Legacy is 
confident there will be no shortfalls in accommodation, 
with up to 130,000 rooms for the one-million-plus fans 
expected during the 28-day event.
Accommodation options in Qatar include two cruise 
ships with more than 4,000 cabins, and fan villages 
at four different locations. People can also stay in 
apartments, villas, holiday homes, Bedouin tents, and 
caravan villages.
“We expect that the neighbouring GCC countries will 
also host large numbers, benefiting their aviation and 
tourism sectors,” the report said.
The GCC’s official accommodation portal prioritises 
ticket holders. Visitors arriving in Qatar without match 

tickets could struggle to find a room and instead opt to 
stay in a neighbouring country.
Although spillover effects are expected across the 
region, S&P expects Dubai to be the main beneficiary 
outside of Qatar, given its geographical proximity and 
its already well-established tourism offering, major 
attractions, airline connections with the region and the 
world, and multiple-entry tourist visas for World Cup 
ticket holders.
“We expect occupancy to remain high in the second half 
of 2022 and particularly during the World Cup when 
we expect Dubai’s hotels to be close to full capacity. 
This will see room prices climb further still, even if 
only for a few weeks,” the report said.
This is despite the supply of rooms having increased 
recently amid new hotel openings, it said, expecting a 
10% increase by end-2022 from about 140,000 rooms 
at end-2021.
With Dubai’s higher hotel capacity, S&P expects 
football fans to take full advantage, supported by daily 
shuttle flights between Dubai and Doha, less than an 
hour away.
The absence of any pandemic-related restrictions, 
including no requirement for PCR tests (from most 
destinations), further simplifies travelling to and from 
Dubai, it said.

Regional Insurance

 Source: Gulf Times
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Arab Insurance AlgeriaAlgeria

ي سنة 2022
قطاع التأمينات يتوقع استمرار انتعاشه �ف

بن ميسية,  , يوسف  ن التام�ي اعادة  و  ن  التام�ي كات  اتحاد �ش اكد رئيس 
الجزائر,  ي 

�ن التأمينات  قطاع  ان  العاصمة,  بالجزائر  الثالثاء  اليوم 
عديد  ي 

تعا�ن بفضل  ذلك  و   2022 سنة  ي 
�ن انتعاشه  يؤكد  ان  يتوقع 

اجع الذي تسبب فيه وباء كوفيد19-. القطاعات االقتصادية بعد ال�ت
الملت�ت  اشغال  هامش  عىل  للصحافة  ميسية  بن  السيد  اوضح  و 
“اننا  المالية,  خدمة  ي 

�ن ي  التكنولو�ج و  المالي  االبتكار  حول  الدولي 
االقل  عىل   ,2022 سنة  ي 

�ن القطاع  اعمال  برقم  نمو  تسجيل  نتوقع 
.”% 5 ي حدود 

2021 الذي كان �ن ي سنة 
مشابه لذلك المسجل �ن

رقم   2021 سنة  ي 
�ن سجلت  قد  كانت  السوق  ان  يقول  اضاف  و 

التأمينات  عىل  موزع  جزائري,  دينار  مليار  ب152.2  يقدر  اعمال 
ن  تام�ي لحساب  دج  مليار   13.6 منها  دج  مليار   144.4( ة  المبا�ش
التأمينات المتخصصة )2 مليار دج( و العقود الدولية  االشخاص( و 

)5.7 مليار دج(.
التأث�ي  ال   , ن التام�ي اعادة  و  ن  التام�ي كات  �ش اتحاد  رئيس  اشار  كما 
المسجل  لالنتعاش  فروعه,  بجميع  التأمينات  قطاع  عىل  ي  االيجا�ج

النشاط االقتصادي. ي عديد قطاعات 
2021 �ن منذ 

الجاري  التأمينات  حول  الجديد  القانون  حول  سؤال  عل  رده  ي 
�ن و 

ادراجه  سيتم  االذي  الجديد  ان  ميسية,  بن  السيد  اكد  اعداده, 
عقود  تسوية  منها  سيما  الرقمنة,  حول  خاص  بشكل  سيتمحور 

نت. االن�ت ن ع�ج  التام�ي بعقود  القيام  ي و 
و�ن االلك�ت التوقيع  و  ن  التام�ي

عىل  اصالحات  بإدخال  المسؤول,  ذات  حسب  االمر  يتعلق  كما 
انشاء سلطة مستقلة. القطاع, وذلك ع�ج  اف عىل  نشاط اال�ش

المصدر: وكالة األنباء الجزائرية

Arab Insurance BahrainBahrain

ي مجال 
مرصف البحرين المركزي يواصل إحراز تقدم نحو تطبيق أعىل المعاي�ي �ف

كات الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�ش
شفافية  عىل  للحفاظ  المركزي  البحرين  مرصف  أهداف  من  كجزء 
امه  ن ال�ت إل  باإلضافة  كات،  ال�ش حوكمة  معاي�ي  وأعىل  اإلفصاح 
مرصف  يقوم  بالمناخ،  المتصلة  واألهداف  االجتماعية  باألهداف 
الممارسات  عن  اإلفصاح  إرشادات  بوضع   

ً
حاليا المركزي  البحرين 

من  اعتمادها  بهدف   )ESG( والحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
البيئية  بالعوامل  المتعلقة  للتقارير  إعدادها  عند  كات  ال�ش قبل 

والحوكمة. واالجتماعية 
 ألفضل الممارسات 

ً
 عىل إعداد اإلرشادات وفقا

ً
يعكف المرصف حاليا

ي االعتبار الردود عىل االستبيان 
واألطر والمبادرات الدولية مع األخذ �ن

وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  حول  المرصف  عن  الصادر 
لجميع  العام  هذا  من  سابق  وقت  ي 

�ن إصداره  تم  والذي  كات  ال�ش
من  االستثمار  كات  و�ش والبنوك  ن  التأم�ي كات  و�ش المدرجة  كات  ال�ش

االول. الفئة 
إلفصاحات  كات  ال�ش جاهزية  مدى  لمعرفة  االستبيان  اعداد  تم 
النتائج  تضمنت  حيث  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات 

: يىلي ما  الرئيسية 
بأن  ت  المستجيبة اعت�ج كات  ال�ش ٪70 من  المدرجة:  كات  ال�ش  : أواًل 
لها  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  بالممارسات  المتعلقة  القضايا 
من   85% تقوم  كما  كة،  ال�ش اتيجية  واس�ت أعمال  بنموذج  وثيقة  صلة 
متعلقة  عوامل  أي  عن   

ً
حاليا تفصح  ال  ي  وال�ت المستجيبة  كات  ال�ش

اعتماد  بتقييم  كات  ال�ش وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  بالممارسات 
ي المستقبل 

اإلفصاح عن الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة �ن
عن  اإلفصاح  أهمية  عىل  ن  المستجيب�ي من   54% أجمع  كما  القريب. 
مهمة  وسيلة  باعتبارها  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات 

المصلحة. أصحاب  مع  للتواصل 
بأن  االستبيان  ي 

�ن المشاركة  البنوك  غالبية  أجمعت  البنوك:   : ً
ثانيا

بنموذج أعمال  لها صلة وثيقة  البيئية واالجتماعية والحوكمة  القضايا 
لجنة  وجود  عن  رصحت  البنوك  هذه  أن  حيث  كة  ال�ش اتيجية  واس�ت
المتعلقة  األهداف  عىل  اف  باإل�ش مختصة  إدارتها  مستوى  عىل 
واالجتماعية  البيئية  الممارسات  إفصاحات  وأن  باالستدامة، 

المصلحة. أصحاب  مع  للتواصل  مهمة  وسيلة  والحوكمة 
كات االستثمار من الفئة األول نتائج  ن و�ش كات التأم�ي : أظهرت �ش ً

ثالثا
واالجتماعية  البيئية  الممارسات  عن  اإلفصاح  أهمية  عن  مماثلة 
األعمال  اتيجية  واس�ت بنموذج  وثيقة  صلة  من  لها  وما  والحوكمة 

. التوالي الخاصة بهم بنسبة ٪63 و٪56 عىل 
الممارسات  عن  باإلفصاح  المتعلقة  اإلرشادات  إصدار  المتوقع  ومن 
من  األول  النصف  ي 

�ن  ESG(  ( كات  ال�ش واالجتماعية وحوكمة  البيئية 
كات  وال�ش المدرجة  كات  ال�ش إل  توجيهها  سيتم  ي  وال�ت  2023 العام 

الصلة. ذات  المرخصة 
المصدر: مصرف البحرين المركزي
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القطاع قد يتجه لتوريق األخطار الطبيعية ع�ب السندات

ح لقمة المناخ لتغطية السيارات الكهربائية ف يتقدم بمق�ت اتحاد التأم�ي
قمة  فعاليات  خالل  ح  بمق�ت التقدم  ن  للتأم�ي المرصى  االتحاد  م  ن يع�ت
من  للحد  الشيخ  م  �ش بمدينة  حاليا  المنعقدة   »COP27« المناخ 
السيارات  عىل  ن  تأم�ي وثيقة  إطالق  يتضمن  الكربونية،  االنبعاثات 
الكهربائية وال�ت تعد صديقة للبيئة، وتساهم �ن تقليل حدة الكوارث 

التلوث. لتقليل  الدول  مع خطط  وتتوافق  المناخية 
ح سيتم تقديمه لمنظىم  المق�ت إن  ى رئيس االتحاد  الزه�ي وقال عالء 
للحد  ن  التأم�ي قطاع  جهود  ضمن  المقبل،  الثالثاء  يوم  المناخ  قمة 
ات المناخية وتوف�ي منتجات تتوافق مع أهداف األمم  من آثار التغ�ي

لالستدامة. المتحدة 
إرسالها  وتم  الوثيقة  هذه  إعداد  من  انتىه  االتحاد  أن  إل  وأشار 
كات  ل�ش يمكن  وبالتال  العتمادها  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إل 
لتغطية  لعمالئها  ها  وتوف�ي منها  االستفادة  السوق  �ن  العاملة  ن  التأم�ي

الكهربائية. السيارات 
توريق  إل  تلجأ  قد  السوق  أن  ى«  »الزه�ي أكد  أخرى،  جهة  من 
سوق  خالل  من  بها  خاصة  سندات  إصدار  ع�ج  الطبيعية  األخطار 
طاقة  توف�ي  عىل  العالمية  اإلعادة  كات  �ش قدرة  عدم  حال  �ن  المال 

المخاطر. هذه  مثل  لتغطية  استيعابية كافية 
العالمية  اإلعادة  كات  �ش تكبد  بسبب  يأ�ت  ذلك  أن  إل  وأشار 
العالم  بت  رصن ال�ت  الطبيعية  الكوارث  بسبب  ضخمة  تعويضات 
الزالزل  مثل  الماضية  السنوات  خالل  المناخية  ات  التغ�ي نتيجة 
طاقتها  حجم  عىل  أثر  مما  والفيضانات  والعواصف  واألعاص�ي 

األخطار. تلك  لتغطية  توفرها  أن  يمكن  ال�ت  االستيعابية 
العالمية  ن  التأم�ي أسواق  من  العديد  به  قام  التوجه  هذا  أن  وأوضح 
�ن  للمشاركة  ن  التأم�ي كات  ل�ش المالية”  “الرقابة  دعوات  مع  ويتوافق 

ات المناخية. اء للمساعدة �ن الحد من التغ�ي إصدار السندات الخرصن
دين  أداة  هو   Catastrophe Bond )CAT( الكوارث  سند  ويعت�ج 
، والغرض منها جمع  ن ذات عائد مرتفع عادة ما تكون مرتبطة بالتأم�ي
ط خاص  ولها �ش زلزال،  أو  إعصار  مثل  وقوع كارثة  حالة  �ن  األموال 
ن أو »اإلعادة«  يعا�ن  كة التأم�ي ينص عىل أنه إذا كان الُمصدر، مثل �ش
أو  الفوائد  بدفع  امه  ن ال�ت فإن  مسبًقا،  محددة  كارثة  من  خسارة  من 

تماًما. أو اإلعفاء منه  تأجيله  يتم  إما  المبلغ  سداد أصل 
ن  كات التأم�ي وتستخدم سندات الكوارث )CAT Bonds( من قبل �ش
إل  المخاطر  لنقل  و»اإلعادة«   والمسئوليات  الممتلكات  عىل 
الالزمة  األموال  ويحّرر  اإلعادة  تكاليف  يخّفض  وهذا  المستثمرين، 
 ، ن كة، بما �ن ذلك االكتتاب المحتمل لمزيد من التأم�ي لالستثمار لل�ش
ظهور  حال  �ن  كة  لل�ش تعويض  بدفع  الكوارث  سند  هيكل  ويسمح 
. ن حدث محدد، مثل زلزال بدرجة معينة أو خسائر أك�ج من مبلغ مع�ي

Arab Insurance EgyptEgypt

المصدر: المـــال

Arab Insurance JordanJordan

ف ترتفع 9 % كة تأم�ي أرباح 19 �ش

السوق  ي 
�ن تعمل  ن  تأم�ي كة  �ش  19 لـ  التجميعية  األرباح  ارتفعت 

مقارنة  الحالي  العام  من  الثالث  الربــع  نهاية  ي 
�ن  %  9 بنسبة  المحلية 

كة  ل�ش تجميعية  دراسة  بحسب   ، ي
الما�ن العام  من  ة  الف�ت نفس  مع 

المالية. لالستثمارات  الخ�ي  سنابل 
، أفصحت عن نتائجها، عن نهاية  ن كة تأم�ي 19 �ش وبلغ مجموع أرباح 
 17 مع  مقارنة  دينار  مليون   18.6 الحالي  العام  من  الثالث  الربــع 

. ي
الما�ن العام  ة من  الف�ت ي نفس 

مليون دينار �ن
منيت  ن  ح�ي ي 

�ن أرباحا  حققت  ن  تأم�ي كة  �ش  16 أن  النتائج  وأظهرت 
كات فقط بخسائر. ثالث �ش

ي 
�ن سابقا(  ي  العر�ج ق  )ال�ش ن  للتأم�ي الخليج  مجموعة  كة  �ش وجاءت 

ي نهاية الربــع الثالث من العام 
المرتبة األول من حيث قيمة األرباح �ن

 ،% 12 5.4 مليون دينار وبنسبة تراجع  ي ربــح بلغ نحو 
الحالي بصا�ن

الثالث  الربــع  نهاية  ي 
�ن بلغ  ربــح  ي 

بصا�ن اإلسالمية  ن  التأم�ي كة  �ش تلتها 

 ،%  6 بلغت  ارتفاع  وبنسبة  دينار  مليون   2.25 الحالي  العام  من 
ال  وصل  ربــح  ي 

بصا�ن ن  للتأم�ي األوسط  ق  ال�ش الثالثة  المرتبة  ي 
�ن وثم 

ة  الف�ت نفس  مع  مقارنة   %  45.5 نسبته  بارتفاع  دينار  مليون   2.19
.2021 من 

ي المرتبة الرابعة من حيث قيمة 
ن �ن ي للتأم�ي كة الن� العر�ج وجاءت �ش

ي 
�ن دينار  مليون   2.41 مع  مقارنة  دينار  مليون   1.97 األرباح محققة 

ي 
بصا�ن ن  للتأم�ي القدس  كة  �ش تلتها   ، ي

الما�ن العام  من  ة  الف�ت نفس 
دينار  مليون   1.51 الحالي  العام  من  الثالث  الربــع  نهاية  ي 

�ن بلغ  ربــح 
.% 40 بلغت  ارتفاع  وبنسبة 

ن  للتأم�ي األول  األرباح  قيمة  حيث  من  السادسة  المرتبة  ي 
�ن وجاءت 

 ،%  30.8 ارتفاع  وبنسبة  دينار  مليون   1.38 بقيمة  أرباحا  محققة 
دينار  مليون   1.25 ربــح  ي 

بصا�ن ن  للتأم�ي الدولي  ي  العر�ج االتحاد  تلتها 
.% 318 ارتفاع  وبنسبة 
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المصدر: الغـــد

ف  كات التأم�ي ي ل�ش
ي بالتعاون مع االتحاد األرد�ف

البنك المركزي األرد�ف

كة تحت التصفية  ف المركبات اإللزامي السارية الصادرة عن �ش تحويل عقود تأم�ي
كات أخرى ل�ش

ن  للتأم�ي المقدسة  ي 
األرا�ن كة  �ش تصفية  قرار  صدور  ضوء  ي 

�ن
قام   ، ن التأم�ي عقود  من  والمستفيدين  لهم  المؤمن  لحقوق  وحماية 
ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

األرد�ن االتحاد  مع  بالتعاون  ي 
األرد�ن المركزي  البنك 

السارية  االلزامي  المركبات  ن  تأم�ي عقود  تحويل  عىل  بالموافقة 
ال  التصفية(  )تحت  ن  للتأم�ي المقدسة  ي 

األرا�ن كة  �ش عن  الصادرة 
إضافية  ن  تأم�ي أقساط  المواطن ألي  أخرى دون تحمل  ن  تأم�ي كات  �ش

.7/11/2022 تاريــــخ  من   
ً
اعتبارا وذلك 

مكاتب  من  أي  مراجعة  المذكورة  ن  التأم�ي عقود  لحملة  ويمكن 
تحويل  تم  ي  ال�ت ن  التأم�ي كة  لمعرفة �ش ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

األرد�ن االتحاد 
ن  التأم�ي كة  �ش اسم  تعديل  سيتم  كما  لها،  االلزامي  مركبته  ن  تأم�ي عقد 
مع  بالتعاون  العالقة  ذات  األنظمة  عىل  ذلك  وعكس  لديها  المؤمن 
ن  للتأم�ي ي المقدسة 

كة األرا�ن  باستمرار مسؤولية �ش
ً
. علما إدارة الس�ي

ن المركبات  امات الناشئة عن عقود تأم�ي ن تحت التصفية عن كافة االل�ت
.7/11/2022 بتاريــــخ  ن  التأم�ي عقود  تحويل  تاريــــخ  قبل  االلزامي 

 ) وتكميىلي )الزامي  شامل  مركبات  ن  تأم�ي عقود  بحملة  يتعلق  فيما  أما 
ن )تحت التصفية(، وعماًل  ي المقدسة للتأم�ي

كة األرا�ن الصادرة عن �ش
التصفية،  بإجراءات  المتعلقة  ن  التأم�ي أعمال  تنظيم  قانون  بأحكام 
ن  التأم�ي وثائق  عن  الناشئة  امات  ن االل�ت تسديد  للمص�ن  يجوز  ال  فإنه 
 ألي 

ً
السارية اال بعد انتهاء كافة إجراءات التصفية. وبناء عليه وتجنبا

من  رين  المترصن قبل  من  ة  مبا�ش لهم  المؤمن  عىل  تنشأ  قد  مطالبات 
مركبات  ن  تأم�ي عقود  حملة  من  يرغب  لمن  ير�ج  المركبات  حوادث 
مراجعة  المقدسة،  ي 

األرا�ن كة  �ش لدى   ) وتكميىلي )الزامي  شامل 
عىل  جديد  شامل  مركبات  ن  تأم�ي عقد  اء  ل�ش األخرى  ن  التأم�ي كات  �ش
قام  بإمكان من  بانه  القديم. علما  ن  التأم�ي وإلغاء عقد  الخاصة  نفقته 
الرديات  ي 

�ن حقه  اثبات  العمل عىل  مركبات جديد  ن  تأم�ي عقد  اء  ب�ش
والمطالبة  التصفية(  )تحت  ن  للتأم�ي المقدسة  ي 

األرا�ن كة  �ش لدى 
من  االنتهاء  عند  ن  التأم�ي أعمال  تنظيم  قانون  أحكام  وفق  بتحصيلها 

التصفية. إجراءات 

Arab Insurance MoroccoMorocco

Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques: Un 
système innovant selon la banque mondiale

Le Maroc s’est doté d’une architecture sophistiquée de 
gestion et de financement des risques de catastrophes, 
mais l’ampleur des investissements en matière de 
réduction des risques et la couverture d’assurance 
restent insuffisante, indique la banque mondiale dans 
son rapport.
Selon l’institution américaine, le pays a développé un 
système de gestion des risques de catastrophe (GRC), 

s’appuyant sur des dispositifs innovants, notamment 
le Fonds de lutte contre les effets des catastrophes 
naturelles (FLCN), initialement créé pour financer la 
reconstruction post-catastrophe, puis transformé en 
un mécanisme qui cofinance les investissements de 
réduction des risques de catastrophe et de préparation 
au niveau local. Il a également renforcé la résilience 
financière du pays face à ces risques (ou financement 

La Banque mondiale évoque le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques dans son dernier rapport 
sur le climat.

المصدر: الغـــد

ي أرباح بلغ 
ن المرتبة الثامنة محققة صا�ن كة المتحدة للتأم�ي واحتلت �ش

كة المجموعة  30 %، ثم �ش 1.23 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 
دينار  آالف   908 بلغت  أرباحا  محققة  ن  للتأم�ي األوروبية  العربية 
الضامنون  كة  �ش ة  العا�ش بالمرتبة  وجاءت   .%  18.4 ارتفاع  وبنسبة 
ي نهاية الربــع الثالث من العام 

ن بعد أن حققت أرباحا �ن العرب للتأم�ي
ألفا،   895 بلغت  خسائر  مع  مقارنة  دينار  ألف   881 بلغت  الحالي 
دينار  ألف   768 مقداره  ربحا  محققة  الوطنية  ن  التأم�ي كة  �ش وتلتها 

.% 16.2 وبنسبة تراجع 
الثالث من  الربــع  نهاية  ي 

ربــح �ن ي 
ن بصا�ن للتأم�ي المنارة  كة  تلتها �ش وثم 

ثم  ومن   ،%  171 ارتفاع  وبنسبة  دينار  ألف   555 بلغ  الحالي  العام 
جاءت  ثم  ومن  دينار،  ألف   440 بلغ  ربــح  ي 

بصا�ن ن  للتأم�ي دلتا  كة  �ش
العام  من  الثالث  الربــع  نهاية  ي 

�ن ربحا  محققة  األردنية  ن  التأم�ي كة  �ش
.% 59 425 ألف دينار وبنسبة تراجع  الحالي بلغ 

نهاية  ي 
�ن األرباح  قيمة  حيث  من  ة  ع�ش الخامسة  المرتبة  ي 

�ن وجاءت 
بلغ  ربــح  ي 

بصا�ن العربية  ن  التأم�ي كة  �ش الحالي  العام  من  الثالث  الربــع 
.% 310 421 ألف دينار وبنسبة ارتفاع 

348 ألف  ي ربــح 
ن بصا�ن كة المتوسط والخليج للتام�ي ا جاءت �ش وأخ�ي

327 ألف دينار. دينار مقارنة مع خسائر 
األردنية  كة  �ش احتلت  بخسائر  منيت  ي  ال�ت كات  لل�ش بالنسبة  وأما 
1.68 مليون دينار مقارنة  ن أعىل قيمة خسارة بقيمة  الفرنسية للتأم�ي

. ي
ة من العام الما�ن ي نفس الف�ت

567 الف دينار �ن مع ربــح مقداره 
مليون   1.11 مقدارها  بخسارة  ن  للتأم�ي الدولية  األردن  كة  تلتها �ش ثم 
مسجلة  ن  للتأم�ي األردنية  العربية  المجموعة  كة  �ش جاءت  ثم  دينار، 

584 ألف دينار. خسارة مقدارها 
ن  التأم�ي أنواع  لممارسة  مجازة  ن  تأم�ي كة  �ش  21 السوق  ي 

�ن وتعمل 
العامة  التأمينات  كأعمال  عمان؛  بورصة  ي 

�ن مدرجة  منها  كة  �ش  20
ي 

�ن متخصصة  )أجنبية(  ن  تأم�ي كة  و�ش  ، ي والط�ج الحياة  وتأمينات 
كتان  (، وهناك �ش ن اإلسالمي )التكافىلي كات للتأم�ي تأمينات الحياة، و�ش
واإلمارات  الكويت  العربية؛  الدول  ي 

)�ن األردن  خارج  فروع  لديهما 
التعامل  ويتم   ، ن تأم�ي إعادة  كات  �ش األردن  ي 

�ن توجد  وال   ،) ن وفلسط�ي
العربية. كات  إعادة عالمية وعدد من ال�ش كات  مع �ش
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 Source: 212 Assurances

des risques de catastrophe FRC) en mettant en place 
un régime mixte d’assurance contre les risques 
catastrophiques qui fait intervenir des assureurs 
privés et un Fonds de solidarité contre les événements 
catastrophiques (FSEC).
Un mécanisme à renforcer
Selon la même source, la protection offerte actuellement 
par ces mécanismes reste insuffisante. Les simulations 
quantitatives présentées dans le rapport concluent 
qu’un niveau optimal d’investissements dans la GRC 
permettrait de couvrir l’équivalent de 15 à 20 % des 
pertes moyennes annuelles (PMA), soit un montant 
annuel d’investissement moyen entre 67 et 90 millions 

de dollars. Ces simulations soulignent également qu’il 
est essentiel de renforcer le système pour faire face aux 
événements climatiques extrêmes.
En outre, étant donnés leurs rendements élevés, 
les investissements non structurels, comme les 
systèmes d’alerte précoce, les solutions basées sur la 
nature, la connaissance des risques et du climat et la 
sensibilisation, devraient être plus systématiquement 
intégrés dans l’approche GRC. Sur le plan institutionnel, 
le Maroc devrait continuer à renforcer la coordination 
intersectorielle et territoriale pour accroître l’efficacité 
du système de GRC.

Arab Insurance LebanonLebanon

ف عىل حد سواء ف وحماية المواطن�ي سالم: سنقوم بما يلزم لحماية قطاع التأم�ي

تتعلق  اجتماعات  سلسلة  سالم  ن  أم�ي والتجارة  االقتصاد  وزير  عقد 
وأوضاعه. ن  التأم�ي قطاع  بمتابعة شؤون 

للسالمة  الوطنية  للجنة  ن  ممثل�ي مع  بلقاء  االجتماعات  استهلت 
 ، الس�ي اء  خ�ج نقابة   ، الداخىلي االمن  لقوى  العامة  المديرية  المرورية، 
حل  إل  الوصول  بهدف   ، االلزامي للضمان  الوطنية  والمؤسسة 
عىل  التوافق  وتم  المرورية.  السالمة  اختصاص  ي  خري�ج لموضوع 
ن المرعية. ة بإجراء مباريات الكفاءة المطلوبة بحسب القوان�ي المبا�ش

االلزامي  للضمان  الوطنية  للمؤسسة  ن  ممثل�ي اجتماع آخر مع  تاله  ثم 
التغطيات  ن  تأم�ي وكيفية  االلزامي  الضمان  أوضاع  ي 

�ن للنقاش  ُخصص 
المرورية. الصدامات  لضحايا  الالزمة 

أجل  يلزم من  ما  بكل  القيام  ورة  االجتماعات عىل رصن ي 
�ن شدد سالم 

ن عىل حد سواء. المواطن�ي بالقطاع وحماية  النهوض 

المصدر: وزارة االقتصاد والتجارة

Arab Insurance LibyaLibya

ف الصحي بليحق: مجلس النواب يقر تعديالت قانون التأم�ي

أقر،  المجلس  إن  بليحق،  عبدهللا  النواب  مجلس  باسم  الناطق  قال 
مناقشة  إل  باإلضافة   ، الص�ي ن  التأم�ي قانون  تعديل  الثالثاء،  اليوم 

المراجعة والتعديل. تزال محل  ن أخرى ال  أربعة قوان�ي
الموحد المرتبات  قانون  وع  م�ش

الرسمية  جلسته  استأنف  المجلس  أن  بيان،  ي 
�ن بليحق،  وأوضح 

مجلس  لرئيس  األول  النائب  برئاسة  بنغازي،  مدينة  ي 
�ن بمقره  اليوم 

 ، ن القوان�ي مشاريــــع  من  عدًدا  ناقش  حيث  النويري،  فوزي  النواب 
ي 

ي جرى إقرارها �ن وطالب اللجنة المالية ب�عة إنجاز التعديالت ال�ت
جلسة سابقة بشأن قانون المرتبات الموحد إلنهاء كافة المالحظات 

والتعديالت.

الداخىلي وع قانون األمن  م�ش
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وع  بم�ش التعجيل  ورة  برصن يعية  الت�ش اللجنة  المجلس  طالب  كما 
مناقشاته  النواب  مجلس  استكمل  الذي  الداخىلي  األمن  قانون 

المقبلة. الجلسة  ليجري عرضه خالل  ومداوالته حوله، 
والرياضة والشباب  النقابات  قانون  وعا  م�ش

وع  وم�ش النقابات  قانون  وع  م�ش أيًضا  ناقش  المجلس  أن  إل  ولفت 
أمس  جلسة  ي 

�ن عرضهما  جرى  اللذين  والرياضة  الشباب  قانون 

واليوم، وترك المجال لألعضاء لمزيد من االطالع والمالحظات حول 
المقبلة. الجلسة  ي 

�ن طرحهما  ليجري  ن  القوان�ي مشاريــــع 
بنغازي اإلعمار  إعادة  لجنة  مراجعة مخصصات 

إعادة  لجنة  أعمال  نتائج  أيًضا  اليوم  جلسته  ي 
�ن المجلس  وناقش 

برلمانية  لجنة  تشكيل  وقرر  بنغازي،  مدينة  ي 
�ن واالستقرار  اإلعمار 

للجنة. المخصصة  األموال  أوجه رصف  لمتابعة 
المصدر: بوابة الوسط

ف الشامل عىل المركبات البنك المركزي السعودي يصدر قواعد التأم�ي

عىل  الشامل  ن  التأم�ي قواعد  اعتماد  السعودي  المركزي  البنك  أعلن 
ن  كة التأم�ي ن �ش ي تهدف إل تنظيم العالقة التعاقدية ب�ي المركبات، ال�ت
ن  التأم�ي تغطيات  من  األد�ن  الحد  توحيد  خالل  من  له،  والمؤمن 
اإللزامية  التغطيات  أحكام  وبيان   ، اإللزامي غ�ي  المركبة  عىل  الشامل 

الشامل. ن  التأم�ي وثيقة  توفرها  ي  ال�ت واالختيارية 
عىل  الشامل  ن  التأم�ي قواعد  بموجب  أنه  المركزي،  البنك  ن  وب�يّ
بعرض  التفاوض  مرحلة  خالل  ن  التأم�ي كة  �ش م  ن تل�ت المركبات، 
المركبة  إيجار  تغطية   : وهي  ، ن التأم�ي لطالب  االختيارية  التغطيات 
الجسدية،  واإلصابة  والوفاة،  الطريق،  عىل  والمساعدة  البديلة، 
تقع  ي  ال�ت والحوادث  السائق،  أو  له  للمؤمن  الطبية  والمصاريف 
السائق  وتغطية  السعودية،  العربية  للمملكة  اإلقليمية  الحدود  خارج 
هذه  اختيار  حال  أحكامها  ُحددت  ي  ال�ت له،  بالمؤمن  قرابة  صلة  ذي 

اإلضافية. التغطيات 
القواعد بجملة من األحكام واالستثناءات، أهمها: تحديد  كما قضت 
التحمل،  مبلغ  تطبيق  وآلية  العقد،  ي 

طر�ن باتفاق  التأمينية  القيمة 

ي 
�ن  

ً
نظاما المختصة  الجهات  قبل  من  اإلصالح  تكاليف  وتحديد 

لتقرير  وفًقا  ي  الف�ن الكىلي  الهالك  وتحديد   ، ي
الجز�ئ الهالك  حاالت 

المؤمن  التفاق  مساحة  إعطاء  إل  إضافة   ،
ً
نظاما المختصة  الجهة 

 ،
ً
اقتصاديا  

ً
كليا  

ً
هالكة المركبة  اعتبار  نسبة  تقدير  ي 

�ن كة  وال�ش له 
عىل  التأكيد  مع  التأمينية،  القيمة  عىل  بناًء  مالي  بمبلغ  وتعويضه 
أحكام  تتضمن  ال  تأمينية  منتجات  بعرض  قيامها  عند  ن  التأم�ي كة  �ش
شامل،  ن  تأم�ي مسىم  المنتجات  هذه  عىل  تطلق   

ّ
أل الشامل  ن  التأم�ي

 تصفها بذلك  رصاحة أو ضمًنا.
ّ

وأل
وقت  ي 

�ن عرض  قد  السعودي  المركزي  البنك  أن  إل  اإلشارة  تجدر 
العموم  عىل  المركبات”  عىل  الشامل  ن  التأم�ي “قواعد  وع  م�ش سابق 
؛ بهدف استطالع مرئياتهم ومالحظاتهم 

ً
ن لمدة )30( يوما والمختص�ي

المناسب  وأخذ  والمرئيات،  المالحظات  هذه  دراسة  وتمت  حياله، 
منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد. ويمكن االطالع عىل 
البنك  موقع  زيارة  خالل  من  المركبات  عىل  الشامل  ن  التأم�ي قواعد 

. ي
و�ن اإللك�ت السعودي  المركزي 

المصدر: البنك المركزي السعودي
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كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  أفاد  ن  التأم�ي قطاع  ي 
�ن االندماجات  وحول 

عنه  وينتج  ن  التأم�ي كات  ل�ش جيد  خيار  االندماج  أن  العربية”،  “بوبا 
قوية  المنافسة  كانت  فكلما  التنافس،  عىل  تساعد  أقوى  كيانات 

القطاع ككل.  تطوير  ي عىل  إيجا�ج انعكس ذلك بشكل 
ة  األخ�ي الخمس  السنوات  خالل  ركزت  “بوبا”  كة  �ش أن  إل  وأشار 
عديدة  فرص  عن  تبحث  كة  ال�ش أن  كاشفا   ، الرقىمي االستثمار  عىل 
إل  إضافة  وخارجها،  المملكة  داخل  الرقمية  الصحة  ي 

�ن لالستثمار 
ن الص�ي بشكل  ن بشكل عام والتأم�ي ي مجال التأم�ي

ة �ن استثمارات كب�ي
بشكل كب�ي  تركز  اتيجية  اس�ت عىل  حاليا  كة  ال�ش تعمل  حيث  خاص، 

 . الص�ي المجال  عىل 

ف  ع�ي ف الصحي واعد.. وهناك مناقشات مع الم�ش رئيس “بوبا”: مستقبل التأم�ي
للوصول إىل هامش ربــح مناسب

ن  للتأم�ي العربية  “بوبا  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  ناظر  طل  قال 
ي 

�ن جدا  ة  كب�ي فرص  فيها  سيكون  القادمة  المرحلة  إن   ،” ي
التعاو�ن

ن  التأم�ي وإلزامية   2030 المملكة  ي ظل رؤية 
، �ن الص�ي ن  التأم�ي قطاع 

كات  ل�ش االستثمارات  وتسهيل  ن  المواطن�ي عىل  ن  والتأم�ي الص�ي 
به.  ي مجاالت مرتبطة 

الص�ي �ن ن  التأم�ي
الص�ي  ن  التأم�ي قطاع  عىل  الضوء  لتسليط  له  لقاء  خالل  وأضاف 
النمو  أن  المالية،  لألكايمية  التابع  المالي  الحوار  مع  تحدياته،  وأبرز 
قطاع  عىل  ي  إيجا�ج بشكل  سينعكس  السعودي  لالقتصاد  القوي 
لنظام  التنفيذية  بالالئحة   117 المادة  إلغاء  إل  إضافة   ، ن التأم�ي
خالل  من  ن  للتأم�ي كات  �ش أمام  فرصا  سيتفتح  الص�ي  الضمان 
مرافق  تشغيل  أو  تملك  تتضمن  عديدة  قطاعات  ي 

�ن االستثمارات 
لهم.  للمؤمن  الصحية  الرعاية  لغرض 

ن  ن بشكل عام والتأم�ي ي تواجه قطاع التأم�ي وقال إن أبرز التحديات ال�ت
قطاع  عىل  جدا  المرتفعة  الرسوم  تتضمن  خاص  بشكل  الص�ي 
القطاع،  ي 

�ن المنخفض  الربحية  هامش  إل  إضافة   ، الص�ي ن  التأم�ي
ن للوصول إل هامش ربــح  ع�ي ا إل أن هناك مناقشات مع الم�ش ُمش�ي
ن  ع�ي الم�ش ن  ب�ي تواصال  هناك  وأن  األخرى،  بالدول  مقارنة  مناسب 

لبناء قطاع قوي.  ي 
الما�ن أخطاء  للتعلم من  الخاص  والقطاع 

هذا  ن خالل  التأم�ي كات  تواجهه �ش الذي  األهم  التحدي  أن  وأضاف 
ن  التأم�ي أسعار  ي 

�ن التضخم  هو  المقبل  العام  خالل  وستواجهه  العام 
 .% 10 الـ المصدر: أرقامالص�ي والذي يتجاوز نسبة 
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Arab Insurance SyriaSyria

: 55 بالمئة نسبة المستفيدين من مستخدمي بطاقة  ف اف عىل التأم�ي هيئة اإل�ش
ف الصحي التأم�ي

ي 
�ن  

ً
صحيا عليهم  المؤمن  عدد  أن  ن  التأم�ي عىل  اف  اإل�ش هيئة  أعلنت 

962 ألف مؤمن بمعدل نمو  النصف األول من العام الجاري بلغ حوالي 
نسبة  بلغت  ن  ح�ي ي 

�ن  ، ي
الما�ن العام  من  األول  بالنصف  مقارنة  بالمئة   4

عدد  من  بالمئة   55 الص�ي  ن  التأم�ي بطاقة  مستخدمي  من  المستفيدين 
عليهم. المؤمن 

نفقات  إدارة  كات  �ش أعمال  حول  الهيئة  عن  الصادر  للتقرير   
ً
ووفقا

المطالبات  عدد  فإن  الجاري،  العام  من  األول  للنصف  الص�ي  ن  التأم�ي
مليون   2.1 بلغ حوالي  ة  الف�ت هذه  ي 

�ن ن  للمؤمن�ي الممنوحة  “التعويضات” 
. ي

الما�ن العام  ذاتها  ة  الف�ت بالمئة عن   10 نمو  بمعدل  مطالبة 
بحوالي  ن  للمؤمن�ي الممنوحة  “التعويضات”  المطالبات  مبالغ  قدرت  كما 
151 بالمئة، وهذا يعود حسب التقرير  ة سورية بمعدل نمو  39 مليار ل�ي
تتناسب  الدولة  ي 

لموظ�ن الص�ي  ن  التأم�ي ي 
�ن تأمينية  طبية  تعرفة  العتماد 

ي يتم تعديلها باستمرار من خالل تفويض مجلس إدارة الهيئة للنظر فيها، إضافة إل أثر تضخم تكاليف الخدمة الطبية  ، وال�ت مع الواقع الحالي
. المش�ن المصدر: الوكالة العربية السورية لألنباءداخل وخارج 
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ف خالل 9 أشهر ي الوطنية للتأم�ي ي أرباح أبوظ�ب
267.6 مليون درهم صا�ف

 ، ن للتأم�ي الوطنية  ي  أبوظ�ج كة  �ش أعلنت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
ي أرباح بقيمة 267.6 مليون درهم خالل األشهر التسعة 

تحقيق صا�ن
.2022 30 سبتم�ج  ي 

المنتهية �ن األول 
ليصل   32.4% بنسبة  كة  لل�ش المكتتبة  األقساط  إجمالي  وارتفع 
 30 ي 

�ن المنتهية  األول  التسعة  األشهر  خالل  درهم  مليار   4.29 إل 
عام  من  نفسها  ة  للف�ت درهم  مليار   3.24 مع  مقارنة   ،2022 سبتم�ج 

.2021
كة  �ش إدارة  مجلس  رئيس  نهيان؛  آل  سيف  بن  محمد  الشيخ  وقال 
ي  أبوظ�ج كة  : “حققت �ش  - المناسبة  بهذه   - ن  للتأم�ي الوطنية  ي  أبوظ�ج
التأمينية  األقساط  إجمالي  ارتفع  حيث   ،

ً
ملفتا  

ً
نموا ن  للتأم�ي الوطنية 

 
ً
كة أرباحا المكتتبة %32.4، مسجلة 4.29 مليار درهم، وحققت ال�ش

التسعة  األشهر  خالل  درهم  مليون   267.6 بلغت  ممتازة  صافية 
ذلك  ويعود   .2022 سبتم�ج   30 ي 

�ن انتهت  ي  ال�ت العام،  من  األول 
التجارية،  األعمال  قسم  شهده  الذي  القوي  النمو  إل  ن  المم�ي األداء 
ن  تأم�ي لفروع  النمو  معدالت  ثبات  عن  فضاًل   ،50.7% بلغ  والذي 
والضغوط  الحادة  المنافسة  من  بالرغم  وذلك   ،10.0% عند  األفراد 

األسعار.” واجهتها  ي  ال�ت
المدروسة  إدارتها  ن  للتأم�ي الوطنية  ي  أبوظ�ج كة  : “واصلت �ش وأضاف 
أقل من  %12.2 وهي  التكاليف  ارتفاع  نسبة  بلغت  للتكاليف، حيث 
المبادرات  ي 

�ن االستثمار  كة  ال�ش واصلت  كما  األقساط.  نمو  معدالت 
امها باالستدامة  ن الرقمية الجديدة لتعزيز القدرات التقنية، وأكدت ال�ت
المستقبلية،  أعمالها  اتيجية  الس�ت الرئيسية  الركائز  من  باعتبارها 
ي أفضل ممارسات االستدامة ع�ج جميع  بتب�ن ام  ن االل�ت حيث سنواصل 

ضمنها”. نعمل  ي  ال�ت المجتمعات  ي 
و�ن التشغيلية  أعمالنا  قطاعات 

كائنا ومساهمينا  وقال: “أود أن أعرب عن شكري وتقديري لجميع �ش
ي  أبوظ�ج كة  �ش مكانة  ترسيخ  ي 

�ن ساهمت  ي  ال�ت وثقتهم  دعمهم  عىل 
ي 

�ن موثوقية  األك�ث  ن  التأم�ي كات  �ش إحدى  بصفتها  ن  للتأم�ي الوطنية 
الشكر  بخالص  اإلدارة  مجلس  عن  بالنيابة  وأتقدم  اإلمارات،  دولة 
الشيخ  السمو  صاحب  يقدمه  الذي  المستمر  الدعم  عىل  والتقدير 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه هللا” و صاحب السمو 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

ي “رعاه هللا” “. الوزراء حاكم د�ج
ي  أبوظ�ج كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  إدريس،  أحمد  قال  جانبه،  من 
كة  ال�ش حصول  ي 

�ن ن  المم�ي األداء  هذا  ساهم  “قد   : ن للتأم�ي الوطنية 
خالل  العالية  االئتمانية  التصنيفات  بجانب  الجوائز  من  العديد  عىل 
الدولية  الوكالة  أكدت   ، ي

الما�ن أغسطس  شهر  ي 
ف�ن الماضية.  ة  الف�ت

بست«،  إم  »إيه  ن  التأم�ي قطاع  ي 
�ن المتخصصة  ي 

االئتما�ن للتصنيف 
مستوى  عند  ن  للتأم�ي الوطنية  ي  أبوظ�ج كة  ل�ش ي 

االئتما�ن التصنيف 
 »a« بتقييم  األجل  طويل  للمصدر  ي 

االئتما�ن والتصنيف  A)ممتاز(، 
التصنيف  وكالة  قامت  كما  مستقرة.  مستقبلية  وبنظرة  )ممتاز(، 
 A مستوى  عند  كة  ال�ش بتصنيف  بورز”  آند  “ستاندرد  ي 

االئتما�ن
مستقرة.” مستقبلية  بنظرة 

بالعمل  امنا  ن ال�ت ن  للتأم�ي الوطنية  ي  أبوظ�ج كة  �ش ي 
�ن “نؤكد  وأضاف: 

 ، ن التوط�ي تشمل  ي  ال�ت المختلفة  مبادراتنا  ع�ج  كاء  ال�ش مع  الوثيق 
مختلف  ي 

�ن والمشاركة   ، ي
المنا�ن والتغ�ي  والرفاهية،  والصحة 

وضع  عىل   
ً
حاليا كة  ال�ش عمل  فريق  ويعكف  االجتماعية.  المبادرات 

االنبعاثات  لخفض  الدولة  جهود  ي 
�ن للمساهمة  اتيجيات  االس�ت

“ .2050 العام  الصفر بحلول  الكربونية إل 
المصدر: وكالة أنباء االمارات
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ح�ت  لعمالئنا  البال  راحة  وتوف�ي  نقدمها  ي  ال�ت الخدمات  ع�ج  سلس 
مستمرة  بصورة  أكسا  تقدمه  الذي  بالدعم  االستمتاع  من  يتمكنوا 
ي  د�ج كة  �ش تمتلكها  ي  ال�ت اكمة  الم�ت ات  الخ�ج من  االستفادة  وكذلك 

نيورون”. كة  و�ش ن  للتأم�ي الوطنية 
للخدمات  نيورون  ناس  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس   ، نظامي عم�ي  ق 

ّ
وعل

ي  د�ج كة  �ش مع  نتعاون  أن  �ورنا  دواعي  من  “إنه  بقوله  الصحية، 
منتجات  من  ومتنوعة  مبتكرة  مجموعة  لتقديم  ن  للتأم�ي الوطنية 
عىل  ونحن  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  لسكان  الص�ي  ن  التأم�ي
ن واالعتماد  اكة الفريدة والتعاون مع أفراد استثنائي�ي ثقة بأن هذه ال�ش
خدمات  أفضل  تقديم  عىل  قادرين  يجعلنا  الرائدة  التكنولوجيا  عىل 

. ن للتأم�ي الوطنية  ي  د�ج كة  لعمالء �ش التكلفة  معقولة  الصحية  الرعاية 
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« تتحول للربحية بـ 2.3 مليون درهم  ف »حياه للتأم�ي

ي خسارة 
مع صا�ن مقارنة   ،2022 من  التسعة  األشهر  ي 

�ن درهم  مليون   2.3 بـ  ربــح  ي 
« صا�ن ن للتأم�ي المتحدة: سجلت »حياه  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 

.2021 المماثلة من  ة  الف�ت ي 
1.2 مليون درهم �ن بلغت 

.40% 45.7 مليون درهم، بزيادة  64.2 مليون درهم، مقارنة مع  المكتتبة  ن  التأم�ي وبلغ إجمالي أقساط 
4.1 مليون درهم. 13.7 مليون درهم، مقارنة مع  اكتتاب بقيمة  ي دخل 

المصدر: الخليجوحققت صا�ن

اكات  ف الصحي الخاص الدوىلي ع�ب �ش ف تدخل مجال منتجات التأم�ي ي الوطنية للتأم�ي د�ب
ي هيلث ك�ي ليمتد ي �ب ي �ب جديدة مع نيورون وأكسا �ب

إحدى   ، ن للتأم�ي الوطنية  ي  د�ج أبرمت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
اكة مع  المتحدة، �ش العربية  ي دولة اإلمارات 

الرائدة �ن ن  التأم�ي كات  �ش
اإلمارات  بدولة  الطبية  الرعاية  إدارة  مجال  ي 

�ن الرائدة  نيورون  كة  �ش
الكائنة  ليمتد  ك�ي  هيلث  ي  �ج ي  �ج ي  �ج أكسا  كة  و�ش المتحدة،  العربية 

المتحدة.  بالمملكة 
ي  د�ج كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس   ، النعيىمي عبدهللا  السيد  رصح  وقد 
اكاتنا  نعلن عن �ش أن  “إنه من دواعي �ورنا  قائاًل:   ، ن للتأم�ي الوطنية 
الص�ي  ن  التأم�ي منتجات  من  متنوعة  مجموعة  إلطالق  الجديدة 
ي سوف تتول  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وال�ت

الخاص الدولي �ن
ي مجال 

العاملة �ن الرائدة  كات  كة نيورون، وهي إحدى ال�ش إداراتها �ش
إتاحة  هو  اكة  ال�ش هذه  من  والهدف  بالدولة.  الطبية  الرعاية  إدارة 
 . الدولي الخاص  ن الص�ي  التأم�ي الفرصة لعمالئنا لالستفادة من مزايا 
عمالئنا  تجاه  ام صارم  ن ال�ت لدينا  ن  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ج كة  ي �ش

�ن ونحن 
تعزز  ي  ال�ت اكة  وال�ش التعاون  عالقات  وتقوية  تدعيم  ي 

�ن باالستمرار 
الخاص  الص�ي  ن  التأم�ي مجال  ي 

�ن نقدمها  ي  ال�ت المنتجات  مجموعة 
، باإلضافة إل حرصنا التام عىل تزويد عمالئنا بخدمات قّيمة  الدولي

الجودة”.  وعالية 
كة أكسا لحلول  التنفيذي ل�ش الرئيس  ورصح لوران بوكات – كوتيلو، 
مون  ن ، قائاًل “إننا مل�ت ن الص�ي ن عىل الحياة وإعادة التأم�ي إعادة التأم�ي
تكامل  لتحقيق  كائنا  �ش مع  العالقات  وتقوية  تدعيم  عىل  بالعمل 

بارتفاع بنسبة 37 %

« تحقق 3.147 مليون دينار أرباًحا صافية للتسعة أشهر األوىل ي
»سوليدر�ت

يات  ك�ج إحدى  البحرين،   » ي
»سوليدر�ت أعلنت  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 

لمجموعة  التابعة  كة  وال�ش البحرين  مملكة  ي 
�ن ن  التأم�ي كات  �ش

محفظة  ي 
�ن صافية  أرباح  تحقيق  عن  القابضة،   » ي

»سوليدر�ت
ي 

المنتهية �ن للثالثة أشهر  ي  755,000 دينار بحري�ن ن بلغت  المساهم�ي
ي  ألف دينار بحري�ن  619,000 أرباح  ي 

2022 مقابل صا�ن 30 سبتم�ج 
 .22٪ بنسبة  ارتفاع  يمثل  ما  السابق،  العام  من  المماثلة  ة  الف�ت عن 
أشهر  الثالثة  خالل  فلس   5.66 للسهم  األساسي  العائد  بلغ  وقد 
المماثلة  ة  للف�ت فلس   5.16 مقابل   2022 سبتم�ج   30 ي 

�ن المنتهية 
.2021 العام  ي 

السابقة �ن
الثالثة  ي خالل  1.106 مليون دينار بحري�ن كة  أرباح ال�ش وبلغ إجمالي 
بلغ  أرباح  إجمالي  مقابل   2022 سبتم�ج   30 ي 

�ن المنتهية  أشهر 
يمثل  ما  السابق.  للعام  المماثلة  ة  الف�ت عن  ي  بحري�ن دينار   729,000
 3.147 أرباح بلغ  ي إجمالي 

زيادة بنسبة ٪52. كما حققت سوليدر�ت
سبتم�ج   30 ي 

�ن المنتهية  أشهر  التسعة  خالل  ي  بحري�ن دينار  مليون 
عن  ي  بحري�ن دينار  مليون   2.289 بلغ  أرباح  إجمالي  مقابل   2022

.37% بنسبة  زيادة  يمثل  ما  السابق،  للعام  المماثلة  ة  الف�ت

ي 
سوليدر�ت حققت  فقد   ، ن المشارك�ي تكافل  صندوق  صعيد  عىل  أما 

المنتهية  أشهر  الثالثة  خالل  ي  بحري�ن دينار   351,000 بلغ  فائض 
ي  بحري�ن دينار   110,000 بلغ  فائض  مقابل   2022 سبتم�ج   30 ي 

�ن
كما   .219٪ بنسبة  زيادة  يمثل  ما  السابق.  للعام  المماثلة  ة  الف�ت عن 
ي خالل التسعة  565,000 دينار بحري�ن ي فائض بلغ 

حققت سوليدر�ت
 231,000 بلغ  فائض  مقابل   2022 سبتم�ج   30 ي 

�ن المنتهية  أشهر 
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المصدر: األيـــام

بنسبة  السابق، ما يمثل زيادة  للعام  المماثلة  ة  الف�ت ي عن  دينار بحري�ن
.145%

اكات  اش�ت ي 
سوليدر�ت حققت  فقد  التكافل،  اكات  اش�ت يخص  فيما 

أشهر  الثالثة  ة  لف�ت ي  بحري�ن دينار  مليون   10.484 بلغت  إجمالية 
دينار  مليون   7.170 مقارنة   2022 سبتم�ج   30 بتاريــــخ  المنتهية 
 .46٪ وقدره  بارتفاع  أي  السابق،  العام  من  المماثلة  ة  للف�ت ي  بحري�ن
ي خالل  32.004 مليون دينار بحري�ن اكات التكافل  ن بلغت اش�ت ي ح�ي

�ن
 22.804 مقارنة   2022 سبتم�ج   30 بتاريــــخ  المنتهية  أشهر  التسعة 
بزيادة  أي   ،2021 العام  من  المماثلة  ة  للف�ت ي  بحري�ن دينار  مليون 

قدرها 40٪.
بن  خالد  الشيخ  رّصح  البحرين،  ي 

سوليدر�ت كة  �ش أداء  عىل  وتعليًقا 
»يسعدنا   :» ي

»سوليدر�ت إدارة  مجلس  رئيس   ، ي المعش�ن مستهيل 
من  الثالث  للربــع  البحرين  ي 

لسوليدر�ت المالية  النتائج  عن  نعلن  أن 
ي 

صا�ن ي 
�ن ة  زيادة كب�ي تحقيق  كة  ال�ش استطاعت  حيث   ،2022 عام 

ي 
صا�ن شهد  إذ  »تآزر«.  كة  �ش عىل  الناجح  االستحواذ  بعد  األرباح 

العام، وتعكس  األول من  التسعة  %37 لألشهر  بنسبة  زيادة  األرباح 

المبذولة،  وجهودها  كة  ال�ش اتيجية  اس�ت نجاح  اإليجابية  النتائج  هذه 
الستثمارات  مجزية  عوائد  لتحقيق  اإلدارة  مجلس  أهداف  دعم  ي 

�ن
ي وتفانيهم الدائم 

. ونحن فخورون بجهود فريق سوليدر�ت ن المساهم�ي
كة«.  ال�ش نمو  اتيجيات  اس�ت ودعم  جديدة  نجاحات  لتحقيق 

ي 
سوليدر�ت كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  محمد،  جواد  قال  جانبه  من 

 30 ي 
�ن النتهية  ة  للف�ت المالية  النتائج  »أظهرت  قائاًل:  البحرين 

بتحقيق  المستمر  ام  ن واالل�ت المتواصلة  كة  ال�ش جهود   2022 سبتم�ج 
اتيجية  إس�ت ركزت  حيث  األصعدة.  جميع  عىل  كة  لل�ش ي  إيجا�ج نمو 
العمليات  رقمنة  عىل  الماضية  السنوات  ي 

�ن البحرين  ي 
سوليدر�ت

بإضافة  قمنا  إذ  األعمال،  كاء  و�ش للعمالء  ة  ن متم�ي خدمات  وتقديم 
العمالء بشكل  ن تجربة  لتحس�ي ي 

تطبيق سوليدر�ت ات متقدمة عىل  ن م�ي
 ISO 27001 عام. عالوة عىل ذلك، قمنا بالحفاظ عىل شهادة آيزو 
 ISO 22301:2019 آيزو  شهادة  عىل  والحصول  ي 

ا�ن السي�ج لألمن 
اتيجية  اس�ت نجاح  أثبتت  ي  وال�ت األعمال،  استمرارية  إدارة  لنظام 

المرنة«. التشغيلية  كة  ال�ش

ي سبتم�ب 2022 
البحرين الوطنية القابضة تعلن عن النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية �ف

عن  القابضة  الوطنية  البحرين  كة  �ش أعلنت  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
 30 ي 

�ن المنتهية  أشهر  التسعة  ة  ولف�ت الثالث  للربــع  المالية  نتائجها 
.2022 سبتم�ج 

سبتم�ج   30 ي 
�ن المنتىهي  الثالث  الربــع  خالل  المجموعة  حققت 

ي  1.11 مليون دينار بحري�ن ن قدره  ي ربــح عائد للمساهم�ي
2022 صا�ن

ي خالل الربــع الثالث من العام  بالمقارنة مع 2.04 مليون دينار بحري�ن
السهم خالل  العائد عىل  وبلغ   .46٪ بانخفاض قدره  السابق وذلك 
ي الربــع الثالث من 

 بالمقارنة مع 18.1 فلسا �ن
ً
الربــع الثالث 9.3 فلسا

 0.88 ن  للمساهم�ي العائد  الشامل  الدخل  السابق. وبلغ إجمالي  العام 
 2022 سبتم�ج   30 ي 

�ن المنتىهي  الثالث  للربــع  ي  بحري�ن دينار  مليون 
من  السابقة  ة  الف�ت خالل  ي  بحري�ن دينار  مليون   2.07 مع  بالمقارنة 

بإنخفاض قدره 58٪. ، وذلك  ي
الما�ن العام 

 30 ي 
�ن المنتهية  أشهر  التسعة  ة  لف�ت المالية  النتائج  صعيد  عىل  أما 

ي ربــح عائد إل مساهىمي 
المجموعة صا�ن 2022 فقد حققت  سبتم�ج 

دينار  مليون   5.18 مقابل  ي  بحري�ن دينار  مليون   6.75 قدره  كة  ال�ش
قدره  بارتفاع  وذلك  ي 

الما�ن العام  من  السابقة  ة  الف�ت ي 
�ن ي  بحري�ن

 46 مع  بالمقارنة   
ً
فلسا  57.9 إل  السهم  عىل  العائد  وارتفع   .30٪

الدخل  إجمالي  بلغ  كما   .2021 عام  من  أشهر  التسعة  ة  لف�ت  
ً
فلسا

ة  لف�ت ي  بحري�ن دينار  مليون   3.51 كة  ال�ش لمساهىمي  العائد  الشامل 
مليون   5.84 مقابل   2022 سبتم�ج   30 ي 

�ن المنتهية  أشهر  التسعة 
بإنخفاض  أي  ي 

الما�ن العام  من  السابقة  ة  الف�ت خالل  ي  بحري�ن دينار 
قدره 40٪.

 30 ي 
�ن المنتهية  أشهر  التسعة  ة  لف�ت الربــح  ي 

صا�ن ي 
�ن االرتفاع  وُيعزى 

سبتم�ج   30 ي 
�ن المنتهية  أشهر  التسعة  مع  بالمقارنة   2022 سبتم�ج 

إعادة  من  الناتجة  متكررة  الغ�ي  االستثنائية  المكاسب  إل   2021
بطريقة  محتسب  استثمار  من  زميلة  كة  �ش ي 

�ن االستثمار  تصنيف 
والبالغة  األول،  الربــع  خالل  للبيع  متاح  إستثمار  إل  الملكية  حقوق 
بعد   

ً
جزئيا تأثرت  المكاسب  هذه  أن   

ّ
إل  . ي بحري�ن دينار  مليون   5.87

خالل  االستثمار  نفس  عىل  القيمة  انخفاض  مخصص  احتساب 
. هذا  ي دينار بحري�ن مليون   4.46 والبالغ   2022 ي من عام 

الثا�ن الربــع 
ي إيراد االستثمارات والذي أدى إل 

ي صا�ن
باإلضافة إل النمو الكب�ي �ن

عىل  العائد  الربــح  ي 
صا�ن بلغ  وقد   .30% بنسبة  األرباح  ي 

صا�ن زيادة 
إعادة  آثار  باستثناء   ،2022 عام  أشهر من  التسعة  ة  لف�ت ن  المساهم�ي

5.34 مليون دينار  التصنيف المذكورة أعاله والمخصصات الالحقة 
.2021 المماثلة من عام  ة  الف�ت %3 عن  ، بزيادة قدرها  ي بحري�ن

دينار  مليون   10.01 إل   6% بنسبة  ن  التأم�ي أقساط  إجمالي  وارتفع 
مليون   9.52 مع  بالمقارنة   ،2022 عام  من  الثالث  للربــع  ي  بحري�ن
ي الربــع الثالث من عام 2021. كما حققت المجموعة 

ي �ن دينار بحري�ن
ي  ي الربــع الثالث بلغ 4.75 مليون دينار بحري�ن

ي أقساط مكتسبة �ن
صا�ن

العام  من  الثالث  الربــع  ي 
�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   4.53 مع  بالمقارنة 

، أي بإرتفاع قدره 5٪.  ي
الما�ن

الوطنية  البحرين  إدارة  مجلس  رئيس  المؤيد،  فاروق  السيد  ق 
ّ
وعل

الثالث والذي عكس  الربــع  القابضة قائاًل: “إننا سعداء بإعالن نتائج 
المالية  الظروف  ي 

�ن ة  ات كب�ي تغ�ي نشهد  إننا  للمجموعة.  المرن  األداء 
اتيجية.” اس�ت  

ً
فرصا لنا  ستفتح  أنها  نعتقد  ي  وال�ت والسوقية، 

 “ قائاًل:  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  الوزان،  سم�ي  السيد  وعلق 
اإليرادات  إجمالي  ي 

�ن النمو  سيما  ال  المجموعة،  بأداء  سعداء  نحن 
عادت  المطالبات  ة  وت�ي الصعبة.  السوق  ظروف  من  الرغم  عىل 
لمواجهة  االستعداد  أكمل  عىل  ونحن  جائحة كورونا  بعد  لطبيعتها 
انيتنا  ن م�ي ي 

�ن ي 
استبا�ت بشكل  السيولة  بزيادة  قمنا  لقد  ات.  التغ�ي هذه 

لمواجهة  جيد  وضع  ي 
�ن ونحن  األسواق،  اضطرابات  قبل  العمومية 

موظفينا  ي 
�ن االستثمار  نواصل  إننا  كما  المستقبلية.  التحديات 

السوق  ي 
�ن أنفسنا  ن  تمي�ي من  لنتمكن  متسق  أساس  عىل  وأنظمتنا 

لعمالئنا.” الخدمات  أفضل  وتقديم 
المصدر: الوطــن
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AMI Assurances: results as at 30 September 2022
Tunisia:Tunisia: AMI Assurances is closing the first three quarters of 2022 with a 38.7% turnover growth which reached 
148.606 million TND (44.984 million USD). This strong increase is attributable to the underwriting of an important 
life contract.
Main activity indicators

Indicators
Q3 2021 Q3 2022

Evolution *
TND USD TND USD

Non-life premiums 102.156 36.325 103.324 31.277 +1.1%
Life premiums 4.965 1.765 45.282 13.707 +812%
Total turnover 107.121 38.09 148.606 44.984 +38.7%
Settled claims 65.861 23.419 78.963 23.903 +20%
Financial products 12.103 4.304 22.362 6.769 +85%

 Source: Atlas Magazine

 �ف األرباح
ً
»المرصية اإلماراتية« لتأمينات الحياة تحقق نمًوا قياسيا

تكافل  اإلماراتية  المرصية  كة  �ش حققت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
المال  العام  بنهاية  أرباحها  صا�ن  �ن  قياسًيا  نمًوا  سالمة«   – حياة 
2021/ 2022 لتصل قيمتها إل 23.4 مليون جنيه مقابل 447 ألفا 

.2021 /2020 ة المقابلة من  خالل الف�ت
ة الماضية شهدت  كة إن الف�ت يف عزازى العضو المنتدب لل�ش قال �ش
وانتقاء  والتسع�ي  االكتتاب  ضبط  بهدف  األقساط  محفظة  ة«  »فل�ت
الوثائق  يتم تجديد عدد كب�ي من  لم  أنه  إل  العمالء واألخطار، الفتا 

سيئة. الفنية  نتائجها  ال�ت كانت 
محفظة  انخفاض  إل  أدت  أنها  رغم  اإلجراءات  تلك  أن  وأضاف 
 207 مقابل  الما�ن  يونيو  بنهاية  جنيه  مليون   130 إل  األقساط 
أنه ساهم  إال   %59.2 اجع  ب�ت السابق  العام  من  نفسها  ة  للف�ت ن  مالي�ي

�ن زيادة حجم األرباح.
كة  ال�ش نتائج  تحول  إل  أدى  العمالء  محفظة  تنظيف  أن  إل  وأشار 
�ن  جنيه  ن  مالي�ي  10 قدره  الوثائق  �ن حقوق حملة  تحقيق عجز  من 

25 مليونا. 2020/ 2021 إل فائض قيمته 
كته ارتفعت إل311 مليون جنيه بنهاية العام   وأكد أن استثمارات �ش

 2021  /2020 مليونا خالل   296 مقابل   )  2022  /2021( المال 
)التعويضات(  المطالبات  صعود  إل  ا  مش�ي  %5.1 نسبته  وبنمو 
 61 مع  مقارنة  الما�ن  يونيو  بنهاية  ن  مالي�ي  108 لتبلغ  المسددة 

.%77 بزيادة  له  السابق  العام  مليونا خالل 
مليون   80 إل  كة  بال�ش الملكية  ارتفاع حقوق  وكشف »عزازى« عن 
72 مليونا خالل  2021/ 2022 مقارنة مع  جنيه بنهاية العام المال 
2020/ 2021 وبنسبة نمو 11.1% مضيفا أن إجمال أصول الكيان 
مليونا   356 مقابل  الما�ن  يونيو   30 �ن  مليونا   350 إل  انخفض 

.%1.7 نسبته  اجع  وب�ت السابق  العام  من  المماثلة  ة  للف�ت
ن  للمساهم�ي أرباح  النمو  تحقيق  حاليا  تستهدف  كته  �ش أن  وأوضح 
الجماعية  التأمينات  �ن  للتوسع  سعيها  عن  كاشفا  بها،  ن  ك�ي والمش�ت

بهدف زيادة اإليرادات.
خالل  أقساطا  جنيه  مليون   160 لتحقيق  تخطط  كته  �ش أن  وأكد 
زيادة  عىل  تركز  ال  أنها  موضحا   2023  /2022 الجارى  المال  العام 
واتباع  األرباح  زيادة  عىل  عزمها  قدر  السوقية  الحصة  أو  المحفظة 

سليمة. اكتتابية  سياسة 
المصدر: المـــال

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