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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  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ

.واإلحصائيات على مسؤولية املصادر

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

اضية الخامسة:  الندوة االف�ت
ي العام: المشاكل الجيوسياسية وآفاق التطور ي العر�ب

الوضع التأمي�ن
األربعاء, 2021/02/10

5th GAIF Webinar:
The Arab Insurance General Context: Geopolitical issues & Outlook

Wednesday, February 10, 2021

For registrationFor registration Click Here للتسجيلللتسجيل

https://hubs.ly/H0Fb0zC0
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Allianz Risk Barometer
Allianz annual survey identifies the top global business risks
A trio of Covid-19 related risks heads up the 10th Allianz Risk Barometer 2021, reflecting potential disruption 
and loss scenarios companies are facing in the wake of the coronavirus pandemic. Business interruption (#1 with 
41% responses) and Pandemic outbreak (#2 with 40%) are this year’s top business risks with Cyber incidents (#3 
with 40%) ranking a close third.
The Top 10 risks for the region are summarised as follows:

World Insurance & COVID-19

22

ن والوسطاء  ن وإعادة التأم�ي كات التأم�ي دليل �ش
العرب 2021-2020

Arab Insurance Directory A.I.D 
2020-2021 

 AqabaCon 
Research Award

“Challenges & Advantages 
of Working Remotely in the 
Insurance Sector”
For more details, please Click Here

جائزة مؤتمر العقبة للبحوث 
التأمينية

“فوائد وتحديات العمل عن ُبعد 
” ن بقطاع التأم�ي

لمزيد من التفاصيل، الرجاء الضغط هنا

 : ن ي للتأم�ي األمانة العامة لإلتحاد العام العر�ب

ي اآلن عىل  ن العر�ب العدد 147 من مجلة التأم�ي
ي لإلتحاد

و�ن الموقع اإللك�ت
147 من مجلة  ن بإدراج العدد  ي للتأم�ي قامت األمانة العامة لإلتحاد العام العر�ب

لإلتحاد ي 
و�ن اإللك�ت الموقع  ي عىل  العر�ب ن  التأم�ي

هنا بالضغط  ي  العر�ب ن  التأم�ي 147 من مجلة  العدد  تحميل  ويمكنكم  هذا 

https://bit.ly/3iHbaaO
https://bit.ly/3iHbaaO
http://www.gaif-1.org/public/20210121071936.pdf
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Rank
Type of Risk

Percentage of 
responses
2021

Percentage of 
responses
20202021 2020

1 2 Business Interruption 41% 37%

2 17 Pandemic outbreak 40% 3%

3 1 Cyber incidents 40% 39%

4 5 Market developments 19% 21%

5 3 Changes in legislation and regulation 19% 27%

6 4 Natural catastrophes 17% 21%

7 6 Fire, explosion 16% 20%

8 10 Macroeconomic developments 13% 11%

9 7 Climate change/increasing volatility of weather 13% 17%

10 11 Political risks and violence 11% 9%

To download Allianz Risk Barometer report, please Click Here  Source: Allianz 

The Global Risks Report 2021
The Global Risks Report, published by the World Economic Forum with support from Marsh McLennan, highlights 
the disruptive implications of major risks, including the COVID-19 pandemic, that may reshape our world in 2021 
and over the next decade.

followed by analysis of growing social, economic and 
industrial divisions, their interconnections, and their 
implications on our ability to resolve major global risks 
requiring societal cohesion and global cooperation. 
We conclude the report with proposals for enhancing 
resilience, drawing from the lessons of the pandemic 
as well as historical risk analysis. To download full 
report, please Click Here

The immediate human and economic cost of 
COVID-19 is severe. It threatens to scale back years 
of progress on reducing poverty and inequality and to 
further weaken social cohesion and global cooperation. 
Job losses, a widening digital divide, disrupted social 
interactions, and abrupt shifts in markets could lead 
to dire consequences and lost opportunities for large 
parts of the global population. The ramifications in 
the form of social unrest, political fragmentation and 
geopolitical tensions will shape the effectiveness 
of our responses to the other key threats of the next 
decade: cyberattacks, weapons of mass destruction 
and, most notably, climate change. 
In the Global Risks Report 2021, we share the results 
of the latest Global Risks Perception Survey (GRPS), 

 Source: Guy Carpenter 

Impact of business interruption ruling is manageable: Moody’s
Analysts at Moody’s have reported that the recent business interruption ruling by the UK Supreme Court is a 
credit negative for re/insurers, although the financial impact on individual companies will be manageable, net of 
reinsurance protection.
Additionally, the clarity provided by the judgement 
should ultimately benefit the industry by ending 
damaging disputes with clients.
“A positive aspect of the judgment for insurers is that 
the clarity provided will help end damaging disputes 

with clients,” Moody’s said.
“There has clearly been a mismatch between 
policyholder and insurer expectations regarding BI 
coverage. To avoid further reputational damage to 
the industry, we foresee clearer policy wording and 

33

https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2021.pdf
https://www.guycarp.com/content/dam/guycarp/en/documents/thought-leadership/global-risks-report-2021.pdf
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more explicit explanation of SME insurance policy 
coverage limits.”
Last week, the Supreme Court decided to uphold the 
ruling on the BI test case first brought forward by the 
Financial Regulation Authority (FCA) in May 2020.
The court case, which aimed to provide legal clarity 
on whether insurers were obligated to pay out on 
pandemic BI claims, largely ruled in favour of 
policyholders.
After the UK High Court passed judgement on the 
test case in September 2020, the UK Supreme Court 
granted permission for the FCA and a group of 
insurance and reinsurance companies to appeal its 
ruling.

It’s believed that some 370,000 small businesses may 
have been affected by the outcome of the case, with 
analysts estimating that between £3.7 billion and £7.4 
billion of claims are on the line.
QBE and RSA are among those to warn of increased 
losses as a result of the ruling, but both insurers have 
confirmed that the additional costs will be absorbed by 
their reinsurance protection.
But Moody’s notes that the decision could also set a 
precednet for widening the scope for increased claims 
in the future, with business interruption policies 
potentially more likely to respond to other types of 
‘wide area damage’ such as storms or floods.

44

The Financial Conduct Authority has sent a letter to chief executives of 
insurance companies 
The Financial Conduct Authority (FCA) has sent 
a letter to chief executives of insurance companies 
guarantee “We are working with the other parties 
to the test case, and the Supreme Court, to enable 
the Court to issue its declarations in the light of the 
judgment, which will summaries the various elements 
of the judgment for the policy wordings considered by 
the Supreme Court. We will update our BI web page 
with these declarations as soon as possible”
The authority also added in its letter that “We believe 
the Court judgments in the test case give all insurers 
the clarity they need to now conclude their claims 
processes with the large majority of their BI customers. 
We encourage all insurers to do so as quickly as 
possible. In some cases the judgment will mean that 
previously rejected claims (and complaints) are now 

valid or that the value of customers’ valid claims will 
have changed. We expect you to be clear on these 
points and on your next steps as you write to all your 
policyholders with affected claims or complaints over 
the coming week.”
In conclusion The Supreme Court judgment on the test 
case has brought clarity and certainty for all parties. It 
is critical that this results in all insurers paying valid 
claims in full as soon as possible to support their 
customers during the current situation. Where we see 
that insurers are not meeting the expectations set out 
here, we will use the full range of our regulatory tools 
and powers to ensure they do so. We will also continue 
to co-ordinate closely with the Ombudsman
To read the full FCA’s letter, please Click Here

 Source: FCA 

Parametric Insurance
2021 outlook and the companies to watch

 Source: Reinsurance News 

Swiss Re estimates that in 2019 there were around 
$140 billion of economic losses from natural and 
man-made disasters. Traditional insurance covered 
only $56 billion (40%) of that. With the increasing 
risk from climate change, and denser populations, 
losses will continue to rise. Without a new approach to 
conventional insurance coverage most of these costs 
will still not be recovered by those affected.
Covid-19 has shown that the lack of insurance 
protection is even greater amongst more complex and 
infrequent risks. There has been confusion about what 
was covered and what was not. We are now aware 
of what a global pandemic can do but other threats 
remain. Insurance organisations, and their regulators, 
demand increasingly robust underwriting pricing and 

capital management approaches. This regulation, and 
a reluctance of most major insurers to provide cover 
for losses that are hard to quantify, is adding to the 
growing insurance protection gap.
The shift in corporate asset values from the tangible, 
such as property, to intangibles such as cyber loss, 
intellectual property (IP) or reputation further 
exacerbates this problem. Intangibles is an area of 
focus this year for Lloyd’s, which released its report 
“Protecting Intangible Assets: Preparing for a New 
Reality” warning that this area could be the next 
“blind spot” for insurance.
As this protection gap gets larger and broader, 
and traditional approaches to insurance fall short, 
significant opportunities are opening up for those 

https://www.fca.org.uk/publication/correspondence/dear-ceo-letter-business-interruption-insurance-january-2021.pdf
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able to develop fresh solutions to the problem. New 
types of financial protection are coming from within 
the insurance industry and from outside. Large global 
organisations such as Google and Mastercard, as well 
as more recent challengers such as Tesla, are realising 
the power of their existing data and analytics. At 
the same time, the traditional insurance market is 
recognising the need to be more flexible in how it 
enables new ideas. Lloyd’s for example, is allocating 

a 2% innovation “capacity budget” when assessing 
the capital requirements of its managing agents. It has 
launched the Lloyd’s Lab and the Product Innovation 
Facility (PIF). Together these will provide more 
flexibility in how capital requirements are assessed, 
enabling faster decision making for the underwriting 
of unusual risk types, and a market wide approach to 
providing new solutions.
To read more details, please Click Here

 Source: InsTech London 

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

خالل اجتماعه برئاسة منصور بن زايد

ي هيكله التنظيمي
ن �ن مجلس إدارة المرصف المركزي يعتمد دمج هيئة التأم�ي

وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  برئاسة سمو  اجتماعه  األربعاء، خالل  المركزي،  اإلمارات  إدارة مرصف  اعتمد مجلس 
المركزي. للمرصف  التنظيمي  الهيكل  ي 

�ن ن  التأم�ي هيئة  دمج  عملية  الرئاسة،  شؤون 

بن  منصور  الشيخ  سمو  ترأس 
رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد 
شؤون  وزير  الوزراء  مجلس 
الوطن،  قرص  ي 

�ن الرئاسة، 
إدارة  لمجلس  الدوري  االجتماع 

المركزي. اإلمارات  مرصف 

المواضيع  المجلس  واستعرض 
األعمال،  جدول  ضمن  المدرجة 
دائرة  حات  مق�ت ناقش  حيث 
واتخذ  البنوك  عىل  الرقابة 
بشأنها،  المناسبة  القرارات 
البنوك  ربحية  ي 

�ن النظر  وأبرزها 
جديدة،  أنظمة  واعتماد  وطرح   ،2020 لسنة  والتوزيعات  والمخصصات 
إىل جانب إجراءات اإلنفاذ ضد بعض المنشآت المالية المخالفة لتعليمات 

المركزي. المرصف  وأنظمة 

السياسة  إطار  بشأن  حة  المق�ت التعديالت  عىل  المجلس  اطلع  كما 
ي 

�ن ن  التأم�ي هيئة  دمج  عملية  واعتمد  عليها،  ووافق  الكلية،  ازية  االح�ت

للمرصف  التنظيمي  الهيكل 
ي 

�ن النظر  إىل   
ً
إضافة المركزي، 

الهيكل  يخص  تطويري  ح  مق�ت
. لتنظيمي ا

منصور  الشيخ  سمو  وشكر 
أعضاء  نهيان  آل  زايد  بن 
الحثيثة  جهودهم  عىل  المجلس 
سموه   

ً
ُموّجها والمتواصلة، 

أجل  من  العمل  تكثيف  ورة  برصن
المنشودة،  األهداف  تحقيق 
القيادة  تطلعات  مع   

ً
تماشيا

الرشيدة.

رئيـس مجلس  نائب  الرحمن صالح آل صالح،  االجتماع معالـي عبد  حرصن 
اإلدارة، ومعاىلي عبد الحميد محمد سعيد األحمدي، المحافـظ، وأصحاب 
ي الخوري، خالد محمد  السـعادة أعضاء مجلـس اإلدارة كل من يونس حا�ب

. ي الرمي�ث المداوي  الطايـر، ود. عىلي محمد  أحمد  بالعم، وخالـد  سالم 
المصدر: الشارقة 24

ي %10 مطلع العام الجاري ن الط�ب أسعار التأم�ي
الذي  األمر   ، ن التأم�ي قطاع  ي 

�ن مسؤولون  وفق  العموم  ي 
�ن و10%   5 ن  ب�ي يراوح   

ً
سعريا  

ً
ارتفاعا  2021 الجاري  للعام  إصدارها  تم  ي  ال�ت الطبية  الوثائق  تظهر 

الوثائق. الماضية من عمر  السنة  المحافظ خالل  بأداء ونسب خسارة بعض  أساسي  يرتبط بشكل 

من  العظم  الغالبية  بأن  القطاع  ي 
�ن مسؤولون  أفاد  آخر  جانب  ومن 

ومزودي  ن  التأم�ي كات  �ش ن  ب�ي اآلن  إىل  أبرمت  ي  ال�ت العقود  تجديد  عمليات 
ن  الفت�ي المزودين،  قبل  من  األسعار  لرفع   

ً
طلبا تشهد  لم  الطبية  الخدمات 

من  وليس  العيادات  من   3% إىل   2 أن  إىل 
ى  الك�ب الطبية  والمجموعات  المستشفيات 

.5% الـ نسبتها  تتجاوز  زيادات ال  طلبت 

استفادت  ن  التأم�ي كات  �ش أن  إىل  وأشاروا 
نسبة  تراجع  من  ي 

الما�ن العام  خالل 
جهة،  من  المستشفيات  عىل  ددين  الم�ت
ي 

�ن كورونا  مرض  عالج  كلفة  تحملوا  لكنهم 
ارتفعت  التعويضات  أن  إىل  ين  مش�ي  ، ي د�ب
نسبة  ارتفاع  مع  الماضية  األسابيع  خالل 

اإلصابات.

، إن العديد  ي
ن فريد لط�ن ن العام لجمعية اإلمارات للتأم�ي وتفصياًل، قال األم�ي

التكنولوجيا  ومنها  الطبية،  الوثائق  تجديد  عند   
ً
دورا تلعب  العوامل  من 

بالمطالبات  المرتبطة  الزيادات  تب�ت  ولكن  العام،  والتضخم  الجديدة 
ن أو ثباته. ي ارتفاع أسعار التأم�ي

السابقة أو بأداء كل محفظة هي األساس �ن

تزيد عىل ذلك  5 و%10 فال  ن  ب�ي تراوح  العموم  ي 
الزيادات �ن أن  إىل  وأشار 

ي  ال�ت للمجموعات  بالنسبة  ذلك  عن  ترتفع  قد  لكنها  مجمعة،  كحصيلة 
. ي

الما�ن العام  عالية خالل  بخسائر  تسببت 

رفع  عن   
ً
بعدا أك�ث  تكون  العموم  ي 

�ن ة  الكب�ي المجموعات  أن  ي 
لط�ن ن  وب�ي

مياًل  أك�ث  ن  التأم�ي كات  �ش كون  المجموعات  من  ها  بغ�ي مقارنة  األسعار، 
المجموعات. بهذه  لالحتفاظ 

والمطالبات  للخدمات  نكستك�ي  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  أفاد  جهته،  ومن 
إجماىلي  من   3% إىل   2 ن  ب�ي ما  بأن  غريغوروفيتش،  كريستيان  الطبية، 
 
ً
الفتا الرعاية،  عىل كلف  سعرية  زيادات  يطلبون  والعيادات  المستشفيات 

ي
األستاذ/ فريد لط�ن

ن العام  األم�ي
ن جمعية اإلمارات للتأم�ي

https://www.instech.london/sites/default/files/InsTech%20London%20Parametric%20Insurance%202021%20Overview_0_0.pdf
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ي تطلب ال تزيد عىل 5%. إىل أن الزيادات ال�ت

تتعامل مع كل حالة  ن  التأم�ي كات  أن �ش وذكر 
ي  ال�ت الزيادات  إذا كانت  ما  وتنظر  حدة  عىل 

منطقية. الخدمات  مزودي  قبل  من  تطلب 

ي  الط�ب ن  التام�ي وثائق  تجديد  كلف  عن  وأما 
يختلف  أنه  إىل  غريغوروفيتش،  فأشار 
والكث�ي  السابقة  التعويضات  نسب  بحسب 
المجموعات  تأمينات  سيما  ال  الوثائق  من 
اآلخر  الطرف  عىل  لكن  زيادات،  تشهد  لم 
ارتفعت،  الكلفة  المنخفضة  الوثائق  فبعض 
السعرية  االرتفاعات  تتجاوز  ال  وباإلجمال 

.8% 5 إىل  الـ لعموم الوثائق 

وس كورونا، أشار إىل أن  وعن بداية العام الجاري والعالجات الخاصة بف�ي
التعويضات  أن  إىل   

ً
الفتا  ، ي د�ب ي 

�ن العموم  ي 
�ن الكلفة  تتحمل  ن  التأم�ي كات  �ش

بالتوازي مع ارتفاع أعداد اإلصابات. ة  الف�ت ي هذه 
ارتفعت �ن

ن  للتأم�ي ة  البح�ي كة  �ش ي 
�ن ي  الط�ب ن  للتأم�ي العام  المدير  مساعد  أفاد  وبدوره 

تطلب  لم  الخدمات  مزودي  وعموم  المستشفيات  بأن   ، ي
الشنوا�ن نبيل 

األستاذ/ كريستيان 
غريغوروفيتش

الرئيس التنفيذي 
كة نكستك�ي للخدمات  �ش

والمطالبات الطبية

هذه  العالجات  كلف  عىل  سعرية  زيادات 
السنة.

بأداء  ترتبط  ن  التأم�ي كلف  أن  إىل  وأشار 
تفع  وس�ت ارتفعت  وبالتاىلي  المحافظ، 
بالنسبة  ثابتة  وستب�ت  الخا�ة  للمحافظ 

األخرى. للمحافظ 

ي العموم وبالنسبة 
ن أن التجديدات تتم �ن وب�ي

و10%   5 ن  ب�ي ارتفاع  عىل  القطاع  إلجماىلي 
تقدير. أعىل  عىل 

كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  أفاد  جهته،  ومن 
العام  بدأت  ن  التأم�ي كات  �ش بأن  ي،  المه�ي سعيد  ن  للتأم�ي المتحد  الخليج 
إال  كورونا،  وس  بف�ي الخاصة  التعويضات  ي 

�ن ارتفاع  مع   2021 الجديد 
تؤثر بشكل أساسي عىل  بالجائحة ال  المتعلقة  االرتفاعات  أن  أشار إىل  أنه 
عىل   

ً
ا تأث�ي أك�ث  تكون  أخرى  عوامل  مجموعة  وإنما   ، ن التأم�ي ارتفاع كلف 

المتكبدة  الخسائر  وحجم  السابقة  المطالبات  أن  إىل   
ً
الفتا االرتفاعات، 

السعر  زيادة  ي 
�ن  

ً
دورا يلعب  الذي  األبرز  العامل  تعت�ب  محفظة  كل  من 

ي انخفاضه.
وثباته، أو ح�ت �ن

ي
األستاذ/ نبيل الشنوا�ن

ي ن الط�ب المدير العام للتأم�ي
ن ة للتأم�ي كة البح�ي �ش

المصدر: الرؤية

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

ن  ي قطاع التأم�ي
كات المندمجة �ن محافظ البنك المركزي السعودي يكّرم ال�ش

السعودي  المركزي  البنك  محافظ  معاىلي  كّرم 
 ، ي

الخلي�ن الكريم  عبد  بن  أحمد  الدكتور  “ساما” 
السعودي،  ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن المندمجة  كات  ال�ش
و”متاليف”،   ” ي

التعاو�ن ن  للتأم�ي “والء  كتا  �ش  : وهي
و”األهلية   ” ي

التعاو�ن ن  للتأم�ي الخليج  “اتحاد  كتا  و�ش
االجتماع  هامش  عىل  ذلك  جاء   .” ي

التعاو�ن ن  للتأم�ي
الدوري لمعاىلي المحافظ مع رؤساء مجالس اإلدارة 
المحافظ  نائب  معاىلي  وبحضور   ، ن التأم�ي كات  ل�ش
تم خالله  والذي  السياري،  محمد  بن  أيمن  األستاذ 
بقطاع  األهمية  ذات  المواضيع  من  عدد  مناقشة 
إىل  والرقابية،  افية  اإل�ش “ساما”  ونظرة   ، ن التأم�ي
للقطاع  المستقبلية  المركزي  البنك  تطلعات  جانب 

وما رصد من مالحظات.

 
ً
تبيانا ي 

تأ�ت ن  االندماج�ي أهمية هذين  أن  السعودي،  المركزي  البنك  وأوضح 
لرفع  والسعي   ، ن التأم�ي قطاع  وتطوير  تنظيم  إطار  ي 

�ن “ساما”  به  قام  لما 
كات  �ش أموال  رؤوس  زيادة  عىل  حثه  خالل  من  للقطاع  المالية  المالءة 
 
ً
مبينا تحقيقه،  وسائل  إحدى  واالستحواذ  االندماج  ُيعّد  والذي   ، ن التأم�ي

ي مرحلة مهمة من مراحل التطور واالزدهار 
أن عمليات االندماج جاءت �ن

 ”2030 ي الرؤية الطموحة “رؤية المملكة   لتب�ن
ً
ي تمر بها المملكة نتيجة ال�ت

المملكة،  القتصاد   
ً
محوريا  

ً
رافدا يمثل  ن  التأم�ي قطاع  إن  وحيث  وبرامجها. 

المصدر: البنك المركزي السعودي

ن االندماج  نامج تطوير القطاع الماىلي الذي يستهدف تحف�ي  ل�ب
ً
 رئيسا

ً
ومرتكزا

عىل  ن  التأم�ي كات  �ش وتشجيع  حث  المركزي  البنك  جدد  فقد  القطاع،  ي 
�ن

الماىلي  القطاع  تطوير  برنامج  إطالق  مع  امن  ن بال�ت واالستحواذ،  االندماج 
تهدف  ي  وال�ت الوطنية؛  اتيجيته  وإس�ت ن  التأم�ي لقطاع  رؤيته  خالل  ومن 
 ، ن التأم�ي قطاع  وتعميق  واالبتكار،  والرقمنة  والتنوع  النمو  استدامة  إىل 

المنافسة. تعزيز  ي 
�ن والمساهمة 

عىل  اإليجابية  االقتصادية  اآلثار  أبرز  من  أن  إىل  المركزي  البنك  وأشار 
ي 

�ن تتمثل  واالستحواذ،  االندماج  عمليات  عن  تبة  الم�ت ن  التأم�ي قطاع 
خالل  من  للقطاع  التنافسية  القدرات  تعزيز 
المنافسة  عىل  قادرة  ة  كب�ي تأمينية  كيانات  خلق 
لقطاع  الماىلي  الوضع  وتقوية  واالبتكار،  والنمو 
ن   عىل حقوق المؤمن لهم، وتحس�ي

ً
ن حفاظا التأم�ي

جانب  إىل  للعمالء،  المقدمة  الخدمات  جودة 
والقدرة  الكفاءة،  ن  وتحس�ي التكاليف،  خفض 
والحفاظ  ية  الب�ش الكفاءات  عىل  الحصول  عىل 
عىل   

ً
إيجابا تنعكس  ي  ال�ت اآلثار  من  ها  وغ�ي عليها، 

والمستفيدين  والعمالء  الماىلي  والقطاع  االقتصاد 
التأمينية. التغطية  من 
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ن الموحد الخاص  وع منتج وثيقة التأم�ي ن بالغرفة تناقش م�ش لجنة المال والتأم�ي
بالتعليم الخاص

يد من نشاط  ن ن س�ي كات التأم�ي “فيتش”: تغ�ي التنظيمات وزيادة الحد األد�ن لرأس مال �ش
االندماج بينها

الحد  وزيادة  التنظيمات  تغ�ي  إن   ، ي
االئتما�ن للتنصيف  فيتش  وكالة  قالت 

ن العديد  ، باإلضافة إىل السوق المجزأ ب�ي ن كات التأم�ي األد�ن لرأس المال ل�ش
ن  كات التأم�ي ن �ش يد من نشاط االندماج ب�ي ن ة، س�ت ن الصغ�ي كات التأم�ي من �ش

السعودية. 

المتعلقة  الجديدة  اللوائح  أن  لها،  تقرير  ي 
�ن “فيتش”  وكالة  وأوضحت   

وتنفيذها.   إلصدارها 
ً
وقتا تستغرق  قد  المالية  بالمالءة 

المنتظر  بالتوسع   
ً
مدفوعا  ، ن التأم�ي انتشار  يتحسن  أن  الوكالة  وتوقعت   

النمو  تعزيز  يمكن  كما  الحجاج،  ن  تأم�ي السيارات وخدمات  ن  تأم�ي ي قطاع 
�ن

بعد  وذلك   ، البنكي ن  التأم�ي أعمال  خالل  من  المكتتبة  ن  التأم�ي أقساط  ي 
�ن

المملكة.  ي 
�ن النشاط  تنظم هذا  لوائح  السعودي”  “المركزي  إصدار 

 ، ن التأم�ي إلزامية  ن عىل السيارات سينمو مع تطبيق  التأم�ي  وبينت أن قطاع 
عدد  ي خفض 

�ن السيارات سيساعد  ن  لتأم�ي ي 
و�ن اإللك�ت الربط  أن  إىل  ة  مش�ي

المؤمنة.  غ�ي  السيارات 

انحسار  عند  المطالبات  ترتفع  أن  توقعت   ، الصحي ن  التأم�ي وبخصوص   
المؤجلة.  الطبية  والمراجعات  العمليات  وعودة  جائحة كورونا، 

الوافدين  مغادرة  بسبب  عليهم  المؤمن  أعداد  ي 
�ن االنخفاض  إن  وقالت   

 . ً
صعبا  

ً
أمرا المكتتبة  األقساط  نمو  سيجعل  للمملكة 

السعودي  ن  التأم�ي قطاع  شهد  “أرقام”،  عىل  المتوفرة  البيانات  وحسب   
باإلضافة  ومتاليف”   ” ن للتأم�ي “والء  ي  ك�ت �ش ن  ب�ي اندماج  ي  عملي�ت اآلن  ح�ت 

 .” ن للتأم�ي و”الخليج   ” ن للتأم�ي “األهلية  إىل 

ترصيحات  ي 
�ن ذكر  قد  السعودي  المركزي  البنك  محافظ  أن  إىل  يشار   

من  ن  التأم�ي كات  �ش أموال  رؤوس  زيادة  عىل  يشجع  البنك  أن  سابقة، 
كات  100 مليون ريال ل�ش وضعها الحاىلي الذي يضع حدا لرأس المال عند 

 . ن التأم�ي إعادة  كات  ن و200 مليون ريال ل�ش التأم�ي

المصدر: أرقام

ع�ب  اجتماعا  عمان  صناعة  و  تجارة  بغرفة  ن  والتأم�ي المال  لجنة  عقدت 
اللجنة  رئيس  ي 

الجماال�ن جواد  محمد  بن  مرت�ن  برئاسة  ي 
المر�ئ االتصال 

قطاع  ممثىلي  و  ن  والتأم�ي البنوك  قطاع  ممثىلي  اللجنة  أعضاء  بحضور  و 
للصيادين. العمانية  الجمعية  ممثىلي  وبحضور  المالية  االوراق 

بالتعليم  الخاص  الموحد  ن  التأم�ي وثيقة  منتج  وع  م�ش الحضور  ناقش 
تم  ال�ت   19 كورونا كوفيد  لوباء  الموحد  الصحي  ن  التأم�ي ومنتج  الخاص 

واالعتماد. للموافقة  المختصة  للجهات  رفعها  و  إعدادها  من  االنتهاء 
الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  المعمري  محمد  بن  جمعة  د.  وقدم 
توف�ي  أهمية  إىل  فيه  وأشار  الجمعية  عن  مرئيا  عرضا  للصيادين  العمانية 
أهمية  إىل  ا  مش�ي البحري،  الصيد  قطاع  ي 

�ن ن  للعامل�ي التأمينية  الحماية 
ونمو  يتناسب  بما  الخدمات  هذه  توف�ي  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  �ش مع  التعاون 

مستقبال. القطاع 

موضوع  مستجدات  االجتماع  وناقش 
ن  ي التأم�ي

إدخال مواد دراسية متخصصة �ن
المناهج  ي 

�ن وذلك  المخاطر  إدارة  و 
المرصفية  الدراسات  كلية  لدى  الدراسية 
مستجدات  مع  يتناسب  بما  والمالية 
يتطلبه  وما  العمل  سوق  ومتطلبات 
القطاع من مهارات ومعارف تنمي الكوادر 
لإللتحاق  الجاهزية  لديها  وتخلق  ية  الب�ش

العمل. بسوق 

المصدر: بوابة األخبار
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ي الكويت
إنشاء المجمعات التأمينية ... ألول مرة �ن

تعويضات حوادث السيارات خالل 3 أيام
البيانات  قاعدة  إلنشاء  العنان  ن  التأم�ي تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  أطلقت  ، حيث  ي الرقا�ب التنظيم  نحو  واسعة  يخطو خطوات  ن  التأم�ي قطاع  أن  يبدو 

لكل عميل.  البنوك، تسمح بوضع تصنيف جدارة  لدى  التأمينية عىل غرار »الساي نت« 

أمس،  لالستطالع  ن  التأم�ي وحدة  طرحتها  ي  ال�ت التنفيذية  لالئحة   
ً
ووفقا

ما من عدمه،  ن ي يوضح ما اذا كان مل�ت فإن كل عميل سيكون له سجل تأمي�ن
انخفض  وكلما  له،  المرصوفه  والتعويضات  الوثيقة،  من  استهالكه  وحجم 
لكل  متاحة  ستكون  البيانات  تلك  أن   

ً
علما الوثيقة،  قيمة  ترتفع  تصنيفه 

القطاع.  كات  �ش

تنظم  تأمينية  بيانات  قاعدة  العليا  اللجنة  »تضع  انه  عىل  الالئحة  ونصت 
تستخدم  ي  وال�ت لهم،  المرخص  األشخاص  بها  يقوم  ي  ال�ت ن  التأم�ي عمليات 
وتبادل  وحفظ  استقبال  عن  الناتجة  التأمينية  السجالت  إصدار  ي 

�ن
بأصحاب  الخاصة  التأمينية  والمطالبات  التأمينية  والبيانات  المعلومات 

التأمينية.  المعلومات  ومستخدمي 

اإلجبارية  الوثيقة 

وتسجيل  تأسيس  عىل  الثالث  الباب  ي 
�ن الالئحة  نصت  أخرى،  جهة  من 

تستخدمها  ي  ال�ت الوسائل  من  واحدة  وهي   ، ن التأم�ي بمجمعات  يعرف  ما 
هذا  يكون  وقد  عليها،  األخطار  لتوزيــــع  ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن العاملة  كات  ال�ش
ن فيه رغم أهمية  ي المجال أو المتخصص�ي

ن �ن النشاط غريبا عىل غ�ي العامل�ي
العمالء.  تقع عىل  ي  ال�ت الحماية من األخطار  ي 

المجمعات �ن تلك 

أن  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  ل�ش يتيح  القانون  فإن  الالئحة  لنص   
ً
ووفقا

عملية  أو  ن  التأم�ي فروع  من  فرع  إلدارة  ن  تأم�ي مجمعات  بينها  فيما  ئ  تن�ش
بينها.  فيما  واألخطار  المكاسب  تقاسم  بهدف  بذاتها، 

ي  ي حال تطبيق نظام المجمع التأمي�ن
من جانبها، قالت مصادر تأمينية انه �ن

https://bylaw.iru.gov.kw/
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خيص  كات جديدة تطلب ال�ت ن العام الحالي و4 �ش إقرار قانون التأم�ي

ن خالل 2020 كات التأم�ي 18.9 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة من �ش

ي يتم توزيــــع  «، فإن القسط التأمي�ن ن اإلجباري »ضد الغ�ي عىل وثيقة التأم�ي
منها  لحجم كل   

ً
قياسا وتناسب  نسبة  المجمع،  ي 

�ن األعضاء  كات  ال�ش عىل 
ة  ن م�ي سيمثل  ذلك  ان  إىل   

ً
ا مش�ي تدفعها،  ي  ال�ت التعويضات  قيمة  حيث  من 

أيام كما   3 خالل  المطلوبات  تسوية  من  العميل  يمكن  اذ  للعمالء،  ة  كب�ي
مستهدف. هو 

المطالبات  مديرو 

ي تقترص حاليا عىل  ، وال�ت ن نظمت الالئحة الرخص لمديري مطالبات التأم�ي
ن عىل  ي فتح المجال لرخص جديدة للتأم�ي ، ما يع�ن ن الصحي مطالبات التأم�ي
كات  ال�ش بعض  احتكار  تك�  الالئحة  أن  كما  هما،  وغ�ي والتعليم  الحياة، 
معدل  عن  معلومات حرصية  يملك  باعتباره   

ً
جدا مهم  وهو  النشاط،  لهذا 

كات  بعض �ش قبل  من  يستغل  ما كان  وهو  للعقود،   
ً
وفقا للعمالء  الخسارة 

الخسارة  نسب  لمعرفتها   
ً
نظرا منافسيها،  عقود  عىل  للحصول  ن  التأم�ي

المنافسون.  يديرها  ي  ال�ت للعقود 

الرقابية  الودائع 

ن فيما يتعلق  كات التأم�ي عىل صعيد متصل، شددت الالئحة القيود عىل �ش
االستثمار  سياسة  ضبطت  كما  بقاؤه،  الواجب  والمال  الرقابية  بالودائع 

المخاطر.  توزيــــع  يضمن  بما  القطاع  كات  ل�ش

ن المرخص لها أن تضع وديعة  كات التأم�ي فقد نصت المادة 132 أنه عىل �ش
اماتها  ن بال�ت للوفاء  ضماًنا  الكويت  ي 

�ن العاملة  البنوك  من  أك�ث  أو  بنك  ي 
�ن

%20 من إجماىلي  ا إليها 
ً
التأمينية، ويكون الحد األد�ن لقيمة الوديعة مضاف

 . ن التأم�ي إعادة  من  المحىلي  السوق  نصيب  استبعاد  بعد  المكتتبة  األقساط 

أو كفالة  مالية  ا 
ً
أوراق تكون  أن  ويجوز  نقدية،  أوراق  شكل  الوديعة  وتتخذ 

ي 
�ن موجوًدا  عقارًيا  رهًنا  أو  الكويت  ي 

�ن العاملة  البنوك  أحد  من  بنكية 
سوى  تعتد  ال  حيث  البنكية،  والكفاالت  الودائع  تفضل  لكنها  الكويت، 
قيمة  مهما كانت  سيولة   75% مقابل  العقاري  الضمان  حالة  ي 

�ن  25% بـ 
ي حالة األوراق المالية من اسهم وسندات وصكوك فإنها تعت�ب 

العقار.أما �ن
كة  �ش عىل  وبالتاىلي  المطلوبة،  الضمان  قيمة  من  فقط  من   50% قيمتها 

المتبقية كودائع سائلة.   50% الـ  توف�ي  ن  التأم�ي

المنازعات  وتسوية  تحكيم  مركز  انشاء  عىل  نصت  الالئحة  أن  يذكر 
ن  الخاضع�ي األشخاص  ن  ب�ي تثور  ي  ال�ت المنازعات  وتسوية  لفض  التأمينية 

القانون.  ألحكام 

اير المقبل  2 ف�ب استطالع رأي إىل 

التنفيذية  الالئحة  مواد  استطالعا عاما حول  ن  التأم�ي تنظيم  أطلقت وحدة 
ي توي�ت واالنستغرام، اعتبارا  ي وعىل منص�ت

و�ن لها، وذلك عىل موقعها االلك�ت
ودعت  المقبل.  اير  ف�ب  2 الثالثاء  يوم  ح�ت  يناير   24 االحد  اليوم  من 
 ، ن التأم�ي بنشاط  الصلة  ذوي  األطراف  جميع   ، ي

صحا�ن بيان  ي 
�ن الوحدة، 

ي االستطالع وإبداء 
، الخاص والعام إىل المشاركة �ن ن عىل مستوى القطاع�ي

الالئحة  أن  عن  الوحدة  وكشفت  حولها.  والقانونية  الفنية  المالحظات 
بموجب  إليها  المحالة  الدنيا  الحدود  االعتبار  ن  بع�ي أخذت  التنفيذية 
 ، ي ي من قصور رقا�ب ن الكوي�ت القانون، وأتت لمعالجة ما يالمسه قطاع التأم�ي
125 لسنة  ولتلبية ما تسع إليه الوحدة من تطوير يحقق أهداف القانون 

 . ن التأم�ي ي شأن تنظيم 
المصدر: القبـــس2019 �ن

رئيس  عمران  محمد  الدكتور  توقع 
إقرار  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة 
الجديد  الموحد  ن  التأم�ي قانون 
إىل  باإلضافة  الجاري  العام  خالل 
كافة  ي 

�ن التكنولوجيا  استخدام 
المرصفية غ�ي  المالية  األنشطة 

فعاليات  خالل  عمران  أضاف 
لعام  المالية  الرقابة  حصاد 
للرقابة  العامة  الهيئة  أن   2020
تعديالت  بإجراء  قامت  المالية 
لعدة  التنفيذية  الالئحة  عىل 
المال  رأس  قانون  مثل  ن  قوان�ي
اإليداع  قانون  وتعديالت 
إىل  باإلضافة  المركزى  والقيد 

ي
الما�ن العام  اإلستهالىك  التمويل  نشاط  لتنظيم  قانون  إصدار 

للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  عمران  محمد  قال  متصل،  سياق  ي 
و�ن

ة  الف�ت خالل  جنيه  مليار   5.1 إىل  ارتفعت  التعويضات  قيمة  إن  المالية 
خالل  جنيه  مليار   3.6 بـ  مقارنة   2020 عام  من  يونيو(   – )أبريل 
المطالبات  زيادة  يعكس  مما   ، السابق  العام  من  المناظرة  ة  الف�ت
. المستجد  كورونا  وس  ف�ي تداعيات  عن  الناتجة  لألخطار  نتيجة 

تقنية  ع�ب  اليوم  عقده  الذي  ي 
الصح�ن المؤتمر  خالل  عمران  وأضاف 

ي 
�ن المرصفية  غ�ي  المالية  األنشطة  حصاد  عن  لإلعالن  الفيديو كونفرانس 

نهاية  ي 
ن �ن التأم�ي كات  المسددة من �ش التعويضات  أن إجماىلي قيمة   2020

مقارنة  جنيه  مليار   18.9 إىل  لتصل  االرتفاع  واصلت   2020 الماىلي  العام 
.3.3% بنحو  تقدر  زيادة  بنسبة  السابق  العام  ي 

�ن جنيه  مليار   18.3 بـ 

وذكر عمران أن التباطؤ االقتصادي 
الماىلي  العام  من  األخ�ي  الربــع  ي 

�ن
اإلجراءات  نتيجة   ،2020
الدولة  تبنتها  ي  ال�ت ازية  االح�ت
أدى  جائحة كورونا  عىل  للسيطرة 
إجماىلي  نمو  معدالت  تباطؤ  إىل 
لتسجل   2020 عام  ي 

�ن األقساط 
 19.3% نمو  بمعدل  مقارنة   14%
بلغت  حيث  السابق،  العام  خالل 
حواىلي  األقساط  قيمة  إجماىلي 
 35.2 بـ  مقارنة  جنيه  مليار   40.1
. السابق  العام  ي 

�ن جنيه  مليار 

إجماىلي  ارتفعت  عمران  وبحسب 
كات  �ش وثائق  حملة  حقوق  قيمة 
مقارنة  جنيه  مليار   77.2 إىل  لتصل   2020 الماىلي  العام  نهاية  ي 

�ن ن  التأم�ي
.  12% بنحو  تقدر  زيادة  بنسبة  السابق  العام  ي 

�ن جنيه  مليار   69 بـ 

العام  نهاية  ي 
�ن ن  التأم�ي كات  �ش استثمارات  قيمة  إجماىلي  ارتفعت  كما 

مليار   102 بـ  مقارنة  جنيه  مليار   107.8 إىل  لتصل   2020 الماىلي 
.  5.7% نحو  بلغت  زيادة  بنسبة   ، السابق  العام  نهاية  ي 

�ن جنيه 

العام  نهاية  ي 
�ن ن  التأم�ي كات  �ش أصول  ي 

صا�ن قيمة  ارتفاع  إىل  وأشار 
 118.2 بنحو  مقارنة  جنيه  مليار   128.6 إىل  لتصل   2020 الماىلي 
.  8.8% نحو  بلغت  زيادة  بنسبة   ، السابق  العام  ي 

�ن جنيه  مليار 

ن  التأم�ي صناديق  الستثمارات  التقديرية  القيمة  بلغت  لعمران،   
ً
ووفقا

بنحو  بالمقارنة   2020 عام  نهاية  ي 
�ن جنيه  مليار   83.4 حواىلي  الخاصة 

.  10% بلغ  نمو  بمعدل   ، السابق  العام  نهاية  ي 
�ن جنيه  مليار   75.8

88
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الماىلي  العام  نهاية  ي 
�ن ن  التأم�ي كات  �ش أصول  ي 

صا�ن قيمة  ارتفاع  إىل  وأشار 
ي 

�ن مليار جنيه   118.2 بنحو  مقارنة  مليار جنيه   128.6 إىل  لتصل   2020
. 8.8% العام السابق ، بنسبة زيادة بلغت نحو 

ن  التأم�ي صناديق  الستثمارات  التقديرية  القيمة  بلغت  لعمران،   
ً
ووفقا

بنحو  بالمقارنة   2020 عام  نهاية  ي 
�ن جنيه  مليار   83.4 حواىلي  الخاصة 

. 10% ي نهاية العام السابق ، بمعدل نمو بلغ 
75.8 مليار جنيه �ن

أو  جديدة  ن  تأم�ي كات  �ش مزاولة  ترخيص  طلبات  بوجود  سؤال  عىل  وردا 
المالية  الرقابة  هيئة  رئيس  نائب  المعىط  عبد  المستشار رضا  قال  وساطة 
وه  بالفعل  ن  تأم�ي كات  ل�ش جديدة  تأسيس  طلبات   4 تلقت  الهيئة  إن 

تحت الدراسة ولم يتم البت �ن أحدهم ح�ت األن

المالية بإيقاف  الرقابة  كات الوساطة لم يتقدم أحد منذ قرار  أضاف أن �ش
ويزيد السوق  لحاجة  يك�ن  منها  الموجود  أن  بإعتبار  عام  لمدة  تراخيصها 

ي  ك�ت �ش خيص  ب�ت ن  طلب�ي تلقت  كانت  الهيئة  أن  إىل  المعىط  عبد  ولفت 
البت  وسيتم  اخيص  ال�ت قبول  بإيقاف  الهيئة  قرار  قبل  جديدة  وساطة 

المصدر: المال وأموال الغد والهيئة العامة للرقابة الماليةفيهما

بتكليف  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  قرار  تنفيذ  يتم  أنه  إىل  واشار 
والضوابط  وط  ال�ش حول  دراسة  بإعداد  الهيئة  ي 

�ن المختصة  اإلدارات 
لمنظمة ا

بهدف   – واإلعادة  ة  المبا�ش  – التأمينية  الوساطة  كات  �ش تلك  لعمل 
تطويرها ومساعدتها عىل أداء الهدف من إنشائها وفقا ألفضل الممارسات 

العالمية. ن  التأم�ي أسواق  ي 
�ن الدولية  والتجارب 

الوساطة  أو  ن  التأم�ي ي 
�ن جديدة  تراخيص  أية  منح  وقف  قرار  أن  وأوضح 

تطوير  عىل  العمل  ي 
�ن الهيئة  مسئولية  من  انطالقا  صدر  قد  اإلعادة  �ن 

المرصفية غ�ي  المالية  األنشطة 

الممارسات  لواقع  المستمر  رصدها  خالل  من  ن  التأم�ي نشاط  ضمنها  ومن 
ي مرص وتقييم تجربة تأسيسها 

كات الوساطة التأمينية �ن الفعلية ألنشطة �ش
الع�ش  مدة  خالل  المرصي  السوق  ي 

�ن النشاط  بمزاولة  لها  خيص  وال�ت
الماضية. سنوات 

الرجاء   ،2020 حصاد  عن  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  تقرير  لتحميل 
هنا الضغط 

Arab Insurance MoroccoMorocco

Caisse marocaine des retraites : le taux de rendement est passé à 5,31% 
en 2020
Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration Mohamed Benchaâboun a présidé, 
le 18 janvier 2021 par visioconférence, la tenue du Conseil d’Administration de la Caisse Marocaine des Retraites. 
Voici les points saillants.
Dans son allocution 
d’ouverture,  le Ministre 
a signalé que malgré 
les contraintes liées à la 
conjoncture exceptionnelle 
que traverse notre pays, 
la CMR a réussi à 
poursuivre l’amélioration 
de ses services et assurer 
leur continuité, tout en 
préservant la sécurité 
sanitaire de ses employés et ses usagers.
Dans ce sens, le conseil d’administration a noté que 
la Caisse a pu honorer ses obligations inscrites dans 
le contrat-programme conclu avec l’État, notamment :
• Le renforcement de la gouvernance de la caisse, 
• L’accélération de la transformation digitale, 
•L’augmentation du rendement du portefeuille 
financier et l’amélioration de sa gestion, en particulier 
à travers les financements innovants de l’Etat ( taux 
de rendement est passé de 3,73 % en 2016 à 5,31% 
en 2020).
Le conseil a également félicité les efforts fournis par la 
Caisse en collaboration avec les services du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration, en vue de lui permettre de passer au 
contrôle d’accompagnement à partir de l’année 2022.

En ce qui concerne 
l’équilibre financier du 
Régime des pensions 
civiles, le conseil a 
appelé à  l’accélération 
du chantier de la 
réforme systémique des 
régimes de retraite et ce, 
conformément aux Hautes 
Orientations Royales 
incitant à la mise en place 

d’un système intégré de protection sociale qui répond 
aux conditions de solidarité et de pérennité financière.
Après débat des points inscrits à l’ordre du jour, le 
Conseil a :
• Validé le plan d’action de la CMR au titre de 
l’année 2021 qui comprend plusieurs projets visant le 
renforcement du système de gouvernance de la Caisse, 
l’augmentation de la performance et de la rentabilité 
du portefeuille financier des régimes qu’elle gère, 
l’amélioration des services et l’accélération de la mise 
en œuvre de sa stratégie de transformation digitale 
tout en renforçant son système de pilotage ;
• Arrêté le budget de la Caisse pour l’année 2021, dont 
les frais de gestion vont rester maitrisés à moins de 
0.58% des recettes des régimes gérés.

 Source: Eco Actu 

http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/pdf/Final2021web.pdf
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ي أرباحها السنوية
 �ن

ً
ن تحقق نموا المتحدة للتأم�ي

 24.81 بنسبة   ،2020 السنوية عن عام  أرباحها  ي 
نمًوا �ن ببورصة مسقط،  المدرجة   ،)OUIC( ن  للتأم�ي المتحدة  العمانية  كة  ال�ش سلطنة عمان: سلطنة عمان:  حققت 

أساس سنوي. بالمائة، عىل 

 3.4 قيمتها  بأرباح  العام، مقارنة  مليون دوالر( خالل   11.01( ريال  مليون   4.25 قيمتها  كة تحقيقها ألرباح سنوية  لل�ش األولية  المالية  النتائج  وأظهرت 
.2019 ي عام 

مليون ريال )8.82 مليون دوالر( �ن

ي عام 2019.
ي عام 2020، بنسبة 91.78 بالمائة، ليصل إىل 2.47 مليون ريال، مقارنة بنحو 1.29 مليون ريال �ن

كة انمو دخلها من االستثمار �ن وأشارت نتائج ال�ش

3.49 مليون ريال، مقارنة  109.9 بالمائة، عىل أساس سنوي، لتصل إىل  2020، بنسبة  9 أشهر من عام  ي أرباحها عن 
كة حققت نمًوا �ن وكانت ال�ش

.2019 9 أشهر من عام  ي 
1.66 مليون ريال �ن بأرباح قيمتها 

المصدر: مباشـــر

ن التكافىلي ن عىل الخليجية للتأم�ي ن وإعادة التأم�ي استحواذ الخليج للتأم�ي

ن  للتأم�ي الخليجية  كة  بال�ش ة  مؤ�ش استحواذها عىل حصة  عن  ن  للتأم�ي الخليج  لمجموعة  التابعة  ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي الخليج  كة  أعلنت �ش الكويـــت: الكويـــت:  
%65.2 من  بلغت  المستحوذ عليها  التملك  إن نسبة  البورصة امس،  بيان عىل موقع  ي 

كة �ن ال�ش كة مساهمة مقفلة، حيث قالت  ، وهي �ش التكافىلي
دينار. مليون   1.4 بقيمة   ، التكافىلي ن  للتأم�ي الخليجية  أسهم  إجماىلي 

المالية  البيانات  التابعة ضمن  كة  لل�ش المالية  البيانات  تجميع  فور  وذلك  للمجموعة،  الماىلي  المركز  المتوقع عىل  األثر  تحديد  أنه سيتم  وأوضحت 
الخليج  كة  ي �ش

%99.80 �ن ن تستحوذ عىل  للتأم�ي الخليج  أن مجموعة  إىل  يشار   .2021 31 مارس  بـ المنتهية  المالية  ة  الف�ت للمجموعة عن  المرحلية 
. ن التأم�ي وإعادة  ن  المصدر: األنباءللتأم�ي

” إل “-A” مع نظرة مستقبلية مستقرة  ن ي لـ”والء للتأم�ي
“ستاندرد آند بورز” ترفع التصنيف االئتما�ن

رفع   ” ي
التعاو�ن ن  للتأم�ي “والء  كة  �ش أعلنت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 

 ” ي
االئتما�ن للتصنيف  بورز  آند  “ستاندرد  وكالة  قبل  من  ي 

االئتما�ن تصنيفها 
خليجية  بمعاي�ي  المالية  للقوة  التصنيف  وارتفاع   ”A-“ إىل   ”BBB+“ من 

نظرة مستقبلية مستقرة.  مع   ،”gcAAA“ إىل

كة وفقا للوكالة  كة عىل “تداول”، فإن رفع تصنيف ال�ش وحسب بيان لل�ش
 : التاىلي العوامل  إىل  يعود 

متاليف  كة  و�ش ي 
التعاو�ن ن  للتأم�ي والء  كة  �ش ن  ب�ي االندماج  عملية  نجاح   -  

ي 
التعاو�ن ن  للتأم�ي ي  الوط�ن ي  العر�ب والبنك  الدولية  األمريكية  والمجموعة 

ي رأس المال أو األرباح. 
دون مواجهة أي تقلبات �ن

التقييم  نموذج  “AAA” حسب  مستوى  فوق  كة  لل�ش المال  رأس  -كفاية   
تعزز كفاية  أن  المرجح  ، ومن  ي

االئتما�ن للتصنيف  بورز  آند  لوكالة ستاندرد 
المال  رأس  زيادة  كة  ال�ش تنوي  ، حيث  ن المقبل�ي ن  العام�ي المال خالل  رأس 

النمو.  ي 
التنوع �ن من خالل إصدار حقوق أولوية، وذلك لدعم 

آند  ستاندرد  وكالة  توقعات  تعكس  المستقبلية   النظرة  أن  إىل  وأشارت 

ي المحافظة عىل كفاية رأس 
كة �ن ي عن استمرار ال�ش

بورز للتصنيف االئتما�ن
عملياتها.  وتنويــــع  التناف�ي  مركزها  تعزيز  مع  مالها 

، أضافت أن أساس  ي
 وبينت أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف االئتما�ن

إىل  باإلضافة  استباقيا  نهجا  اإلدارة  اتباع  إىل  يعود  كة  ال�ش تصنيف  رفع 
مقابل  محققة  وأرباح  مالية  رأس  وقوة  استثنائية  بسيولة  كة  ال�ش تمتع 

متوسطة.  مخاطر  درجة  مستوى 

تأث�ي  بها  الخاص  ي 
االئتما�ن التصنيف  لرفع  يكون  أن  كة  ال�ش وتوقعت   

القادمة.  السنوات  ذلك عىل  أعمالها، وسينعكس  نمو  ي عىل  إيجا�ب

” قد اندمجت  ن وحسب البيانات المتاحة عىل “أرقام”، كانت “والء للتأم�ي
زيادة  وتمت   ، ي

الما�ن مارس  ي 
�ن  ” ي العر�ب ي  �ب آي  إيه  “متاليف  كة  �ش مع 

ن من 528 مليون ريال إىل 646.4 مليون ريال.  كة والء للتأم�ي رأس مال �ش

كة مؤخرا توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال عن طريق   وأعلنت ال�ش
775 مليون ريال.   بقيمة  أولوية  طرح أسهم حقوق 

المصدر: أرقام
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م زيادة رأسمالها إل 54 مليون جنيه بنهاية العام المالي ن ي تع�ت
ن التعاو�ن جمعية التأم�ي

إدارة  مجلس  رئيس  العزيز  عبد  حسام  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
رأسمالها  رفع  جمعيته  ام  ن اع�ت عن   ” التعاو�ن ن  للتأم�ي المرصية  “الجمعية 
قيمته  والبالغة  الحاىل،  المال  رأس  مقابل  جنيه،  مليون   54 إىل  المدفوع 

جنيه. مليون   51.6

األساس  لنظامها  وفًقا   ” التعاو�ن “جمعية  رأسمال  أن  المعروف  ومن 
ن  التأم�ي وثيقة  بموجب  ن  المساهم�ي من  يكون  بأن  له  مؤمن  لكل  يسمح 
للنظام  وفًقا  وذلك  بحوزته  ال�ت  سهًما-  يمنح  وثيقة   ٍ

مش�ت -كل  التعاو�ن 
. ن التأم�ي نشاط  �ن  العاملة  للجمعيات  التعاو�ن 

�ن  مكثفة  تعاقدات  لديها   ” التعاو�ن ن  التأم�ي إن “جمعية  العزيز  عبد  وقال 
المقبلة مع جمعيات أهلية وجمعيات تمويل متناه الصغر، عالوة  ة  الف�ت
 عن قرب 

ً
عىل التوسع مع البنوك المتعاقد معها عىل أعمال جديدة، فضل

انتهاء  التفاوض مع عدد من البنوك، بهدف إصدار وثائق تأمينية جديدة 
المال  رأس  زيادة  �ن  ناحية، وتصب  المكتتبة من  األقساط  قيمة  ترفع من 

أخرى. ناحية  من  للجمعية  المدفوع 

ن متناهية الصغر  وأضاف أنه تم السماح قبل 5 أشهر بإصدار وثائق التأم�ي
من قبل الهيئة العام للرقابة المالية، والذى تم بالفعل منذ نهاية ديسم�ب 

المستهدفة. األقساط  قيمة  فع من  ما س�ي ، وهو  الما�ن

المرصية  للجمعية  الموافقة  يتضمن   121 رقم  القرار  أن  القرار  ونص 
للضوابط  وفًقا  الصغر  متناه  ن  التأم�ي وثائق  اعتماد  عىل  التعاو�ن  ن  للتأم�ي

ن  التأم�ي بتعريف  الخاص   ،  2016 لسنة   902 رقم  الهيئة  بقرار  المحددة 
من  ونًيا  إلك�ت وثائقه  وتوزيــــع  التنفيذية إلصدار  والضوابط  الصغر،  متناه 

بمزاولتها. لها  المرخص  الفروع  بجميع  المعلومات  نظم  شبكة  خالل 

أن  إىل  التعاو�ن  ن  للتأم�ي المرصية  الجمعية   إدارة  مجلس  رئيس  وأشار 
محفظة  رفع  تستهدف   2020-2021 الحاىل  الماىل  للعام  الجمعية  خطة 
 204 المقبل، مقابل  يونيو  نهاية  350 مليون جنيه  ة إىل  المبا�ش أقساطها 

. الما�ن يونيو  نهاية  جنيه  ن  مالي�ي

وأضاف عبدالعزيز أن الخطة تتضمن كذلك الوصول بمحفظة استثمارات 
 120 تتجاوز  بقيمة  تأمي�ن  فائض  مليون جنيه، وتحقيق   600 إىل  كة  ال�ش

جنيه. مليون 

 220 بقيمة  تأمينية  أقساط  إجماىل  التعاو�ن  ن  التام�ي جمعية  وحققت 
السابق. للعام  مليون   193.6 مقابل   ، الما�ن يونيو  بنهاية  جنيه  مليون 

 45 مقابل  جنيه،  مليون   33.5 بقيمة  تعويضات  الجمعية  وسددت 
 26% قدرها  انخفاض  بنسبة  جنيه،  مليون   11.5 قدره  اجع  ب�ت مليوًنا، 

ة. الف�ت تلك  خالل 

46.4 مليون جنيه عائًدا عىل إجماىل الدخل  وأضاف أن الجمعية حققت 
قدره  بارتفاع  المقارنة،  ة  ف�ت خالل  مليون   41.1 مقابل  االستثمار،  من 

.13%
المصدر: المال

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