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

ابها وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين واإلحصائيات على مسؤولية املصادر. تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
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IFRS17 Intermediate Webcast

) ي
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General Secretariat Activities

ي لـ “الجزائر اآلن”:
ن حسان خليفا�ت ي للتأم�ي رئيس لجنة االتصال للمؤتمر الـ33 لالتحاد العر�ب

مؤتمر  وهران سيكون إعالن عودة الجزائر القوية للمحافل الدولية
العام  مؤتمره  ن  للتأم�ي العر�ب  العام  االتحاد  يعقد  أن  المقرر  من 
جوان   8 إىل   5 من  ة  الف�ت خالل  وهران  بمدينة  ن  والثالث�ي الثالث 
وتداعياته  الجديد  “الوضع  عنوان:  تحت  سيكون  والذي  المقبل، 

.” ن التأم�ي عىل صناعة 
وتوكول  وال�ب والرعاية  االتصال  لجنة  رئيس  قال  المؤتمر،  هذا  وعن 
المؤتمر  أّن   ” اآلن  ”للجزائر  ي

المؤتمر حسان خليفا�ت ي لجنة تحض�ي 
�ن

بعد كورونا. ما  ن  للتأم�ي العر�ب  السوق  تحديات وفرص  سيناقش 
إال   ، ن للتأم�ي ي  العر�ب االتحاد  راية  تحت  سيكون  المؤتمر  أّن  ورغم 
 720 منهم  مشاركا   1200 ه  سيح�ن المؤتمر  أّن  أكد  ي 

خليفا�ت أّن 
ي  يع�ن ما  دولة، وهو   40 يمثلون  الخمس  القارات  ومن  أجنبيا  مشاركا 
من  الهائل  الحجم  إىل  بالنظر  دوىلي  إطار  ي 

�ن سيكون  المؤتمر  أّن 
ي العالم.

ن �ن أّنه يعت�ب رابع أك�ب تجمع لقطاع التأم�ي ، حيث  ن المشارك�ي
“أليانس  لمجمع  العام  المدير  الرئيس  قال  المؤتمر،  أهمية  وعن 
االتصال  لجنة  رئيس  الوقت  نفس  ي 

�ن يشغل  الذي  للتأمينات” 

ي 
خليفا�ت حسان  بالمؤتمر 

لـ”الجزائر  حديثه  ي 
�ن

 400 هناك  أّن  اآلن”، 
سيكونون  جزائري  مشارك 
االحتكاك  فرصة  أمام 
ي  ال�ت العالمية  بالتجارب 
بوهران،  ة  حا�ن ستكون 
الكث�ي  مج  ست�ب حيث 
فتح  مع  ات  المحا�ن من 
أمام  المناقشات  باب 
باإلضافة  ين،  الحا�ن
من  العديد  برمجة  إىل 

من  أسابيع  قبل  المؤتمر  برمجة  أّن  ي 
خليفا�ت يرى  كما  المعارض،  

المدينة  بنفس  والمقررة  المتوسط  األبيض  البحر  ألعاب  انطالق 
التنظيم  القدرة عىل  الجزائرية من حيث  للسلطات  ا  تحديا كب�ي يعت�ب 

https://iciec.isdb.org/
https://soa-org.zoom.us/w/99945021642?tk=bMi8JIi-aRRbVDY9kSDXhSaJRX-YN8UWCIONktwNPXI.DQMAAAAXRTAAyhZBd3JReWlLMlNYbVFkSk9yb3F5cEh3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&pwd=QmFkcUVpVkwrMytSRFFPTDZqV2dLdz09
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ا من 27 دولة عربّية وأجنبّية..
ّ
بحضور 750 مشارك

انّية ن عىل الرقمنة والقرصنة السي�ب ك�ي مؤتمر العقبة الثامن انطلق بنجاح بال�ت
نايف  المهندس  عطوفة  افتتح 
ي سلطة منطقة 

بخيت رئيس مفو�ن
أعمال  الخاصة  األقتصادية  العقبة 
والذي  الثامن  الدوىلي  المؤتمر 
كات  ل�ش ي 

األرد�ن االتحاد  ينظمه 
العام  االتحاد  مع  بالتعاون  ن  التأم�ي
يزيد  ما  وبمشاركة  ن  للتأم�ي ي  العر�ب
هذا  أعمال  ي 

�ن مشاركا   )750( عن 
ي كلمته 

و�ن دولة،   )27( من  المؤتمر 
نايف  المهندس  شكر  االفتتاحية 
ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

االرد�ن االتحاد 
الذي  المؤتمر  لهذا  تنظيمه  عىل 
التأمينية  القضايا  أهم  يناقش 

األشخاص  حقوق  وضمان  التجارة  تشجيع  ي 
�ن ن  التأم�ي ودور  وأهمية 

وسائل  أهم  أحد  ن  التأم�ي أصبح  حيث  مظلته،  تحت  ن  ك�ي المش�ت
تزايد  ي ظل 

�ن عنه  يعد أليِّ قطاٍع غ�ن  ولم  اإلقتصاد وتطوره  تدعيم 
المخاطر والتهديدات عىل الممتلكات بكافة أنواعها. كما دعا عطوفة 
ي  العر�ب والوطن  األردن  ي 

�ن ن  التأم�ي قطاع  البخيت  نايف  المهندس 
اإلستثمارية  والحوافز  الظروف  واستغالل  العقبة  ي 

�ن لإلستثمار 
 
ً
نموا المنطقة  تشهد  حيث  الخاصة،  المنطقة  تقدمها  ي  ال�ت ة  ن المتم�ي

اىل  تحتاج  ي  وال�ت المختلفة  القطاعات  ي 
�ن  

ً
وتناميا  

ً
ايدا ن م�ت  

ً
اقتصاديا

أهمية  إىل  يش�ي  الذي  االمر  ونشاطاتها  أعمالها  ممارسة  أثناء  ن  التأم�ي
ودوره  الشاملة،  اإلقتصادية  التنمية  ي 

�ن الخاص  القطاع  مساهمة 
نايف  المهندس  عطوفة  افتتح  الدولة  لمؤسسات  أساسي  يك  ك�ش
الخاصة  األقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  ي 

مفو�ن رئيس  بخيت 
كات  ل�ش ي 

األرد�ن االتحاد  ينظمه  والذي  الثامن  الدوىلي  المؤتمر  أعمال 
يزيد  ما  وبمشاركة  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  االتحاد  مع  بالتعاون  ن  التأم�ي

هذا  أعمال  ي 
�ن مشاركا   )750( عن 

ي كلمته 
و�ن دولة،   )27( من  المؤتمر 

نايف  المهندس  شكر  االفتتاحية 
ن عىل  كات التأم�ي ي ل�ش

االتحاد االرد�ن
يناقش  الذي  المؤتمر  لهذا  تنظيمه 
وأهمية ودور  التأمينية  القضايا  أهم 
وضمان  التجارة  تشجيع  ي 

�ن ن  التأم�ي
تحت  ن  ك�ي المش�ت األشخاص  حقوق 
أحد  ن  التأم�ي أصبح  حيث  مظلته، 
اإلقتصاد  تدعيم  وسائل  أهم 
وتطوره ولم يعد أليِّ قطاٍع غ�ن عنه 
والتهديدات  المخاطر  تزايد  ظل  ي 

�ن
أنواعها.  بكافة  الممتلكات  عىل 
األردن  ي 

�ن ن  التأم�ي قطاع  البخيت  نايف  المهندس  عطوفة  دعا  كما 
والحوافز  الظروف  واستغالل  العقبة  ي 

�ن لإلستثمار  ي  العر�ب والوطن 
تشهد  حيث  الخاصة،  المنطقة  تقدمها  ي  ال�ت ة  ن المتم�ي اإلستثمارية 
ي  وال�ت المختلفة  القطاعات  ي 

�ن  
ً
وتناميا  

ً
ايدا ن م�ت  

ً
اقتصاديا  

ً
نموا المنطقة 

الذي يش�ي  االمر  أعمالها ونشاطاتها  أثناء ممارسة  ن  التأم�ي اىل  تحتاج 
الشاملة،  اإلقتصادية  التنمية  ي 

�ن الخاص  القطاع  مساهمة  أهمية  إىل 
ورة   عىل �ن

ً
يك أساسي لمؤسسات الدولة المختلفة مؤكدا ودوره ك�ش

اقتصاد  بناء  نحو  والخاص  العام  ن  القطاع�ي ن  ب�ي ما  اكات  ال�ش تطوير 
نهاية  ي 

و�ن  . ن التأم�ي قطاع  وبضمنها  الصعاب  مواجهة  عىل  قادر  ن  مت�ي
بتوصيات  والخروج  النجاح  نايف  المهندس  عطوفة  تم�ن  كلمته 
اإلقتصاد وتشجيعه  ي دعم 

�ن ن  التأم�ي يعزز من دور  بما  للتطبيق  قابلة 
القطاعات. مختلف  نمو  ي 

�ن والمساهمة 
ات  سم�ي ماجد  المهندس  ي 

األرد�ن االتحاد  رئيس  رحب  جهته،  ومن 
ن  واألم�ي زّروق  األسعد   GAIF الـ  رئيس  رأسهم  وعىل   ، ن بالمشارك�ي

الجزائري  االتحاد  قدرة  ي 
خليفا�ت أكد  الوقت  نفس  ي 

و�ن واإليواء، 
هذا  ي 

�ن النجاح  عىل  بوهران  المحلية  السلطات  خلفه  ومن  ن  للتأم�ي
التحدي، خاصة أّن المؤتمر سيعكس بالتأكيد صورة الجزائر وقيمتها 

العالم. أمام 
يعمل  أّنه  ي 

خليفا�ت أكد  التنظيم،  لجنة  تواجه  ي  ال�ت الصعوبات  وعن 
هناك  أّن  خاصة   ، ن للمشارك�ي التسهيالت  كل  تقديم  عىل  معه  ومن 
ات  الخارجية والمالية بخصوص تأش�ي ي 

تجاوب كب�ي من طرف وزار�ت
مشاركته  خالل  وأّنه  المؤتمر،  ي 

�ن المشاركة  وتصاريــــح  الجزائر  دخول 

إزالة كل  من  تمكنا  األردنية،  بالعقبة  مؤتمر  ي 
�ن االتحاد  رئيس  رفقة 

ن األجنبية، ولهذا  التأم�ي كات  أبداها بعض مسؤوىلي �ش ي  ال�ت التخوفات 
هو يراهن عىل نجاح كب�ي ألشغال المؤتمر، مؤكدا أّنه سيكون إعالن 
ي 

خليفا�ت يستبعد  وال  الدولية،  المحافل  ي 
�ن للجزائر  القوية  العودة 

 ،2024 سنة  المقرر  القادم  المؤتمر  تنظيم  ف  �ش الجزائر  تمنح  أن 
. ن للتأم�ي ي 

اإلفري�ت المؤتمر  إىل  باإلضافة 
ن  التأم�ي كات  �ش غرار كل  وعىل  للتأمينات”  “أليانس  مجمع  أّن  يذكر 

التظاهرة. لهذه  ي  راعي ذه�ب الجزائرية ستكون 
المصدر: الجزائر اآلن

https://gaif33conference.com/


النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2022/05/232022/05/23 IssueIssue  152152  العددالعدد

المصدر: تأمين ومصارف وخبري
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العام شكيب أبو زيد، فضاًل عن المهندس نايف أحمد بخيت، رئيس 
والسيدة  الخاصة،  االقتصادية  العقبة  ي سلطة منطقة 

مجلس مفّو�ن
ن  التأم�ي أعمال  عىل  الرقابة  لمديرّية  التنفيذي  المدير  طهبوب،  رنا 
رّحب  كما  كس.  ال�ش عادل  د.  ي 

األرد�ن المركزي  البنك  محافظ  ممّثلة 
ما  أي  دولة،   27 من  ا 

ً
مشارك  750 الــ  عددهم  فاق  الذين  بالضيوف 

 ،2019 انعقد عام  الذي  السابع  المؤتمر  200 شخص عن  يزيد عن 
المحلّية  المستويات  عىل  المؤتمر  بهذا  االهتمام  ازدياد  إىل   ّ يؤ�ش ما 

والدولّية. والعربّية 
ي 

�ن ات  سم�ي المهندس  تناول  لقد 
ي  ال�ت المتسارعة  ات  التغ�يّ كلمته 
وخاصة  الحديث  العالم  يشهدها 
والذي  ي  التكنولو�ب المجال  ي 

�ن
النقاش  من  واسًعا  ا  نً ّ ح�ي سيأخذ 
إىل  إضافة  المؤتمر،  هذا  ي 

�ن
تحّديات أخرى ناتجة عن األوبئة 
استمرار  وأهمّية  والجوائح 
توظيف  طريق  عن  األعمال 
لخدمة  الحديثة  التكنولوجيا 
والقدرة  ن  التأم�ي مع  ن  المتعامل�ي
وبفاعلّية  ُبعد  عن  العمل  عىل 

الحاجة. اقتضت  إذا   ، أك�ب
ن  التأم�ي ات سوق  ات عند مؤ�شّ المهندس سم�ي ف 

ّ
تقّدم، توق وإىل ما 

أقساطه  حجم  بلوغ  مع  واعًدا  يزال  ال  أّنه  إىل  ُتش�ي  ي  ال�ت ي 
األرد�ن

قدرها  نمّو  وبنسبة  دينار،  مليون   651 من  يقرب  ما   2021 نهاية 
تزال  ال  األقساط  إجماىلي  من  الفرد  حّصة  أّن  رغم  عىل  بالمئة،   9،6
أّن  ذلك،  إىل  ُيضاف  كًيا،  أم�ي دوالًرا   85 مبلغ  يعادل  وبما  متواضعة، 
فقط،  بالمئة   2 هو  اإلجماىلي  المحىلي  للناتج  القطاع  مساهمة  نسبة 
ي الستحداث 

المركزي األرد�ن البنك  ومن أجل ذلك يعمل االّتحاد مع 
ن عىل بعض  ك�ي ي احتياجات الزبائن مع ال�ت

ّ برامج وتغطيات تأمينّية تل�ب
ي 

�ن ن  والمقيم�ي ن  المواطن�ي من  جديدة  يحة  ل�ش االلزامّية  التأمينات 
لمملكة. ا

العام  ن  األم�ي تناول  جانبه،  ومن 
ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لالّتحاد 
عن  الحديث  زيد  أبو  شكيب 
منذ  العالم  يعيشها  ي  ال�ت األزمات 
كوفيد19-،  ومنها   2020 العام 
السلع  من  العديد  أسعار  ارتفاع 
األوكرانية- األزمة  والبضائع، 

هذا  فاقمت  ي  ال�ت الروسّية 
أسعار  ي 

�ن خاصة  االرتفاع 
وكّل  والمحروقات،  الحبوب 
ي 

ذلك أّدى إىل زيادة التضّخم. و�ن
هذا  بإزاء  اقتصادي  ركود  ظّل 

أحد  ال  ة  هي كب�ي  Stagflation أزمة  نشوء  من  فالمخاوف  الواقع، 
الذي سينتج عنها. إىل م�ت ستستمّر وما  يعرف 

إىل  االنتقال  و�عة  الجائحة  عىل  كلمته  ي 
�ن زيد  أبو  ز 

ّ
رك ذلك،  إىل 

وهو  ايدة  ن الم�ت ونية  االلك�ت التهديدات  ثّم  ومن  الرقمّية،  الحلول 
البلدان  ُيطرح سؤال: كيف ستحمي  وهنا  عليه،  ز 

ّ
رك الذي  الموضوع 

األصغر واألقل قوة نفسها ومواردها الطبيعية إذا لم تكن قادرة عىل 
رقمًيا؟ الموصولة  التحتية  بنيتها  حماية 

عن هذا السؤال يجيب شكيب أبو زيد: هناك حاجة ملحة لسد فجوة 
الحيوية. األصول  لضمان حماية  الحالية  ي 

ا�ن السي�ب األمن  مهارات 
سامر  وهم:  الخمسة  الفائزين  عىل  الجوائز  توزيــــع  جرى  ذلك،  بعد 
، وقد  ن للتأم�ي األوسط  ق  ال�ش كة  األردن، من �ش عطاهلل حجازين من 
قناة  كة  أحمد من �ش ي 

ّ
د. عمر حلمي متوىل لينال  األوىل،  بالجائزة  فاز 

الثالثة  الجائزة  أّما  الثانية.  الجائزة  عىل  الحياة  لتأمينات  السويس 
م�  كة  �ش من  حجازي  حّسان  محمد  فريد  نصيب  من  فكانت 
الم�ي  عىلي  محمد  وليد  الرابعة  الجائزة  عىل  حاز  فيما   ، ن للتأم�ي
فؤاد  أنصف  الخامسة  الجائزة  نال  ا  ً أخ�ي  . ن للتأم�ي األردن  كة  �ش من 
 ،jig Newton ن كة األردن الدولية للتأم�ي فاخوري من األردن ومن �ش

 . ن وإعالمّي�ي المؤتمر  رعاة  وهدايا عىل  ميدالّيات  نوزيــــع  تّم  كما 

World Insurance

and determine what long-term changes are needed for 
their industry to serve a higher purpose in an uncertain 

Insurance protection gap could hit $1.86tn by 2025: PwC

That’s significant growth of around 33% in just a 
few years, as the protection gap, so the gap between 
economic and insured losses, was estimated to have 
reached US $1.4 trillion in 2020.
PwC believes the size of the protection gap is actually 
accelerating now, as insurance coverage is not keeping 
up with economic growth and increasing values-at-risk 
in terms of urbanisation.
Matthew Britten, Partner, Insurance at PwC Bermuda 
commented, “Insurers and reinsurers must harness 
the momentum they’ve gained to reassess the future 

The global insurance and reinsurance market faces a range of challenges, but at the same time the opportunities 
for the sector and for the provision of efficient capital 
to absorb societal risks, is also expanding, with PwC 
estimating that the global protection gap may expand to 
US $1.86 trillion by 2025.
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discovered security vulnerabilities continue to raise 
awareness among the public along with decision-

Cyber insurance gap ‘disproportionately high’ – Munich Re

The 26-page work, the Munich Re Global Cyber Risk 
and Insurance Survey 2022, posits that while global 
cyber premiums are currently $9.2bn annually and are 
set to reach $22bn in the next three years, the increasing 
seriousness and frequency means that a large insurance 
gap still exists.
The firm wrote: “[…] the mismatch between risk 
awareness and implementation of protection measures 
and the need for more capacity for larger risks remains 
a real challenge in what is an increasingly difficult 
environment for the entire insurance industry.”
It added: “2021 serves as a good example of this 
mismatch. It witnessed multiple ransomware attacks 
which also targeted supply chains and critical 
infrastructure. These wide-spread attacks and newly 

 Source: Artemis & PWC

The insurance gap for cyber products is ‘disproportionately high’, says Munich Re in a new report.

world.
“One of the main economic lessons from the pandemic 
has been the importance of innovation, diversification 
and strategic agility in sustaining business resilience. 
And this has been heightened by a perfect storm of 
geopolitical instability, pressure on costs, competition 
for talent and changes in approaches to taxation 
globally.”
The response to a widening protection gap needs to 
be innovation-led and efficient risk capital needs to 
be at its heart, meaning the opportunities to provide 
insurance and reinsurance capital in capital market 
forms will almost certainly be at the center of efforts to 
narrow the gap, or at least slow the widening.
PwC explained in a new report, “With a growing 
need to find long-term solutions to address social and 
economic disparities and business resilience, insurers 
must go beyond their traditional mandate.”
Going beyond the traditional is a god mantra, as in order 
to remain relevant and meet customer needs through 
the coming decades, insurance and reinsurance markets 
are going to have to focus on service provision, while 
embracing the most efficient sources of and ways to 
match capital to the risks they underwrite, we believe.
Unfortunately, PwC believes that trust is also an issue 
for the re/insurance market, and driving the protection 
gap wider as well, as “This erosion of trust, combined 
with lack of access and poor financial education, has 
made customers less likely to buy insurance and has led 
to wider protection gaps and higher economic losses.”

If people trust insurance less and less, it means the 
industry will increasingly struggle to maintain its 
relevance, and so the gap will widen as more of society 
foregoes coverage in certain areas of their lives.
But, with insurable values rising exponentially higher, 
the need for risk capital is only going to grow.
To bridge the trust gap and narrow the protection gap, 
it’s going to take a customer-first, product design-led 
approach to insurance protection, backed by the most 
efficient access to reinsurance capital there can be.
Capacity and risk capital will be needed in significant 
amounts, as the industry adjusts to respond to the 
accelerated widening of protection gaps.
A clear opportunity for insurance-linked securities 
(ILS) specialists and capital market investors, who’s 
capital can be integrated into newly designed protection 
models that are fit for the future and respond to evolving 
customer needs.
PwC’s new report can be accessed here.

https://www.munichre.com/content/dam/munichre/contentlounge/website-pieces/documents/MunichRe-Topics-Cyber-Whitepaper-2022.pdf/_jcr_content/renditions/original./MunichRe-Topics-Cyber-Whitepaper-2022.pdf
https://www.munichre.com/content/dam/munichre/contentlounge/website-pieces/documents/MunichRe-Topics-Cyber-Whitepaper-2022.pdf/_jcr_content/renditions/original./MunichRe-Topics-Cyber-Whitepaper-2022.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/fs-2025/pwc-insurance2025.pdf
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strategies.
Insurers need to revisit their own business models 
and balance risk prevention with risk management, 
the report said. The report’s findings suggested that a 
climate resiliency framework was vital to building the 
required capabilities in an evolving risk landscape. Such 
a framework encourages insurers to rethink current risk 
assessment models, deploy risk prevention at scale, 
and drive sustainable investment and underwriting 
strategies, the report said.
The report found that among those deemed “Resilience 
Champions”:
• 82% have a chief of sustainability or equivalent
• Nearly 77% have embedded climate-risk data in their 
products and services
• Nearly 60% are in advanced stages of deploying 
machine learning-based pricing models
• About 53% are accessing new data sources, including 
satellite data, remote sensors, weather stations, and 

55

 Source: Reinsurance News & Munich Re

Insurers must adapt to achieve climate resiliency – report

The World Property and Casualty Report, published 
Tuesday, found that climate change is negatively 
impacting the insurance industry. Insurers focused 
on building climate-resilient business models will be 
better positioned to generate deeper customer trust 
while also boosting their relevance and profitability, 
the report found.
The report found that:
• Global economic losses driven by climate change 
have spiked by 250% in the last three decades
• 73% of policyholders rank climate change among 
their top concerns
• Insurers are also concerned, with about 40% ranking 
climate change as a top priority, with insurability and 
profitability as leading climate-related issues
Natural catastrophes have led to a 3.6-times increase in 
insured losses and a two-times increase in non-insured 
losses over the last 30 years, according to the report. 
While concerning, this fact presents an opportunity for 
insurers to recalibrate to better serve customers in a 
changing environment.
Fundamental changes are required for the industry to 
create customer-focused, resilient business models, the 
report said. More than 80% of the insurance industry’s 
individual and small commercial clients are aware 
of climate influences and have taken at least one key 
sustainable action over the last 12 months. However, 
more needs to be done, as only 8% of insurers 
surveyed were insurance frontrunners or “Resilience 
Champions,” defined by the report as those with strong 
governance, advanced data analysis capabilities, a 
strong focus on risk prevention, and who promote 
resilience through their underwriting and investment 

Insurers need to fundamentally change their business models to achieve climate resiliency, according to a new 
report from Capgemini and Efma.

makers in business and politics. In addition, possible 
state-sponsored cyber-attacks from all sides are putting 
additional pressure on the limits of insurability.”
The survey was conducted among 7,000 participants 
from 14 countries.
Part of the problem, writes Munich Re, is that 
digitisation is increasingly prevalent and led by 5G, 
cloud services, AI, and data analytics. It also said that 
83% of C-level respondents reported that they company 
was not adequately protected against cyber threats.
However, it added: “On a positive note, compared to 
the previous year, the availability of cyber insurance 

appears to have gained further traction, as there has 
been a 21% increase in the number of companies that 
have already taken out cyber insurance.”
It concluded: “One thing is clear: Digital disruption 
is progressing on a global level and associated 
dependencies are advancing enormously – and they 
make no allowance for those who are not sufficiently 
prepared. In response, the insurance industry has 
proven that it can provide real value-add for its clients 
with comprehensive solutions that adapt to the rapidly 
changing risk landscape.”

https://worldinsurancereport.com/propertyandcasualty/pdf/WIRPandC_2022_vFinal.pdf
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 Source: Insurance Business mag. & Capgemini and Efma

Regional Insurance

Top 10 most valued insurers in 
the Middle East
Brand Finance has published its annual “Brand Finance 
Middle East 150” ranking of the best insurers in the 
Middle East according to their valuation.
In 2022, ten insurers figured among the top 150 
companies in the region.
Bupa Arabia has been selected as the first insurance 
brand with a valuation of 664 million USD. The 
second and third positions are held by Qatar Insurance 
Company (QIC) and Tawuniya which are respectively 
valued at 509 million USD and 496 million USD.
Top 10 insurers in the Middle East according the 2022 valuation

Rank 
2022 Insurer Country

Valuation (million USD)
Change in value

2021 2022

1 Bupa Arabia Saudi Arabia 618 664 7%

2 Qatar Insurance (QIC) Qatar 535 509 -5%

3 Tawuniya Saudi Arabia 429 496 16%

4 Qatar Re Qatar 209 193 -8%

more to provide accurate, granular and real-time risk 
information
“The impact of climate change is forcing insurers to step 
up and play a greater role in mitigating risks,” said Seth 
Rachlin, global insurance industry leader at Capgemini. 
“Insurers who prioritize focus on sustainability will be 
making smart long-term business decisions that will 
positively impact their future relevance and growth. 
The key is to match innovative risk transfers with 
risk prevention and assign accountability within an 
executive team to ensure goals are top of mind.”
The report includes three key actions to boost insurers’ 
climate resiliency efforts while also increasing their 
relevance and profitability:
• Insurers must embed climate resilience into their 
corporate sustainability strategy, which clear actions 
assigned to C-suite executives to ensure ownership and 
accountability

• Insurers must rework their innovation approach to 
bridge the gap between long-term goals and short-term 
planning by embedding resilience across the company’s 
entire value chain
• Insurers must redesign their technology strategy to 
focus on product innovation, customer experience and 
corporate citizenship
“While most insurers acknowledge climate change’s 
impact, there is more to be done in terms of demonstrative 
actions to develop climate resiliency strategies,” said 
John Berry, CEO of Efma. “As customers continue to 
pay closer attention to the impact of climate change 
on their lives, insurers need to highlight their own 
commitment by evolving their offerings to both 
recognize the fundamental role sustainability plays 
in our industry and to stay competitive in an ever-
changing market.”

https://brandirectory.com/rankings/middle-east
https://brandirectory.com/rankings/middle-east
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close to the floor with discounts below regulatory 
minimums reaching 30-50%. In the coming quarters, 
this has the potential to further affect the loss ratios in 
a negative way as the business is earned. Since motor 
forms a large part of the Net written premiums for the 
UAE insurance market, it would serve insurers well to 
be wary of these trends.
An upside for 2022 will be the increase in medical 
premiums as DHA has increased the Index Rate bands 
for 2021 which forms the minimum rates that could be 
charged. This is expected to increase the overall health 
premiums in the market and could alleviate some of 
the reduction in the top line which came about due to 
companies reducing networks and benefits over the 
past few quarters.
To download the complete report click here

 Source: Atlas Magazine & Brand Finance

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

UAE listed insurance company performance analysis for the first 
quarter of 2022 
The listed Insurance Companies in UAE saw an 
increase in topline of 7% in the first quarter of 2022 
as compared to the first quarter of 2021. The total 
premiums written by listed Insurance companies in 
UAE aggregated to AED 9.4 billion for the first quarter 
of 2022 as compared to AED 8.8 billion of business 
written in the corresponding period of 2021. This 
excludes AKIC and METHAQ as their financials were 
not available at the time of compiling this report.
While the top line saw a growth, the bottom line 
observed a decrease of 12%. The profits have seen a 
reduction from AED 687 million in 2021-Q1 to AED 
602 million in 2022-Q1. UW Income contributed 267 
million to the current quarter profits with the larger 
remaining share driven by investment income. 
The profitability decline of AED 85 million was largely 
driven by a decline in profits for ADNIC by AED 49 
million. This was due to two main reasons – an increase 
in Net Commissions incurred as well as an increase in 
Net claims incurred. The claims incurred were lower in 
Q1 2021 driven by a relatively large release in OSLR 
and IBNR reserves by the Company. On the other hand, 
SICO contributed the largest amount to the increase in 
profits (AED 23 million) driven by investment income 
through quoted securities.
Reported Motor claims across the industry have been 
continuously on the rise since 2021 Q2. Given that the 
road traffic is back to pre-Covid levels, the industry 
needs to stem the discounts being offered in tariffs. The 
drop in motor rates means that the tariffs are already 
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5 ADNIC United Arab 
Emirates 76 113 49%

6 Orient Insurance United Arab 
Emirates 93 111 20%

7 Oman Insurance United Arab 
Emirates 79 105 32%

8 Gulf Insurance Group 
(GIG) Kuwait 71 75 6%

9 National Life & General 
Insurance Oman 77 70 -9%

10 Emirates Insurance United Arab 
Emirates 37 34 -8%

 Source: BADRI

https://badriconsultancy.com/wp-content/uploads/2022/05/BADRI-UAE-Listed-Insurance-Companies-Performance-Analysis-Q1-2022.pdf
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اقات ي يوقف االخ�ت
انية رسيــــع.. والتقصي االستبا�ت ر التهديدات السي�ب »ساما«: تطوُّ

إىل  حديثا  وجهه  تعميم  ي 
�ن )ساما(  السعودي  المركزي  البنك  ف  اع�ت

نتج  الماىلي  للقطاع  انية  السي�ب التهديدات  مستوى  أن  ن  التأم�ي كات  �ش
المتقدمة،  اق  االخ�ت مجموعات  قبل  من  وملحوظ  �يــــع  تطور  عنه 
التطور  أن هذا  ن  الماىلي ألغراض مختلفة، وب�ي القطاع  ي تستهدف  ال�ت
قبل  من  المستخدمة  واإلجراءات  واألدوات،  »األساليب،  يشمل 
ن تطوير قدرات الرصد والتقصي  «. وشدد »ساما« أنه يتع�ي ن ق�ي المخ�ت
مجموعات  تطور  يواكب  ي 

استبا�ت بشكل  للعمل  المالية  للمؤسسات 
للمؤسسات  األعمال  نماذج  ي 

�ن التغ�ي  باالعتبار  آخذا  اق،  االخ�ت
واستقطاب  المالية،  المعامالت  ي 

�ن التقنية  عىل  واالعتماد  المالية، 
من  يمكن  وموثوق  آمن  ماىلي  قطاع  لخلق  وحديثة،  ناشئة  تقنيات 

واالزدهار. النمو 
انية  السي�ب التهديدات  لتحليل  المبادئ  من  عددا  »ساما«  واعتمد 
األنماط  بتحليل  أشهر   6 خالل  العمل  وسيتم   ، الماىلي للقطاع 
الخبيثة  امج  كال�ب اق،  االخ�ت لمجموعات  التشغيلية  واألساليب 
للهجمات،  المختلفة  المراحل  وتصنيف  المتبعة  واإلجراءات 
وضوابط  اق  االخ�ت ات  بمؤ�ش للخروج  انية  السي�ب التهديدات  وتحليل 

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

 12 خالل  العمل  وسيتم  انية،  السي�ب للهجمات  والتصدي  الكشف 
عنها  المتقص  للمعلومة  اتيجية  اإلس�ت الجوانب  عىل  ن  ك�ي بال�ت شهرا 
سيناريوهات  وتحديد  اق  االخ�ت مجموعات  ودوافع  أهداف  مثل 

انية. السي�ب التهديدات  مستوى  حسب  المتوقعة  والهجوم  اق  االخ�ت
دقيق  تقييم  إجراء  ن  التأم�ي كات  �ش من  المركزي  البنك  وطالب 
المالية،  المؤسسة  ي 

�ن األمنية  التهديدات  إلدارة  الحاىلي  للوضع 
تطبيق  بمتابعة  ي 

ا�ن السي�ب األمن  لجنة  قيام  مع  الفجوات،  لتحديد 
الكامل  الدعم  وتقديم  المعتمدة  بالخطة  ام  ن االل�ت ومدى  المبادئ 
المؤسسة  ي 

�ن المختصة  الفرق  تواجه  ي  ال�ت والتحديات  العقبات  لحل 
يعيق  أو  يؤثر  ما  لكل  الصالحية  لصاحب  الداخىلي  والتصعيد  المالية 

المبادئ. تطبيق 
لتعزيز دور تحليل  ي 

ا�ن السي�ب األمن  الالزم إلدارة  الدعم  تقديم  وسيتم 
والكوادر  بالكفاءات  تزويدهم  عىل  والتأكيد  انية  السي�ب التهديات 
بمهامهم  للقيام  المالئم  والتدريب  التقنية  واألدوات  المدربة  الوطنية 

أكمل وجه. عىل 

ن التكافىلي من مرص كات التأم�ي األردن تتسلم رئاسة االتحاد العالمي ل�ش
االسالمية  ن  التأم�ي كة  �ش استضافت 
العمومية  الجمعية  اجتماع  االردن   –
التكافل  كات  ل�ش العالمي  لالتحاد 
بتاريــــخ  عقد  الذي  االسالمي  ن  والتأم�ي
ي عمان تحت رعاية 

19 أيار 2022 �ن
ي 

األرد�ن المركزي  البنك  السادة/ 
التكافىلي  ن  التأم�ي كات  �ش وبمشاركة 

. والدولية  والعربية  المحلية 
مدير  انتخاب  تم  االجتماع  وخالل 
السيد  اإلسالمية  ن  التام�ي كة  �ش عام 
العالمي  لالتحاد   

ً
رئيسا دحبور  رضا 

اإلسالمي  ن  والتأم�ي التكافل  كات  ل�ش
. القادمة  ة  للف�ت

السيد  االسالمية  ن  التأم�ي كة  �ش عام  مدير  قال  فقد  المناسبة  وبــهذه 
كات  ل�ش العالمي  االتحاد  اجتماع  بعقد  نرحب  “اننا  دحبور  رضا 
بدء  بعد  مهم  وقت  ي 

�ن االردن  ي 
�ن العا�ش  االسالمي  ن  والتأم�ي التكافل 

من  الرغم  وعىل  طبيعتها  اىل  الحياة  وعودة  جائحة كورونا  انحسار 
ي  ال�ت الجيوسياسية  االزمات  عن  ناتجة  وازمات  تحديات  ظهور 
ها عىل القطاع االقتصادي بشكل عام والقطاع  تعصف بالعالم وتأث�ي

 . ي بشكل خاص”  التأمي�ن
سبق  الذي  االردن  ي 

�ن االتحاد  اجتماعات  عقد  اعادة  ان   
ً
مبينا

تأكيد  هو   ، سابقة  مرات  لعدة  اإلسالمية  ن  التأم�ي كة  �ش واستضافته 
استضافة  ي 

�ن العالم  دول  ن  ب�ي ة  ن مم�ي مكانة  من  االردن  به  يح�ن  لما 
االقتصاد  عجلة  تحريك  ي 

�ن تساهم  ي  ال�ت واللقاءات  المؤتمرات 
كما   ، اجلها  من  ي عقدت  ال�ت االهداف  تدعم  بنتائج  وتخرج  والتنمية 
التكافىلي  ن  التأم�ي كات  إنشاء �ش ي  تب�ن ي 

�ن الرائدة  الدول  االردن من  ُيعد 

Arab Insurance JordanJordan

لالقتصاد  الرئيسي  والداعم  وتطورها 
ن  التأم�ي كة  �ش وتعت�ب  ي  الوط�ن
 1996 عام  تأسست  ي  ال�ت االسالمية 
تكافىلي  ي 

تعاو�ن ي  تأمي�ن عمل  أول  نواة 
ي األردن.

ن �ن متم�ي
كات  ل�ش العالمي  االتحاد  أن  ويذكر 
ن اإلسالمي تأسس عام  التكافل والتام�ي
 / الخرطوم  ي 

�ن الدائم  ومقره   1986
أغلب  عضويته  ي 

�ن ويضم   ، السودان 
التكافل  ي مجال 

ي تعمل �ن كات ال�ت ال�ش
ي كل من األسواق 

ن اإلسالمي �ن والتأم�ي
ق  �ش ودول  اإلفريقية  و  العربية 
قيادات  من  عدد  االتحاد  إدارة  مجلس  ويضم  وأوروبا،  آسيا  وغرب 

. الفقه اإلسالمي ن اإلسالمي ومجموعة من علماء  التأم�ي اد عالم  وروَّ
ن اإلسالمي اىل خدمة  كات التكافل والتأم�ي ويــهدف االتحاد العالمي ل�ش
والمؤسـسات  والهيئات  األعضاء  التكافىلي  االسالمي  ن  التأم�ي كات  �ش
بينها  والتكافل  التعاون  مبادئ  ون�ش  جهودها  وتوحيد  اإلسالمية 
لدعمها والنهوض بها إىل المستوى الذي يجعل منها مؤسـسات قادرة 
ي اإلسالمي 

ن التعاو�ن عىل تقديم أجود وأفضل خدمات التكافل والتأم�ي
نماذج  تأصيل  والعمل عىل  اإلسالمية  الفقه   من مجاميع 

ً
عا المقر �ش

تها  مس�ي ض  يع�ت ما  دراسة  إىل  إضافة   ، اإلسالمي ن  والتأم�ي التكافل 
الفكر  ن�ش وعي  ي 

�ن والمساهمة  ها 
ِّ
حل العمل عىل  ثمَّ  ومن  عوائق  من 

ي الجوانب 
ية �ن ات القوى الب�ش ي اإلسالمي وتنمية مفاهيم وخ�ب التأمي�ن

لوضع  االتحاد  يعتمدها  ي  ال�ت األهداف  من   
ً
انطالقا ة،  والفنيِّ عية  ال�ش

الممكنة. عية  ال�ش الوسائل  عىل   
ً
اعتمادا مناسبة  سياسات 

المصدر: صفحة شركة التأمين االسالمية على الفيس بوك

المصدر: عكـــاظ
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Arab Insurance TunisiaTunisia

La FTUSA a organisé une journée sur la fraude à l’assurance 
animée 
La FTUSA a organisé le 18 mai 2022 une journée 
sur la fraude à l’assurance animée par deux hauts 
responsables de l’Agence Française de Lutte contre la 
Fraude à l’Assurance ALFA - Agence de Lutte contre 
la Fraude à l’Assurance .
Cette journée s’inscrit dans le cadre des actions menées 
par la FTUSA pour faire face au phénomène de la 
fraude à l’assurance à travers un échange d’expériences 
en matière de prévention, de détection et de lutte contre 
les sinistres frauduleux.

 Source: FTUSA’s page on LinkedIn

Turnover increase of Tunisian insurers listed on the stock 
exchange in Q1 2022
As of 31 March 2022, the four Tunisian insurers listed 
on the stock exchange have recorded a 13.6% increase 
in their turnover. The premiums of the four companies 
as a whole has increased from 303.32 million TND 
(108.046 million USD) in Q1 2021 to 344.704 million 
TND (117.075 million USD) one year later.
The Société Tunisienne d’Assurances et de 
Réassurances (STAR) alone accounts for 36.6% of the 
total collections, that is 126.277 million TND (42.9 
million USD).

The companies ASTREE, Assurances Maghrebia 
and BH Assurance share the remaining 64.4% with 
respective turnover of 91.853 million TND (31.197 
million USD), 83.309 million TND (28.295 million 
USD) and 43.265 million TND (14.695 million USD).
On the other hand, the reinsurer Tunis Re, has posted 
54.553 million TND (18.18 million USD) of premiums 
during Q1 2022, that is a growth of 9.2% over a year.

 Source: Atlas Magazine

Arab Insurance OmanOman

ي لعمليات 
و�ن وع التحول اإللك�ت ن الصحي يقف عىل مستجدات م�ش فريق التأم�ي

ي ويناقش خطة تأهيل  ن الط�ب م�ي ن الصحي وال�ت التأم�ي
لسوق  العامة  الهيئة  رئيس  ونائب  الصحي  ن  التأم�ي فريق  رئيس  أكد 
تعميم  وع  م�ش أن  المعمري،  عىلي  بن  أحمد  ن  التأم�ي لقطاع  المال 
ي القطاع الخاص والزائرين للسلطنة 

ن �ن ن الصحي اإللزامي للعامل�ي التأم�ي
لتطبيق  الالزمة  المتطلبات  لتهيئة كافة  يواصل االستعداد   » ي

»ضما�ن
المستهدفة، حيث  للفئات  وع  الم�ش المحددة إللزامية  المراحل  كافة 
مختلف  ي 

�ن الجاهزية  من  متقدمة  مرحلة  إىل  االستعدادات  وصلت 
واستحداث  القانونية  المتطلبات  بتهيئة  يرتبط  ما  منها  المشاريــــع 
ي تضمن تجويد وتسهيل الخدمات فضال عن  ونية ال�ت األنظمة اإللك�ت

ي الط�ب ن  م�ي بال�ت المرتبط  وع  الم�ش
ممثىلي  بمشاركة  الفريق  اجتماع   هامش  عىل  الت�يــــح  هذا  جاء 
التأمينات  وهيئة  العمل  ووزارة  الصحة  وزارة  من  المعنية،  الجهات 
كات  ل�ش العمانية  والجمعية  عمان  تجارة وصناعة  االجتماعية وغرفة 
ألعضاء  المستمرة  اللقاءات  سياق  ي 

�ن االجتماع  هذا  ي 
ويأ�ت  . ن التأم�ي

واستعراض  المن�مة  ة  الف�ت خالل  إنجازه  تم  ما  لمناقشة  الفريق 
والمصاحبة  ية  التحض�ي المشاريــــع  من  لعدد  التنفيذي  الموقف 
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المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

Arab Insurance EgyptEgypt

ي: رفع الفائدة سيقلص سلبيات الموجة التضخمية ويعظم عوائد استثمارات  الزه�ي
ن كات التأم�ي رسش

رئيس  ي،  الزه�ي عالء  قال 
ن  للتأم�ي الم�ي  اإلتحاد 
أي  ي  �ب كة  ل�ش المنتدب  والعضو 
البنك  ن م�، إن قرار  للتأم�ي ي  �ب
اليوم  الصادر  الم�ي  المركزي 
سُيسهم   2% الفائدة  سعر  برفع 
السلبية الرتفاع  اآلثار  تقليص  ي 

�ن
المحلية  التضخم  معدالت 

العالمية. الموجة  وتداعيات 
الفائدة  أسعار  رفع  أن  وأوضح 
محفظة  عىل  إيجابية  ات  تأث�ي له 

العائد عىل األوعية  ن حيث يؤدي إىل زيادة  التأم�ي كات  استثمارات �ش
العوائد  زيادة  إىل  يؤدي  مما  العام  الدين  وأدوات  بالبنوك  اإلدخارية 
عىل  القنوات  هذه  تستحوذ  حيث   ، ن التأم�ي كات  ل�ش االستثمارية 

كات. ال�ش األك�ب من  الحصة 
هذه  أن  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ت�يحات  ي 

�ن ي  الزه�ي وأضاف 
ستعوضها  ن  التأم�ي كات  �ش استثمارات  عىل  للقرار  اإليجابية  ات  التأث�ي
ظل  ي 

�ن ي  والط�ب السيارات  بفرعي  نتيجة  المتوقعة  الخسائر  عن 
غيار  وقطع  الطبية  والخدمات  المستلزمات  أسعار  ارتفاع  توقعات 

القرار. لهذا  نتيجة  السيارات 
تأمينات  كات  و�ش البنوك  ن  ب�ي  

ً
تنافسيا  

ً
سوقا يخلق  الفائدة  رفع  قرار 

العمالء لجذب  الحياة 
الحياة،  لتأمينات  ثروة  كة  ل�ش المنتدب  العضو  أسعد،  رماح  كشف 
أسعار  برفع   – اليوم  الصادر  الم�ي  المركزي  البنك  قرار  تأث�ي  عن 
 
ً
%2 – عىل وثائق تأمينات الحياة بالسوق الم�ية، موضحا الفائدة 

ولكن  ن  التأم�ي كات  �ش لدى  اإلدخارية  امج  ال�ب عىل  سلبية  اتها  تأث�ي أن 
. الكب�ي بالمعدل  ليس 

أسعار  رفع  أن  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ت�يحات  ي 
�ن أسعد  وأوضح 

تنافس  يخلق  بالبنوك  الفائدة 
اإلدخارية  األوعية  ن  ب�ي شديد 
والوثائق  ي 

الم��ن بالقطاع 
تأمينات  كات  �ش لدى  االدخارية 

بالسوق. الحياة 
للمعدالت  بالنظر  أنه  إىل  وأشار 
لألوعية  العمالء  تتجه  الراهنة 
الرتفاع  بالبنوك  اإلدخارية 
عىل   

ً
سلبا يؤثر  مما  عوائدها 

كات  ب�ش االدخارية  الوثائق 
هناك  ولكن  الحياة،  تأمينات 

السلبية. ات  التأث�ي هذه  تداعيات  يقلصا  ن  رئيسي�ي ن  عامل�ي
توف�ي  تتضمن  االدخارية  ن  التأم�ي وثائق  أن  األول  العامل  أن  وأضاف 
ة  ن يمنحها م�ي االدخارية مما  المكون  للعمالء بجانب  التأمينية  التغطية 
العامل  يتمثل  بينما  بالبنوك،  االدخارية  الشهادات  عن  لها  تنافسية 
ي ارتفاع معدالت االستثمار لهذه الوثائق نتيجة الرتفاع أسعار 

ي �ن
الثا�ن

المرتفعة  العوائد  ذات  االدخارية  األوعية  ي 
�ن واستثمارها  الفائدة 

الوثائق. عوائد  زيادة  عليه  تب  مما سي�ت بالبنوك، 
وما  بالبنوك  الفائدة  أسعار  إرتفاع  أن  أسعد  نوه  أخرى،  جهة  ومن 
ي زيادة عوائد المحافظ 

ي عوائد الدين العام يسهما �ن
يعقبها من زيادة �ن

بها. الربحية  معدالت  زيادة  وبالتاىلي   ، ن التأم�ي كات  ل�ش االستثمارية 
ي 

�ن الم�ي  المركزي  للبنك  النقديـة  السياسة  لجنة  قررت  قد  وكانت 
، رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض  ي

الما�ن الخميس  اجتماعهـا يوم 
 200 بواقع  المركزي  للبنك  الرئيسية  العملية  وسعر  واحدة  لليلة 
عىل  و11.75%   12.25%  ،11.25% إىل  ليصل  أساس  نقطة 

تيب. ال�ت
ليصل  أساس  نقطة   200 بواقع  والخصم  االئتمان  سعر  رفع  تم  كما 

إىل 11.75%.
المصدر: أموال الغد

.) ي
)ضما�ن الصحي  ن  التأم�ي وع  لتطبيق م�ش

ي 
ن �ن ن الصحي اإللزامي للعامل�ي ي هذا اإلطار أكد المعمري بأن التأم�ي

 و�ن
ة عىل مستوى االقتصاد  ات كب�ي ي خلق تغ�ي

القطاع الخاص سيسهم �ن
وظيفية  تخصصات  وجذب  الممارسات  نوعية  ي 

�ن ي  والتأمي�ن الصحي 
جانبه  ومن  لالقتصاد.   جديدة  استثمارات  جذب  وكذلك  جديدة 
الصحي  القطاع  سيوجه  الصحي  ن  التأم�ي توسع  بأن  المعمري  أوضح 
للمؤسسات  نوعي  استقطاب  ع�ب  الخدمة  جودة  تعزيز  نحو  الخاص 
الخدمة  تجويد  عن  فضال  الطبية،  الكفاءات  وكذلك  المتخصصة 
وفق  لها  خيص  ال�ت سيتم  ي  ال�ت ن  التأم�ي كات  �ش من  المقدمة  التأمينية 
تتعامل  ي  ال�ت ي  التأمي�ن المنتج  ونوع  تتناسب  نوعية  ومتطلبات  معاي�ي 
ن  المواطن�ي وصحة  بحياة  يرتبط  حساس  جانب  يمس  والذي  به 

. ن والمقيم�ي
كات  �ش ن  ب�ي يربط  الذي  ي 

و�ن اإللك�ت ي 
ضما�ن منصة  وع  م�ش ويعت�ب 

مطالبات  إدارة  كات  و�ش الخاصة  الصحية  والمؤسسات  ن  التأم�ي
الخطوات  أبرز  من  الصلة  ذات  الحكومية  والجهات  الصحي  ن  التأم�ي
ظل  ي 

�ن  ، ي
العما�ن الصحي  ن  التأم�ي قطاع  وتطوير  لتنظيم  ية  التحض�ي

الخدمات  وتجويد  لتسهيل  التقنية  الثورة  باستثمار  الحكومة  اهتمام 
ي ترجمة لألولويات 

المقدمة للجمهور، فضال عن أن هذه الخطوة تأ�ت
ي تقوم عليها رؤية عمان 2040،   كما تم خالل االجتماع  الوطنية ال�ت
يسىع  الذي  ي  الط�ب ن  م�ي ال�ت وع  لم�ش التنفيذي  الموقف  استعراض 
دقيقة  بيانات  وفق  والعمليات  والعالجات  األمراض  تصنيف   إىل 
مع  تتوافق  موحدة  معاي�ي  وفق  الفوترة  عملية  ويسهل  ومكتملة 
الحديث  االجتماع  خالل  تم  كما  الجانب،  هذا  ي 

�ن الدولية  المعاي�ي 
ذات  الحكومية  المؤسسات  ي 

�ن المنصة  مع  ن  المتعامل�ي تأهيل  عن 
والتأمينية. الخاصة  الصحية  والمؤسسات  العالقة 

ك  المش�ت العمل  إطار  ي 
ي �ن

تأ�ت االجتماع  أعمال هذا  أن  بالذكر  الجدير 
ن  للعامل�ي الصحي  ن  التأم�ي تعميم  وع  بتطبيق م�ش المعنية  الجهات  ن  ب�ي
ي القطاع الخاص والزائرين ألرض سلطنة عمان بناء عىل قرار مجلس 

�ن
ي بتكليف الهيئة العامة لسوق المال بالعمل عىل إعداد 

الوزراء القا�ن
وع، والذي يهدف إىل ضمان  اللوائح والبنية التنظيمية لتطبيق الم�ش
للبلد  والزائرين  الخاص  القطاع  ي 

�ن ن  للعامل�ي الصحية  الرعاية  توف�ي 
الحكومية. الصحية  المؤسسات  عىل  العالج  وتقليل كلفة 
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Companies News

 بقيمة 1.75 مليار درهم بزيادة 11%
ً
اكتتبت أقساطا

 » ن 200 مليون درهم مكاسب »أورينت للتأم�ي
 » ن للتأم�ي »أورينت  كة  أرباح �ش ارتفعت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
مليون   196 مقابل  درهم  مليون   200 إىل   2022 األول  الربــع  ي 

�ن
األرباح  وزادت   ،2021 ي 

الما�ن العام  من  ة  الف�ت نفس  عن  درهم 
بزيادة  درهم  مليون   94 مقابل  درهم  مليون   102 لتصبح  الفنية 
 1.57 من   11% بنسبة  المكتتبة  األقساط  وارتفعت   ،8% نسبتها 

1.75 مليار درهم. مليار درهم إىل 
مليار   3.8 إىل  درهم  مليار   3.5 من  ن  المساهم�ي حقوق  ارتفعت  كما 
ة من 10.4  كة خالل ذات الف�ت  موجودات ال�ش

ً
درهم، وارتفعت أيضا

والودائع  النقد  قيمة  وزادت  درهم،  مليار   11.6 إىل  درهم  مليار 
وبزيادة  درهم  مليار   5.2 مقابل  درهم  مليار   6.3 إىل  واالستثمارات 

.21% نسبتها 
نتائج  إن  »أورينت«:  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس   ، ن األم�ي وقال عمر 
ي حجم 

 خالل الربــع األول من العام بزيادة �ن
ً
كة أظهرت أداء قويا ال�ش

كة،  ي ال�ش
ي األرباح الفنية، ما يعكس ثقة العمالء �ن

األقساط وارتفاع �ن
ي 

�ن الرائدة  كة  ال�ش مكانة  ويعزز  الرشيدة،  االكتتابية  سياستها  ويؤكد 
بالدولة. ن  التأم�ي المصدر: الخليجسوق 

ICIEC and IFTI sign ground-breaking MoU to boost the Islamic 
Insurance Sector
Saudi Arabia:Saudi Arabia: The Islamic Corporation for the 
Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) 
and the International Federation of Islamic Takaful and 
Insurance Companies (IFTI) signed today a ground-
breaking Memorandum of Understanding (MOU) in a 
move designed to boost the development of the Islamic 
insurance sector. 
The MoU was signed by Mr Oussama KAISSI, the 
Chief Executive Officer of ICIEC, and Mr Reda Amin 
Dahbour, the Chairman of IFTI.
Under the terms of the MoU, ICIEC, being the insurance 
arm of the Islamic Development Bank Group, and IFTI, 
an umbrella entity for Islamic Takaful and insurance 
companies around the world, have agreed on a general 
framework to facilitate cooperation on their common 
goals, and on a range of collaborative initiatives and 
programs. 
One of the main objectives of the MOU is to promote 
the Islamic insurance industry and support the member 
institutions of the Federation in providing the best 
solutions and services while strengthening the technical 
capabilities of the workforce in the field of Islamic 
insurance. ICIEC, through IFTI, will support member 
institutions and companies operating in the Islamic 
insurance domain and encourage them to introduce 
and promote export credit insurance as new products 

among their offerings.
Under the broader 
terms of the MoU, 
both institutions 
agree to cooperate in 
organizing seminars 
and courses for 
employees and 
providing coordinated 
technical support. 
ICIEC avails its 
reinsurance services 
to IFTI for export 
credit insurance. 
The MoU explicitly encourages the rest of the OIC 
companies to introduce export credit and foreign 
investment insurance products as new. 
Oussama KAISSI, CEO of ICIEC, welcomed the 
signing of the MoU. “There are excellent synergies 
between our organizations. We are looking forward to 
working together with IFTI to promote our common 
objectives in contributing to the promotion of Islamic 
insurance, supporting institutions and companies in 
introducing Export Credit insurance, and encouraging 
more operators to introduce them as new products.”

»البحـريـن الـوطنيـة القابضـة« ترفــع أربـاحـهـا 312% 
كة   البحرين   الوطنية   القابضة   وهي   أعلنت   �ش البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
كة   البحرين   ن  ) bni (  و�ش كة   البحرين   الوطنية   للتأم�ي كة   األم   ل�ش  ال�ش
ن   عىل   الحياة   ،  ) bnl ( نتائجها   المالية   للربــع   األول    الوطنية   للتأم�ي

ي   31   مارس . 2022   
ة   المنتهية   �ن  للف�ت

ن   ن   قدره   78 . 7   مالي�ي ي   ربــح   عائد   للمساهم�ي
وحققت   المجموعة   صا�ن

ي   وذلك   بزيادة   ي   بالمقارنة   مع   89 . 1   مليون   دينار   بحري�ن  دينار   بحري�ن
 قدرها  .  % 312   كما   بلغت   ربحية   السهم   خالل   الربــع   األول 1 . 69    
ي   الربــع   األول   من   العام   السابق.  

   بالمقارنة   مع   7 . 16   فلسا   �ن
ً
 فلسا

ن   بنسبة    % 326   إىل    وارتفع   إجماىلي   الدخل   الشامل   العائد   للمساهم�ي
ي   31   مارس 2022    

ي   للربــع   األول   المنتهي   �ن ن   دينار   بحري�ن    86 . 5 مالي�ي
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ة   المماثلة   من   ي   خالل   الف�ت  بالمقارنة   مع   37 . 1   مليون   دينار   بحري�ن
ي . 

 العام   الما�ن
ة   الثالثة   أشهر   المنتهية   ي   األرباح   إىل   ف�ت

ي   صا�ن
ويعود   سبب   الزيادة   �ن

ة   المماثلة   من   العام   السابق   ي   31   مارس   2022   بالمقارنة   مع   الف�ت
 �ن

 إىل   المكاسب   االستثنائية   غ�ي   المتكررة   الناتجة   عن   إعادة   التصنيف،  
ي   تتعلق   بإعادة   تصنيف   ي  . وال�ت ن   دينار   بحري�ن  والبالغة   87 . 5   مالي�ي
ي   بالمملكة   العربية   السعودية،  

ن   التعاو�ن ي   للتأم�ي كة   الدرع   العر�ب  �ش
عيد   تصنيفها   إىل  

ُ
كة   زميلة   محتسبة   بطريقة   حقوق   الملكية،   أ  وهي   �ش

 استثمار   ماىلي   متوفر   للبيع   بناءً   عىل   إعادة   تقييم »    التأث�ي   الجوهري  «  
 بعد   انخفاض   حصة   المجموعة   من    % 15   إىل  .  % 4 . 9   وكان   االنخفاض  
كة   األهلية   ي   مع   ال�ش

ن   التعاو�ن ي   للتأم�ي كة   الدرع   العر�ب  نتيجة   اندماج   �ش
ي   المملكة   العربية   السعودية  . ومن   المهم   التنويه   عىل   أن  

 للتكافل   �ن
ي   التدفقات  

 المكاسب   من   إعادة   التصنيف   ليس   لها   تأث�ي   مبا�ش   �ن
 النقدية   للمجموعة   وهي   ناتجة   عن   تطبيق   المعاي�ي   المحاسبية   ذات  

 الصلة . 
ن (  بعد   استثناء   حقوق   األقلية(   كما   ارتفع   إجماىلي   حقوق   المساهم�ي
ي   31   مارس   2022   بنسبة    % 4   ليصل  

ة   الثالثة   أشهر   المنتهية   �ن  ف�ت
ي   بالمقارنة   مع   22 . 62   مليون   دينار    إىل   70 . 64   مليون   دينار   بحري�ن
ي   نهاية   عام  . 2021   أما   مجموع   الموجودات   فقد   بلغ  

ي   �ن  بحري�ن
ي   بالمقارنة   مع   28 . 119   مليون   دينار      69 . 127 مليون   دينار   بحري�ن

ي   بنهاية   العام   السابق،   أي   بزيادة   قدرها .  % 7     بحري�ن
ن   بلغ   73 . 11   مليون   دينار   وحققت   المجموعة   إجماىلي   أقساط   تأم�ي
ي   ن   دينار   بحري�ن ي   الربــع   األول   بالمقارنة   مع   67 . 10   مالي�ي

ي   �ن  بحري�ن
،   أي   بزيادة   قدرها  .  % 10   وكان   هذا   ي

ي   الربــع   األول   من   العام   الما�ن
 �ن

ن   ي   جميع   القطاعات   التشغيلية   باستثناء   قطاع   التأم�ي
 نتيجة   للنمو   �ن

ي  
ي   أقساط   مكتسبة   �ن

 عىل   المركبات  . كما   حققت   المجموعة   صا�ن
ي   بالمقارنة   مع 40 . 4     ن   دينار   بحري�ن  الربــع   األول   بلغ   66 . 4   مالي�ي
،   أي   بزيادة   ي

ي   الربــع   األول   من   العام   الما�ن
ي   �ن ن   دينار   بحري�ن  مالي�ي

 قدرها .  % 6   

ق   فاروق   المؤيد،   رئيس   مجلس   اإلدارة   الذي   ترأس   االجتماع  
ّ
وعل

 قائالً »   : مع   انحسار   أزمة   كورونا   وعودة   الحياة   تدريجيا   إىل   طبيعتها،  
ي   إجماىلي   األقساط   كما   حققت  

   �ن
ً
   جيدا

ً
 سجلت   المجموعة   نموا

 نتائج   جيدة   من   المحفظة   االستثمارية   باإلضافة   إىل   األداء   الجيد   من  
  
ً
ي   األرباح   وهو   ما   يعد   إنجازا

ي   ارتفاع   صا�ن
كات   الزميلة،   ما   ساهم   �ن  ال�ش

ي   مملكة  
ن   �ن ي   صناعة   التأم�ي

ي   ظل   المنافسة   الحادة   �ن
   باإلشادة   �ن

ً
 جديرا

ي   األسواق   العالمية .  « 
ايدة   �ن ن  البحرين،   باإلضافة   إىل   التقلبات   الم�ت

وعلق   سم�ي   الوزان،   الرئيس   التنفيذي   للمجموعة   قائالً »   : إن   النتائج  
 الفنية   لمعظم   القطاعات   التشغيلية   كانت   جيدة   وطرحت   المجموعة  
ي   العام   المن�م   والعمل   جار   عىل  

 منتجات   جديدة   للسوق   المحىلي   �ن
 طرح   المزيد   من   المنتجات   األخرى   وكذلك   إضافة   وتعزيز   التغطيات  
 الحالية   لتتماسش   مع   متطلبات   الع�   وتطلعات   الزبائن  . كما   نعمل  
كاتنا   الزميلة   عىل   تقديم   خدمات   ح�ية      وبالتنسيق   مع   بعض   �ش

ً
 حاليا

ي   طرحها  
ي   يرغبون   �ن  تناسب   أنشطتهم   وتدعم   المنتجات   الجديدة   ال�ت

ي   تطوير   كوادرنا   الوطنية   من  
ي   القريب   العاجل  . كما   إننا   مستمرون   �ن

 �ن
 خالل   الدورات   المتخصصة   لنيل   أعىل   المؤهالت   العلمية   والعملية «
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ي عىل 
ق األوسط للعام الثا�ن ي ال�ش

ن �ن كات التأم�ي ن رسش ي المرتبة األول ب�ي
“بوبا العربية” �ن

التوالي
صدارتها  عىل  العربية  بوبا  حافظت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
ق األوسط،  ي ال�ش

ن األك�ث قيمة �ن كات التأم�ي ي قائمة �ش
للمرتبة األوىل �ن

ة  ع�ش أقوى  ضمن  كة  ال�ش وصنفت   . التواىلي عىل  ي 
الثا�ن للعام  وذلك 

العالمات  قائمة  ي 
�ن  15 الـ المرتبة  ي 

و�ن السعودية،  ي 
�ن تجارية  عالمات 

عىل  السعودي  السوق  قطاعات  جميع  ي 
�ن قيمة  األك�ث  التجارية 

بوبا  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  ناظر،  طل  األستاذ:  اخت�ي  كما   ، التواىلي
ق األوسط. ال�ش ي 

ا �ن تنفيذيًّ 20 مديًرا  قائمة أفضل  العربية ضمن 
Brand Fi- فاينانس  براند  أصدرته  الذي  التقرير  ي 

�ن ذلك  (جاء 
العالمات  تقييم  ي 

�ن المتخصصة  االستشارية  كة  ال�ش  ،)nance
ي عام 

ي تأسست �ن ي لندن -وال�ت
اتيجية �ن التجارية واالستشارات االس�ت

التقرير  العالم-، وحوى  20 دولة حول  أك�ث من  ي 
م1996، وتوجد �ن

ق  ال�ش ي 
�ن قيمة  األك�ث  التجارية  للعالمات  الجديد  السنوي  تصنيفها 

مارس  شهر  ي 
�ن أصدرته  والذي  2022م،  لعام  والسعودية  األوسط 

. ي
الما�ن

لعام  الجديد  السنوي  تصنيفها  ي 
�ن  )Brand Finance( وركزت 

ي 
�ن سوقية  قيمة  واألك�ث  األقوى  التجارية  العالمات  عىل  2022م 

”، للعام  ي
ن التعاو�ن ، والذي تصدرته “بوبا العربية للتأم�ي ن قطاع التأم�ي

“بوبا  قيمة  ي 
�ن السنوي  النمو  التقرير  قدر  حيث   ، التواىلي عىل  ي 

الثا�ن
لهذا  دوالر  مليون   664 المالية  قيمتها  لتبلغ   ،8% بنسبة  العربية” 

2.490 مليار ريال سعودي(. العام )ما يعادل 

التنفيذي  -الرئيس  ناظر  طل  وأوضح 
 - ي

التعاو�ن ن  للتأم�ي العربية  بوبا  كة  ل�ش
العالمات  قائمة  كة  ال�ش تصدر  أن 
األك�ث  ن  التأم�ي كات  ل�ش التجارية 
يرسخ  التواىلي  عىل  ي 

الثا�ن للعام  قيمة 
المملكة  ي 

�ن ن  التأم�ي مجال  ي 
�ن ريادتها 

خدمات  بفضل  السعودية؛  العربية 
تقدمها  ي  ال�ت ة  ن المتم�ي الصحية  الرعاية 
مع  يتوافق  بما  عمالئها،  من  ن  للمالي�ي

ن  بتحس�ي المرتبط   ) ي الوط�ن )التحول  التنفيذي   2030 رؤية  برنامج 
كة  ال�ش رؤية  مع  يتوافق  وما  وكفاءتها،  الصحية  الخدمات  جودة 

اتيجية.  االس�ت
ي تجاوز عددها أك�ث من  وأعرب ناظر عن فخره بأ�ة بوبا العربية ال�ت
المملكة؛ ليقدموا خدماتهم  ي جميع أنحاء 

1,800 موظف جاهزين �ن
لقائمة  العربية  بوبا  تصّدر  ي 

�ن الفضل  لهم  وأرجع  كة.  ال�ش لعمالء 
ق األوسط.  ي ال�ش

التجارية األك�ث قيمة �ن العالمات 
، وجعله المحور  ي “بوبا العربية” للتحول الرقمي كما أكد ناظر أن تب�ن
المقدمة  خدماتها  تطوير  إىل  أدى  أعمالها،  من  كث�ي  ي 

�ن األساسي 
 . بشكل كب�ي اإلنتاجية  زيادة  ي 

�ن وأسهم  وزيادتها،  وتسهيلها،  للعمالء، 
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Kuwait Re reports promising results for the period ended 31 March 
2022
Kuwait:Kuwait: Kuwait Reinsurance Company reported a net 
profit of KD 2.05 MLN for the period ended 31 March 
2022, an increase of 13% as compared to KD 1.82 
MLN in the corresponding period previous year. Basic 
and Diluted Earnings per share (EPS) were Fils 9.93, 
compared to Fils 8.31 in Q2021, 1.
• Gross written premium decreased by 6% to KD 
29.65 MLN from KD 31.45 MLN in the corresponding 
period previous year.
• The underwriting result declined to KD 1.80 
MLN from KD 2.32 MLN, 22% decrease from the 
corresponding period previous year.
• The combined ratio remained almost at the same level 
at 91.9% compared to 91.4% in the corresponding 
period previous year.
• The Company’s net investment income improved by 
19% to KD 1.05 MLN with a yield of 3.1% compared 
to KD 0.88 MLN with 3.0% yield in the corresponding 
period previous year.
• The Net profit before tax of the company improved 

by 13% to KD 2.15 MLN from 1.91 MLN in the 
corresponding period previous year, mainly contributed 
by increase in the net investment income.
• The Shareholders’ equity increased to KD 65.76 
MLN, from 63.18 MLN at the end of 2021, an increase 
of 4%.
• The company’s Invested assets increased by 1% to 
KD 137.24 MLN from KD 136.20 MLN at the end of 
2021.
• The total assets of Kuwait Re have grown by 8% to 
KD 206.51 MLN, from KD 191.47 MLN at the end of 
2021.

 Source: Company’s page on LinkedIn
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العضو  الرسول،  عبد  مصط�ن  محمد  قال  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
خطة  تنتهج  إنها  م�«  التكافىل-  ن  للتأم�ي »أورينت  كة  ل�ش المنتدب 
تحليل  �ن  االصطناع  الذكاء  تقنيات  استخدام  �ن  للتوسع  طموح 
تبدأ  أن  عىل   2024 عام  ح�ت  اآلىل  االكتتاب  عمليات  �ن  البيانات 

. الط�ب ن  والتأم�ي التكميىل  السيارات  ن  تأم�ي بفرع 
�ن  للتوسع  تخطط  كته  �ش أن   – »المال«  مع  حواره  �ن   – وأضاف 
خدمة  تطوير  بجانب   ، و�ن اإللك�ت والتسويق  الفردية  المنتجات 
لقيادة  والبحرى  والط�ب  الهندس  فروع  عىل  الرهان  مع  العمالء 

المقبلة. ة  الف�ت النمو خالل  قاطرة 
خالل  السياسة  هذه  �ن  االستمرار  إىل  أيضا  تسىع  كته  �ش أن  وأكد 
من  السوق  �ن  كات  أك�ب خمس �ش من  لتظل  المقبلة  الثالث سنوات 

األقساط. حيث حجم 
جنيه  مليار   1.5 بلغ  حاليا  كة  ال�ش استثمارات  حجم  أن  عن  وكشف 

مليار   1.6 إىل  االستثمارات  محفظة  حجم  زيادة  المستهدف  ومن 
المقبل يونيو  بنهاية 

الضغط هنا الرجاء  الحوار كامال،  لقراءة نص 

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

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

كة: محمد مصط�ن عبد الرسول العضو المنتدب لل�ش

»أورينت« تضع خطة الستخدام الذكاء االصطناىع �ن االكتتاب ح�ت 2024
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