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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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Marsh Index shows moderating 
trend for pricing through Q2
Global commercial insurance prices rose by 9% in 
the second quarter of 2022, according to the Marsh 
Global Insurance Market Index. The pace of rate 
increases slowed for the sixth consecutive quarter; 
global composite increases peaked at 22% in the fourth 
quarter of 2020.
The second quarter was the nineteenth consecutive in 
which composite pricing rose, continuing the longest 
run of increases since the inception of the index in 
2012.
In the second quarter of 2022, a slower pace of increase 
in financial and professional lines contributed to a 
moderation of pricing in most geographies.
Cyber insurance pricing continued to rise significantly, 

World Insurance

although the pace of increase slowed in the quarter, to 
79% in the US and 68% in the UK, compared to 110% 
and 102%, respectively, in the prior quarter.
The UK experienced the steepest decline in composite 
pricing increases, to 11% this quarter from 20% in the 
first quarter.  Source: Marsh
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$170bn of global insurance premiums at risk by 2027, research 
suggests
According to a new Accenture report, up to $170bn of insurance premiums could be at risk in the next five years 
due to poor claims experiences, with process inefficiencies in underwriting potentially costing the industry another 
$160bn over the same period.

https://iciec.isdb.org/
https://info.marsh.com/l/395202/2022-07-28/cddnlv/395202/1659020378zQ93z9tP/Global_Insurance_Market_Index_Q2_2022.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/Secure/pdf-no-index-6/Accenture-Why-AI-In-Insurance-Claims-And-Underwriting?elqcst=272&elqcsid=1857
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The report is based on surveys of more than 6,700 
policyholders across 25 countries; more than 120 claims 
executives in 12 countries; and more than 900 US-
based underwriters. It investigates how the insurance 
industry is responding to the latest market dynamics, 
pressure from new competitors, and challenges facing 
underwriters.
It also prospects the growing demand for seamless 
customer experiences, notably, how artificial 
intelligence (AI) technologies can be applied to satisfy 
and retain customers and transform the underwriting 
function.
The research found that 31% of the claimants were 
not fully satisfied with their home and auto insurance 
claims-handling experiences over the past two years. 
Of this 31%, 60% cited settlement speed issues and 
45% cited issues with the closing process.
30% of dissatisfied claimants said they had switched 
carriers in the past two years, and another 47% said 
they were considering doing so. Overall, the consumers 
who reported not being fully satisfied could represent 
up to $34 billion in premiums annually, or up to $170 
billion over the next five years.
79% of the claims executives surveyed said they 
believe that automation, AI and data analytics based 
on machine learning can bring value across the entire 
claims value chain. Yet only 35% of claims executives 
report that their organizations are advanced in their 

use of these technologies. Although this is subject to 
change, the research says that nearly 65% of insurance 
companies plan to invest $10 million or more in these 
technologies over the next three years, focusing on AI-
based applications and automation technologies.
Insurers could reduce underwriting operating costs 
through the adoption of AI technologies, making 
up to $160 billion in efficiency gains by 2027. As 
underwriters currently navigate ageing systems and 
inefficient processes, the research found that up to 40% 
of their time is spent on non-core and administrative 
activities, causing an annual efficiency loss of between 
$17 billion and $32 billion. More than 60% of the 
underwriters surveyed believe that improvements 
could be made to the quality of their organizations’ 
processes and tools.
Kenneth Saldanha, who leads Accenture’s Insurance 
industry group globally, said, “AI is no longer a 
technology of the future, but an established capability 
that many insurance innovators are already putting 
to work to deliver better customer experiences and 
empower their workforce.”
“As humans and AI collaborate ever more closely in 
insurance, companies will be able to reshape how they 
operate, becoming more efficient, fluid and adaptive. 
Those that are already moving to leverage AI will be 
able to create sustained competitive advantage.”

 Source: Reinsurance News & Accenture

Gallagher Re Global InsurTech Report for 2022 Q2
The report follows on this year’s theme of ‘Geographic 
Trends and Regional Idiosyncrasies’, with a specific 
look at the EMEA region through an InsurTech lens. 
In addition to profiling various InsurTech businesses, 
clients and individuals, this report provides our 
readership with the most current InsurTech investment 
data and view on the general market.
Key findings:
• InsurTech is showing signs of a small recovery, with 
Q2 funding up 8% on the prior quarter as total disclosed 
global InsurTech funding for the quarter reached an 
impressive $2.41 billion.
• Average deal size increased for the quarter by 18.3% 
— $22.11 million in Q2 compared to $18.72 million 
in Q1.

• The increase in average deal size is however 
overshadowed by a 7.7% decrease in total Q2 InsurTech 
deals. Q2 saw 132 InsurTech deals, compared to 143 
InsurTech deals in Q1.
• Total disclosed funding for L&H InsurTech reached 
$918M in Q2. This reflects a 12.4% increase in 
funding from the prior quarter, as well as an increase in 
deals. There were 40 deals for L&H InsurTech in Q2 
compared to 37 in Q1.
• $948 million was raised in six Q2 mega-rounds, 
including four based in the U.S.
To download full report, please click here

 Source: Gallagher Re

https://www.ajg.com/gallagherre/-/media/files/gallagher/gallagherre/global-insurtech-report-2022-q2.pdf
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P/C insurers in emerging markets at risk as economic recovery 
slows – S&P

Overall, ratings are stable, but some markets are seeing 
weakening trends. The P/C sectors in China, Colombia, 
and Turkey continue to display negative credit trends. 
This is mainly driven by relatively weak underwriting 
results in China and Colombia and the weaker credit 
quality of the Turkish sovereign.
Higher inflation is set to increase the premium rates 
for P/C insurers as risks are being repriced. Short-
term underwriting results are also anticipated to be 
constrained by increased claim costs, particularly 
in motor and property lines, and potential reserving 
shortfalls for longer-tail lines.
Elevated interest rates will gradually support 
investment results, though S&P suspect more volatile 
capital markets will lead to some revaluation losses.
“New regulatory developments will continue to 
enhance risk awareness and policyholder protection, 
but the implementation of more sophisticated 

requirements comes at a cost. New regulations with 
higher capital requirements may prompt capital raising. 
For some, re-evaluation of business models could lead 
to consolidation,” said S&P Global Ratings credit 
analyst, Emir Mujkic.
Capital adequacy remains a key strength for many, 
as 80% of S&Ps rated insurers in emerging markets 
maintained at or above the ‘A’ confidence level in 
2021, due to the build-up of earnings in previous years. 
The overall size of capital remains small for insurers 
in most emerging markets, making capital buffers 
potentially more vulnerable to large single losses.
S&P expect capital buffers will remain robust in 2022 
and 2023, though cushions could narrow if capital 
market volatility leading to lower asset valuations 
persists, completions remain high, and insurers are 
unable to adjust their rates for inflation.

S&P Global Ratings report that persistent pressures from inflation, tightening financial conditions and slower 
economic growth in China and other markets are likely to cause constraints on operating conditions for property/
casualty (P/C) insurers in emerging markets.

 Source: Reinsurance News & S&P Global Ratings

Arab Insurance LebanonLebanon

2 years after Beirut Blast, operating environment remains tough 
for (re)insurers
Lebanon’s (re)insurers have experienced extremely 
high levels of operational risk, though reinsurance has 
largely protected their balance sheets from the Beirut 
Blast two years ago, says AM Best which has released 
a market segment report, the second anniversary of the 
devastating Beirut Port explosions.
External challenges
The blast at the Beirut port on 4 August 2020 caused 
widespread destruction, and together with the global 

COVID-19 pandemic, exacerbated the issues faced 
by the country. In 2022, inflation continues to rise as 
global pressures, including the Russia-Ukraine conflict, 
send energy and food prices soaring. Overall, this has 
placed further pressure on the faltering attempts to 
induce an economic recovery in Lebanon, highlighting 
the country’s structural weaknesses. The May 2022 
elections failed to produce a parliamentary majority, 
and continued political deadlock is likely, says AM 
Best.

https://gaif.org/Archive/802e91d.pdf
https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=322540&URatingId=3101297&AltSrc=22&_ga=2.253749824.894876510.1659594597-1669454545.1617012044
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which are likely to somewhat temper the negative 
effects of hyperinflation in the country.
To read full article, please click here

44

Lebanese (re)insurers have also faced a dilemma of 
how they remunerate their staff. As the financial crisis 
persists, the risk that human capital leaves the country 
increases. AM Best believes that this could result in 
significant operational disruption for Lebanese (re)
insurers that fail to retain key personnel and develop 
in-house talent.
(Re)insurers’ balance sheets remain pressured
Lebanese (re)insurers’ investment portfolios are highly 
exposed to domestic issuers, exposing the market to the 
elevated economic and political risks that persist in the 
country.
The impact of the Lebanese default and its consequences 
on the local financial system is clearly visible on (re)
insurers’ balance sheets. In 2020, the value of the 
insurance market’s fixed income holdings dropped by 
more than 40%, leading to a relative increase in other 
asset classes such as cash and real estate.
Since then, AM Best expects the local (re)insurance 
industry to have actively rebalanced their investment 
portfolios in favour of hard assets, such as real estate, 

 Source: Middle East Insurance Review & AM Best
Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

البنك المركزي السعودي يطرح “مسودة التعديالت عىل الالئحة التنفيذية لنظام 
” لطلب مرئيات العموم  ي

ن التعاو�ن كات التأم�ي مراقبة �ش
التعديالت  “مسودة  وع  م�ش طرح  السعودي  المركزي  البنك  أعلن 
” لطلب  ي

التعاو�ن ن  التأم�ي كات  لنظام مراقبة �ش التنفيذية  الالئحة  عىل 
ن  ن والمختص�ي ي هذا الصدد العموم والُمهتم�ي

مرئيات العموم، داعًيا �ن
إبداء مالحظاتهم ومرئياتهم  - إىل  الشفافية والمشاركة  لمبدأ  - تعزيًزا 
ي  الوط�ن للمركز  التابعة  “استطالع”  منصة  ع�ب  وذلك  وع،  الم�ش عىل 
البنك  اختصاصات  من  ا 

ً
انطالق الخطوة  هذه  ي 

وتأ�ت للتنافسية. 
وجهوده  ن  التأم�ي قطاع  عىل  والرقابة  اف  اإل�ش ي 

�ن السعودي  المركزي 
صناعة  لتطورات   

ً
ومواكبة القطاع،  نمو  ودعم  لتطوير  المستمرة 

المملكة بشكل خاص. ي 
العالم بشكل عام و�ن ن حول  التأم�ي

التحديث  المواءمة مع  إىل  يهدف  وع  الم�ش أن  المركزي،  البنك  ن  وب�ي
إىل   

ً
إضافة  ، ي

التعاو�ن ن  التأم�ي كات  مراقبة �ش نظام  مؤخًرا عىل  الصادر 
دعم  من  ُيمكن  بما  والمرونة،  بالشمول  ن  يتم�ي تنظيمي  إطار  توف�ي 
استقرار القطاع، وتوف�ي البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة المخاطر 
ن فيه،  ي ظل حماية حقوق كافة المتعامل�ي

وتقديم أفضل الخدمات، �ن
.2030 المملكة  رؤية  مستهدفات  تحقيق  ودعم 

المرئيات  استقبال  أنه سيتم  السعودي  المركزي  البنك  ، أوضح 
ً
ختاما

وع “مسودة التعديالت عىل الالئحة التنفيذية  والمالحظات عىل م�ش
أنَّ   

ً
علما  ،

ً
يوما  )15( خالل   ” ي

التعاو�ن ن  التأم�ي كات  �ش مراقبة  لنظام 
اعتماد  بغرض  الدراسة؛  والمالحظات ستكون محل  المرئيات  جميع 
وع المسودة  النهائية لهذه الالئحة. ويمكن االّطالع عىل م�ش الصيغة 
للتنافسية  ي  الوط�ن للمركز  التابعة  “استطالع”  منصة  زيارة  خالل  من 

)الرابط(. المصدر: البنك المركزي السعوديع�ب 

https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/81789/Type/MiddleEast/Lebanon-2-years-after-Beirut-Blast-operating-environment-remains-tough-for-re-insurers/1/sid/332616?utm_source=News&utm_medium=Email&utm_campaign=MEIR_eDaily
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/Insurance/Pages/default.aspx
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Arab Insurance SyriaSyria

ة ن الذين لديهم أمراض مزمنة إىل 250 ألف ل�ي رفع قيمة التغطية الطبية للموظف�ي

ن األك�ث حاجة محمد لـ»الوطن«: تحويل أي وفر نتيجة ضبط النفقات إىل الموظف�ي
 برفع الحد الماىلي 

ً
ن قرارا اف عىل التأم�ي أصدر مجلس إدارة هيئة اإل�ش

اإلداري  العام  القطاع  ي 
�ن ن  للعامل�ي المش�ن  خارج  التأمينية  للتغطية 

 وذلك لمن لديهم 
ً
ة سنويا 250 ألف ل�ي ة سورية إىل  200 ألف ل�ي من 

مزمنة. أمراض 
تخفيض  منه  نسخة  سانا  تلقت  المجلس  من  لقرار   

ً
وفقا  

ً
أيضا وتم 

بالمئة   15 إىل  بالمئة   25 من  ية  المخ�ب التحاليل  أجور  من  االقتطاع 
وزيادة  بالمئة   10 بنسبة  المخابر  لمصلحة  الزيادة  تنعكس  بحيث 
داخل  واإلجراءات  الجراحية  للعمليات  التأمينية  الطبية  التعرفة 
 وبما يضمن عدم تحمل 

ً
 مع تضخم التكاليف مؤخرا

ً
المش�ن انسجاما

. المش�ن مبالغ عند دخوله  أي  البطاقة  الموظف حامل 
ن إىل عدم سداد أي  ودعا المجلس حسب القرار حامىلي بطاقة التأم�ي
بالمئة   15 من  أك�ث  ي وعدم سداد 

والمشا�ن الطبيب  لدى  مالية  مبالغ 
العامة  المؤسسة  وإعالم  واألدوية  ية  المخ�ب التحاليل  تكلفة  من 
جانب  من  مخالفة  أي  حصول  حال  ي 

�ن والهيئة  ن  للتأم�ي السورية 
. ي

المشا�ن أو  الطبيب 
بناًء عىل  أنه  رافد محمد  ن  التأم�ي اف عىل  اإل�ش هيئة  عام  مدير  اعت�ب 
ي 

�ن ن  للعامل�ي الصحي  ن  للتأم�ي دوري  تقييم  بإجراء  المعلنة  الخطة 
ن  الموظف�ي إىل  نفقاته  بضبط  تحقيقه  يتم  وفر  أي  وتحويل  الدولة، 
ي 

�ن للمرونة   
ً
وتحقيقا حاجة،  األك�ث  اإلنسانية  الحاالت  وفق 

أفضل  يحفظ  بما  الطبية،  الخدمات  ي كلف 
�ن ات  للمتغ�ي االستجابة 

إدارة  مجلس  أقر  الدولة،  لموظف  ورقيها  التأمينية  للخدمة  جودة 
إضافة  الصحي  ن  التأم�ي خدمات  عىل  التعديالت  من  جملة  الهيئة 
ن  التأم�ي لبطاقة  الماىلي  الحد  زيادة  وأهمها:  السابقة،  التعديالت  إىل 
أدوية  لديه  لمن   

ً
ألفا  250 إىل  ألف   200 من  التأمينية(  )التغطية 

بالمئة.  20 يعادل  مزمنة، وهو ما 
بأن  الدقيقة  المتابعة  ونتيجة  المتوافرة  اإلحصائيات  ن  تب�ي حيث 
العا�ش  الشهر  ي 

�ن ينتهي رصيدهم  المزمن  من مر�ن  بالمئة   90 نحو 
2022 أي قبل نهاية العقد بشهرين وذلك مع ارتفاع أسعار األدوية، 
 خالل 

ً
ألفا  50 الـ تستهلك  النسبة سوف  هذه  فإن  التعديل  هذا  ومع 

اح  اق�ت وتم  ومادية،  إنسانية  أولوية  أنهم  ونرى  المذكورين،  الشهرين 
بشكل  الحاصل  الوفر  نتيجة  وإقرارها  والزيادة  التعديالت  هذه 
األدوية  )أغلفة(  بقصاصات  باالحتفاظ  الصيدليات  إلزام  من  أساسي 
الفوات�ي  من  االقتطاع  نسبة  تخفيض  تم  كذلك  الطبية،  والوصفات 
ي المبالغ 

 �ن
ً
ية من 25 بالمئة إىل 15 بالمئة وهو ما يمثل تحسنا المخ�ب

استمرار  يضمن  وهو  بالمئة   10 بنسبة  المخ�ب  يستلمها  ي  ال�ت الصافية 
أسعار  فروقات  أي  البطاقة  حامل  الموظف  تحميل  دون  الخدمة 
العامة  المخابر والمؤسسة  النسبة كانت تقتطع لمصلحة هيئة  وهذه 
الجراحية  للعمليات  الطبية  التعرفة  لزيادة  إضافة   , ن للتأم�ي السورية 
الطبيب  أجور  أو  المش�ن  حصة  سواء  المش�ن  داخل  واإلجراءات 
نجاح  لضمان  المطلوب  والتوازن  المتاحة  اإلمكانات  وفق  الجراح 

الخدمة. واستمرار 
الجراح  الطبيب  أجور  تحويل  يتم  بأن  تعليماتها  الهيئة  أصدرت  كما 
كة اإلدارة( بما يضمن وصول أجوره  ن )�ش كة التأم�ي ة من �ش إليه مبا�ش
تصنيف  ي 

�ن ن  التمي�ي إلغاء  وتم  جهده،  له  تحفظ  ي  ال�ت بال�عة  كاملة 

المحافظات،  حسب  ي 
المشا�ن

 
ً
حاليا التكاليف  تشابه  بسبب 

واإلبقاء  المحافظات،  جميع  ي 
�ن

أكد  كما   ..Bو  A تصنيف  عىل 
االستخدام  حسن  أن  محمد 
يضمن  الصحي  ن  التأم�ي لبطاقة 
ن  وتحس�ي وتطوير  استمرارية 
سياسة  وهذه  الخدمة 
ن  للتأم�ي السورية  المؤسسة 
ن  التأم�ي عىل  اف  اإل�ش وهيئة 
ينعكس  استخدام  أي سوء  وأن 
له  المؤمن  رصيد  نفاد  عىل 
من  االستفادة  وعدم  ب�عة 

الحاجة. وقت  البطاقة 
وحقوق  البطاقة  لحامل  إساءة  يمثل  االستخدام  سوء  أن  إىل  إضافة 
خزينة  من  مدعوم  الصحي  ن  )التأم�ي العام  وللمال  لهم  المؤمن  ي 

با�ت
هو  أخرى  ات  بمستح�ن الموصوفة  األدوية  فاستبدال  الدولة(, 
النظام  عىل  إدخالها  أو  ورية  �ن غ�ي  تحاليل  وطلب  استخدام،  سوء 
ي دون إجرائها هو سوء استخدام، وإعطاء البطاقة لشخص 

و�ن اإللك�ت
ي المؤسسة 

 أن لجنة سوء االستخدام �ن
ً
آخر هو سوء استخدام, مبينا

وتم  المجال،  هذا  ي 
�ن بفعالية  بدورها  تقوم  ن  للتأم�ي السورية  العامة 

الطبية،  الخدمة  استخدام  أساؤوا  الذين  مزودي  من  ات  الع�ش فصل 
من  اإلنفاق  ضبط  ملف  بدأت  ن  التأم�ي عىل  اف  اإل�ش هيئة  وأن 
يتهاون  من  بحق  شديدة  إجراءات  اتخاذ  تم  حيث  ذاتها،  كات  ال�ش
ثم  الطبية  الخدمة  مزودي  عىل  ن  ك�ي ال�ت يتم  أن  قبل  الملف  هذا  ي 

�ن
البطاقة. حامىلي 

ي الكب�ي يجب أن تصل 
ي اإلنسا�ن وع الوط�ن ونؤكد أن أموال هذا الم�ش

ي 
ام والر�ت المريض وضمن كل معاي�ي االح�ت الفعىلي وهو  إىل مستحقها 

من  المؤسسة  مع  نضع كل جهودنا  ما  وهو  الخدمة  تقديم  ي 
�ن الالزم 

األمر  هذا  ي 
�ن البطاقة  حامل  مساعدة  أن  كما  المجال،  هذا  ي 

�ن أجله 
الصحيحة  واالستفادة  الشكاوى  تقديم  خالل  من  األهمية  منته  ي 

�ن
البطاقة. من 

ن  ي الدولة حامىلي بطاقة التأم�ي
ن محمد أنه يمكن االستفادة لموظ�ن وب�ي

ي 
ن ف�ن التأم�ي العسكرية إىل شبكة  ي 

المشا�ن ة النضمام  الكب�ي المزايا  من 
ة وموجدون عىل  ي مختصون عىل مستوى عال من الخ�ب

هذه المشا�ن
ممتازة  وخدمة  ن  التأم�ي لمر�ن  خاصة  غرف  ويوجد  الساعة،  مدار 

ن أو سواه. ي سواء تأم�ي
ي هذه المشا�ن

معروفة �ن
رصيد  إىل  ُيضاف  بأن   

ً
سابقا  

ً
قرارا اتخذ  الهيئة  إدارة  مجلس  أن  كما 

يراجع  لمن  المش�ن  داخل  للعالج  ة  ل�ي ألف   500 ن  التأم�ي بطاقة 
من  المحقق  الوفر  تحويل  فكرة  من   

ً
انطالقا العسكرية،  ي 

المشا�ن
المخابر  ومنها  الخدمات  جميع  عدا  المواطن،  إىل  ن  للتأم�ي انضمامها 
وبالتاىلي  خارجها  ية  المخ�ب التحاليل  كلفة  نصف  تقارب  كلفتها  ي  ال�ت

أطول. ة  لف�ت بطاقته  الحفاظ عىل رصيد  الموظف  يستطيع 
المصدر: الوكالة العربية السورية لألنباء والوطن
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ن مرصية كة تأم�ي بعد مرور ما يزيد عن 120 عام عىل إنشاء أول �ش

كات تأمينات الحياة إىل استخدام أول جداول إكتوارية مرصية  الرقابة المالية توجه �ش
لتسع�ي وثائقها 

المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  عمران  محمد  الدكتور  أصدر 
تأمينات األشخاص  كات  بتوجيه �ش  2022 )1303( لسنة  قراره رقم 
استخدام  إىل  الم�ى  ن  التأم�ي سوق  ي 

�ن العاملة  األموال  وتكوين 
باعتبارها  الم�ية  اإلكتوارية  الحياة  جداول  من  األوىل  النسخة 
تأمينات األشخاص وتكوين األموال،  كحد أد�ن ألسس تسع�ي وثائق 
عام  من  ميالدية-بدءا  سنة  نهاية كل  ي 

�ن الهيئة  بموافاة  ام  ن االل�ت مع 
ن  التأم�ي كة  �ش لدى  الفعلية  الوفاة  لمعدالت  ي 

احصا�ئ -2022ببيان 
الم�ى  الجدول  من  األوىل  بالنسخة  الواردة  بالمعدالت  مقارنة 
المقرر استخدامه، وبذلك تصبح م� أول دولة عربية لديها جداول 
ن  التـأم�ي لسوق  الفعلية  ة  الخ�ب بيانات  عىل  وقائم  بها،  خاصة  حياة 

بها.
نشاط  عرف  قد  الم�ي  المجتمع  أن  عمران  الدكتور  وأوضح 
ن م�ية  تأم�ي كة  أول �ش تأسيس  مع  عاما   120 من  أك�ث  منذ  ن  التأم�ي
اختيار  عىل  االعتماد  يتم  كان  ن  الح�ي ذلك  ومنذ   ،1900 عام  ي 

�ن
معدالت  ي 

�ن الم�ية  ة  الخ�ب مع   
ً
توافقا ية  ن اإلنجل�ي الجداول  أقرب 

جهود  هناك  كانت  الماضية  عاما  ن  الثالث�ي وخالل  والعجز،  الوفاة 
الهيئة  مع  بالتعاون  اإلكتوارية  اء  الخ�ب جمعية  بها  قامت  ومحاوالت 
إكتوارى  جدول  أول  إلنشاء  سابقا-   - ن التأم�ي عىل  للرقابة  الم�ية 
ي إنشاء أية جداول إكتوارية 

م�ي، لكن لم تنجح تلك المحاوالت �ن
للدقة،  البيانات وافتقادها  اكتمال  نظرا لتحديات عديدة أهمها عدم 
تلك  انشاء  عىل  القادرة  المحلية  اإلكتوارية  ة  الخ�ب توافر  وعدم 
إكتوارية  دراسات  ثالث  بعمل  المحاوالت  تلك  وانتهت  الجداول، 
ي  وال�ت ية  ن االنجل�ي اإلكتوارية  الحياة  جداول  أنسب  الختيار  تحليلية 

الوفاة فقط. ي معدالت 
الم�ية �ن ة  الخ�ب تمثل 

ورئيس  الهيئة،  رئيس  مساعد  رمضان  هشام  أشار  ناحيته  ومن 

عىل  العمل  أن  م�ي،  إكتوارى  جدول  أول  إلنشاء  المشكلة  اللجنة 
 ، ن يقرب من عام�ي ما  استغرق  الجداول قد  األوىل من  النسخة  إنشاء 
 )B&W ( ن ن الدولي�ي ن اإلكتواري�ي تضمنت االتفاق مع أحد االستشاري�ي
األشخاص  تأمينات  كات  �ش مع  التعاون  وتم  المتحدة،  المملكة  من 
تنفيذها ومراجعتها   ، المطلوبة  البيانات  األموال عىل تجميع  وتكوين 

الم�ى. السوق  الواردة من  البيانات  نظرا لضخامة حجم 
عن  م�ي  اكتوارى  حياة  جدول  ألول  األولية  النتائج  أظهرت  وقد 
انخفاض متوسط معدل الوفاة الكىل بنسبة 20% عن أحدث جدول 
الوفيات  معدالت  وانخفاض   )  A67-70  ( مستخدم  ي  ن إنجل�ي حياة 

ملحوظة. الذكور بصورة  لإلناث عن 
ن  التأم�ي وثائق  ستجعل  الم�ية  الجديدة  الجداول  أن  رمضان  وتابع 
فئات  تغطية  يضمن  بما  المجتمع  من  عريضة  يحة  ل�ش إتاحة  أك�ث 
تطوير  عىل  ن  التأم�ي كات  �ش ستساعد  كما   ، ن المواطن�ي من  جديدة 
جدول  ظل  ي 

�ن جديدة  تأمينية  منتجات  وإضافة  الحالية،  منتجاتها 
والعجز. للوفاة  الواقعية  المعدالت  عن  يع�ب  حياة 

ي ذلك 
وأكد مساعد رئيس الهيئة أنه وفقا لقرار رئيس الهيئة الصادر �ن

األموال،  وتكوين  األشخاص  تأمينات  كات  �ش إلزام  تم  فقد  الشأن 
ي تحددها الهيئة   للضوابط ال�ت

ً
 وفقا

ً
ونيا باستكمال قاعدة بياناتها الك�ت

الجداول بصورة دورية. تلك  أو تطوير  يمكنها من تحديث  وبما 
ي نهاية عام 2018 بروتوكول تعاون 

الجدير بالذكر أن الهيئة وقعت �ن
والمملوكة  ن  التأم�ي األفريقية إلعادة  كة  لل�ش االجتماعية  المؤسسة  مع 
من  بها  م�  تساهم  ي  -وال�ت ن التأم�ي إلعادة  األفريقية  كة  لل�ش بالكامل 
الماىلي  9%-لتقديم الدعم  خالل عدة جهات حكومية بما يقارب من 

إلنشاء أول جدول حياة اكتواري م�ي.
المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

ن التكافىلي عىل أوجه  كات التام�ي رصف مبلغ 48 مليون جنيه جديدة من فوائض �ش
ع إىل 200 مليون جنيه الخ�ي ليصل إجماىلي مبالغ الت�ب

ن التكافىلي الغ�ي موزع  كات التأم�ي ي فوائض �ش
اتفقت لجنة” الت�ف �ن

 ،2019 المالية رقم )23( لسنة  الرقابة  “والمشكلة بقرار رئيس هيئة 
 48 بحواىلي  يقدر  جديد  ماىلي  بمبلغ  ع  الت�ب عىل   ، األخ�ي اجتماعها  ي 

�ن
ماىلي  كدعم  وتوجيهه   ، وال�ب الخ�ي  أعمال  ي 

�ن إلنفاقه  جنيه  مليون 
بدون  أو  رمزي  بمقابل  ن  للمواطن�ي طبية  الرعاية  تقدم  ي  ال�ت للجهات 

مقابل.
وقد شارك الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ومساعده 
فوائض  ي 

�ن الت�ف  لجنة”  اجتماع  فعاليات  ي 
�ن رمضان،  هشام 

المستشار  برئاسة  والمشكلة   “ موزع  الغ�ي  التكافىلي  ن  التأم�ي كات  �ش
عضويتها  ي 

�ن وتضم  الهيئة،  رئيس  مستشاري  المعىط-كب�ي  عبد  رضا 
كات  عددهم10�ش البالغ  التكافىلي  ن  التأم�ي كات  ل�ش ن  المنتدب�ي األعضاء 
ممثىلي  لقاء  تم  حيث  عية،  ال�ش الرقابة  لجان  عن  ممثل  بجانب 
وعات الرعاية الصحية  عات لعرض م�ش ي تل�ت الت�ب

الجهات الراغبة �ن
ومناقشة  مجتمعاتهم،  زمام  ي 

�ن   
ً
احتياجا األك�ث  ن  للمواطن�ي الموجهة 

اء  ل�ش ه  توف�ي المطلوب  الماىل  للدعم  تصورهم  ي 
�ن اللجنة  أعضاء 

الرعاية  وعات  م�ش لتشغيل  الالزمة  الطبية  والمستلزمات  األجهزة 

طاقتها  لزيادة  وتخطط  القائمة  الطبية  المراكز  أو  الجديدة  الطبية 
. المر�ن انتظار  قوائم  لتقليل  اإلستيعابية 

ع  الت�ب عىل  أعضائها  وبكامل  اللجنة  اتفاق  عن  عمران  د.  وكشف 
الجامعي  التعليمي  األسنان  طب  لمستش�ن  جنيه  مليون   10 بمبلغ 
سوهاج  لمستش�ن  جنيه  مليون   7 ومبلغ  القاهرة،  لجامعة  التابع 
 ، الجامعي الشعرية  باب  لمستش�ن  جنيه  مليون   7.4 وبمبلغ  العام، 
وعالج  المبكر  لالكتشاف  بهيه  لمؤسسة  جنيه  مليون   5 ومبلغ 
�طان  لمستش�ن  جنيه  مليون   5 ومبلغ  للسيدات،  الثدي  �طان 
ي مركز صحة اال�ة  57357، ومبلغ 3.5 مليون جنيه لجه�ت األطفال 
التابع  الجامعي  المنصورة  طب  ومستش�ن  الغربية  محافظة  بنهطاى 
إىل  جنيه  مليون   10 بمبلغ  ع  الت�ب إىل  باإلضافة  المنصورة،  لجامعة 

. ن التأم�ي بقطاع  ن  العامل�ي ي عالج 
�ن المساهمة  حساب 

عددها  البالغ  التكافىلي  ن  التأم�ي كات  �ش أن  الهيئة  رئيس  وقال 
مسئوليتها  بممارسة  للمجتمع   

ً
فا م�ش  

ً
نموذجا قدمت  كات  10�ش

زيادة  ي 
�ن واإلسهام  الوطن  لخدمة  رائعة  بإيجابية  المجتمعي  ودورها 

- ن للمواطن�ي الصحية  الرعاية  تقدم  ي  ال�ت للجهات  التشغيلية  القدرة 
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المساهمة  بجانب  بها،  للمر�ن  االنتظار  قوائم  مقابل-وتقليل  بدون 
. ً
احتاجا األك�ث  للطبقات  الطبية  الخدمة  رفع مستوى  ي 

�ن
احتياجات  لتلبية  التكافىلي  ن  التأم�ي كات  الراقية ل�ش باالستجابة  وأشاد   
ال�ب  ألعمال  جنية  مليون   200 بحواىلي  ع  والت�ب البسطاء،  ن  المواطن�ي
ي  ال�ت المالية  الفوائض  من  الماضية  سنوات  األربــع  مدار  عىل  والخ�ي 
التكافىلي  ن  التأم�ي كات  ب�ش  ) ن ك�ي )المش�ت ن التأم�ي وثائق  حملة  يتقدم  لم 
ي نوعية الوثائق ذات األقساط المنخفضة.

للحصول عليها وخاصة �ن
2019 تشكيل لجنة دأبت  ي عام 

أنه سبق وقرر �ن وأوضح د. عمران 
ع  الت�ب من  الهيئة  قررته  لما  نفاذا  تأسيسها  منذ  عملها  تبا�ش  أن  عىل 
، بعد ما  الخ�ي ي أوجه 

الغ�ي موزعة �ن التكافىلي  ن  التأم�ي كات  بفوائض �ش
ومتابعة  التكافىلي  ن  التأم�ي كات  ل�ش الدوري  الفحص  أثناء  للهيئة  ن  تب�ي
كات  6�ش يكتتب  وال�ت  التكافىلي  ن  التأم�ي كات  ل�ش التعويضات  �ف 
وجود  عن  الحياة  �ن  وأربــع  والمسئوليات  الممتلكات  فروع  �ن  منها 
كة  �ش لدى   ) ن ك�ي الوثائق)المش�ت حملة  بصندوق  موزعة  غ�ي  فوائض 
التكافل ولم يتم الت�ف فيه، ومَر عليها أك�ث من 3 سنوات، وحرص 
ببيان  بموافاتها  التكافىلي  ن  التأم�ي كات  �ش مطالبة  عىل  المالية  الرقابة 
دوري بحركة رصيد الفائض الغ�ي موزع، ليتم تجنيب هذا الرصيد �ن 

. وال�ب الخ�ي  لتوزيعه عىل جهات   
ً
تمهيدا منفصلة  حسابات 

اللجنة  أعضاء  أن  المعىط  عبد  رضا  المستشار  أوضح  ناحيته  ومن 
ع-جاء  الت�ب عند  المعاي�ي  من  بعدد  ام  ن االل�ت عىل  واتفقوا  سبق 
المسجلة  القانونية  الكيانات  عىل  ع  الت�ب يقت�  مقدمتها-أن  ي 

�ن
األك�ث  للفئات  الطبية  خدماتها  تقدم  ي  وال�ت الدولة  لرقابة  والخاضعة 
بقطاع  ن  للعامل�ي العالج  تكاليف  ي 

�ن والمساهمة  مقابل  بدون   
ً
احتياجا

عند  اللجنة  تراىع  وأن   ،)�
ٌ
ق وأبناء  )زوج/زوجة  وأ�هم  ن  التأم�ي

بناًء  ترتيبها  ع  الت�ب لها  يؤول  ي  ال�ت الجهات  تحديد  �ن  شئونها  إعمال 
حات  والمق�ت الطلبات  استعراض  أثناء  احتياجا”  “األك�ث  مبدأ  عىل 

المعروضة.
ن التكافىلي أصبحت خاضعة  والجدير بالذكر ان ممارسة نشاط التأم�ي
تقوم  حيث   ، التكافىلي  ن  التأم�ي كات  �ش عمل  تنظم  جديدة  لضوابط 
االستثماري  والجانب  ن  التأم�ي أعمال  بإدارة  التكافىلي  ن  التأم�ي كة  �ش
أجر،  مقابل   ) ن ك�ي )المش�ت ن  التأم�ي وثائق  حملة  لحساب  بها  المرتبط 
ن التكافىلي صندوق لحملة الوثائق لديها يمثل  كة التأم�ي ئ �ش بحيث تن�ش
نظامها  -حسب  التكافىلي ن  التأم�ي كة  تنشئها �ش ي  ال�ت الحسابات  مجموع 
الم�ية  المحاسبة  معاي�ي  تطبيق  دليل  مع  يتوافق  بما   - األساسي
حملة  وحقوق  ومطلوبات  موجودات  ويتضمن   ، ن التأم�ي كات  ل�ش
وعوائدها،  اكات  االش�ت قيمة  فيه  تودع  كما   ، التكافىلي ن  التأم�ي وثائق 
كات  �ش حسابات   عن  بشكل كامل  منفصلة  الحسابات  هذه  وتكون 

بإدارتها. تقوم  ي  ال�ت التكافىلي  ن  التام�ي
اكات  االش�ت مجموع  من  يتب�ت  وهوما  التأمي�ن  الفائض  فإن  لذا 
خصم  بعد  أخرى،  إيرادات  وأي  استثماراتها  وعوائد  المحصلة 
وتكاليف  الفنية  والمخصصات  ن  ك�ي للمش�ت المدفوعة  التعويضات 
مقابل  الملكية  حقوق  أصحاب  وحصة  التأمينية  العملية  ومصاريف 
توزيعه  يعاد  االستثمار  وانشطة  التكافىلي  ن  التأم�ي اعمال  من  إدارة كل 
الرقابة  هيئة  قرارات  تحددها  ال�ت  للقواعد  وفقا  الوثائق  حملة  عىل 

المالية.
ن  التأم�ي كات  �ش عن  المسددة  التعويضات  قيمة  أن  بالذكر  الجدير 
2022 قد بلغت حواىلي  التكافىلي خالل الخمسة أشهر األوىل من عام 
 2021 لعام  الزمنية  ة  الف�ت نفس  عن  بينما كانت  جنيه،  مليار   1.1
 
ً
وفقا وذلك   13% حواىلي  تغ�ي  وبمعدل  جنيه  مليون   953 حواىلي 

.2022 ي مايو 
الشهري لألنشطة والصادر �ن لتقرير األداء 

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

كات لسالمة المراكز المالية.. التفاصيل ن الموحد يلزم بفحص دورى لل�ش قانون التأم�ي
ن الموحد، إىل رسم قواعد محددة وشاملة  وع قانون التأم�ي يهدف م�ش
عليها،  والرقابة  اف  اإل�ش قواعد  وينظم  م�،  ي 

�ن ن  التأم�ي لصناعة 
ن الخاصة،  ي قانون صناديق التأم�ي

ووضع القواعد المنصوص عليها �ن
اإلجباري عن  ن  التأم�ي وقانون   ، ن التأم�ي اف عىل  واإل�ش الرقابة  وقانون 
ال�يــــع  النقل  مركبات  حوادث  عن  الناشئة  المدنية  المسئولية 
ن الم�ي قانون   تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأم�ي
اف والرقابة عىل ممارسة  ي طياته آليات اإل�ش

موحد وشامل يحتوي �ن
النشاط  ممارس  يتخذه  الذي  الشكل  أيا كان  ي م�، 

�ن ن  التأم�ي نشاط 
األساسية. وأنظمته  تعددت صيغته  ومهما  ي م�، 

�ن
فحص  إجراء  المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  توىل  يــــع،  للت�ش ووفقا 
كة للتأكد من سالمة المركز الماىلي ومراعاة أحكام القانون  دوري لل�ش

. ن التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي عمليات  لمزاولة  الفنية  واألسس 
إذا   

ً
جزئيا أو  شاماًل   

ً
فحصا كة  ال�ش أعمال  تفحص  أن  للهيئة،  ويجوز 

حملة  حقوق  بأن  االعتقاد  عىل  يحملها  ما  األسباب  من  لديها  قام 
عىل  القدرة  لعدم  معرضة  كة  ال�ش أن  أو  للضياع  معرضة  الوثائق 
أنها  أو  ن  التأم�ي بسوق  ارها  ثبت إ�ن ممارستها  أن  أو  اماتها  ن بال�ت الوفاء 

القانون. هذا  أحكام  خالفت 
يمثل  ن  المساهم�ي من  عدد  طلبه  إذا  الفحص،  هذا  إجراء  يجوز  كما 
كة  لل�ش األقل  عىل  والمدفوع  المصدر  المال  رأس  من  بالمائة  ة  ع�ش
األشخاص  تأمينات  وثائق  حملة  من  خمسمائة  عن  يقل  ال  عدد  أو 
تقل  ال  مدة  إصدارها  عىل  م�ن  قد  يكون  األموال  تكوين  وعمليات 

عن ثالث سنوات
مستندات  أو  بيانات  أو  معلومات  أية  للهيئة  تقدم  أن  كة  ال�ش وعىل 
واإلجراءات  لألوضاع   

ً
وفقا ويت  الفحص،  بهذا  قيامها  أثناء  تطلبها 

الهيئة. إدارة  يحددها مجلس  ي  ال�ت
المصدر: اليوم السابع
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Arab Insurance MoroccoMorocco

Interview: Hisham Ramadan on the growth and challenges of 
the actuarial and insurance sectors in Egypt
Hisham Ramadan tells Ruolin Wang and Yiannis 
Parizas - the editorial team at the well-known actuarial 
magazine in the world of actuarial profession - about 
the development and growth of the actuarial profession 
in Egypt and to provide an overview of the Egyptian 
insurance market and the challenges it faces
To read the full interview, please click here

 Source: The Actuary

تعديل المنشور العام لهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
الصادر  االجتماىعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  منشور  ن�ش  تم 
ي 

�ن الصادر  الهيئة  منشور  وتتميم  بتغي�ي   2021 مارس   16 بتاريــــخ 
المتعلق   17.99 رقم  القانون  أحكام  بعض  بتطبيق   2019 يناير   2
يوليوز   21 الخميس  يوم  الرسمية  الجريدة  ي 

�ن التأمينات  بمدونة 
.2022

تعزيز  إطار  ي 
�ن يندرج  المنشور  هذا  تعديل  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

ي 
ازية وتبسيط المساطر اإلدارية، ويسمح أيضا بالتماسش القواعد االح�ت

.)GAFI  ( الماىلي  العمل  لمجموعة  الدولية  المعاي�ي  مع 

الشموىلي  ن  التأم�ي تعزيز  إىل  أخرى  جهة  من  يرمي  نة وهو  ع� و
عمليات  توزيــــع  شبكة  توسيع  خالل  من   ، ن التأم�ي قطاع  وتطوير 
ن  التأم�ي عمليات  بعرض  األداء  لمؤسسات  خيص  ال�ت ع�ب  ن  التأم�ي

المنشور. هذا  ي 
�ن المحددة  وط  لل�ش المستوفية 

ن من اإلدالء  التمك�ي ويــهم هذا المنشور أيضا تعزيز الرقمنة من خالل 
ونية. إلك�ت منصة  ع�ب  بالوثائق 

Français

المصدر: هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

” يخُدم اإلدماج الماىلي ة نمو “ما قبل الجائحة”.. و”التكافىلي ن يستأنف وت�ي التأم�ي
وتداعياتها  الوبائية  األزمة  مواجهة  ي 

�ن وتماسكا  صمودا  ُمظهرا 
اته  مؤ�ش خالل  من  بالمملكة  التأمينات  قطاع  تمكن  االقتصادية، 
2021، من تحقيق العودة  الرئيسية، بشكل عام خالل السنة المالية 

إىل “حالة ما قبل األزمة”.
، أثبتت  ن ن وإعادة تأم�ي كة تأم�ي مقاوالت القطاع، البالغ عددها 23 �ش
مستوى  إىل  للوصول  بـ”الجيد”،  ُوصف  زخم  استعادة  ي 

�ن جدارتها 
المائة  ي 

1 �ن 2021 مقابل  ي عام 
المائة �ن ي 

9.9 �ن بنسبة  نمو مبيعاتها 
بالمغرب؛ حسب  الجائحة  بداية  عام   2020 ي 

�ن أي  ذلك،  قبل  سنة 
 ، ي المغر�ب  ’ المالي النظام  ‘استقرار  حول  السنوي  التقرير  أورده  ما 
المغرب  بنك  هي  مؤسسات،  ثالث  ن  ب�ي كة  مش�ت بصيغة  الصادر 
المغربية  والهيئة  االجتماىعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  وهيئة 

الرساميل. لسوق 
نمو  يس،  هس�ب عليه  اطلعت  الذي  ذاته،  التقرير  معطيات  وربطت 
ي  الوط�ن االقتصاد  ي 

�ن العام  التحسن  بـ”سياق  بالمغرب  ن  التأم�ي قطاع 
ات  المؤ�ش ي 

تعا�ن من  �عت  ي  ال�ت التطعيم”  حمالت  ع�ب  المدعومة 
المغربية. المالية  للمنظومة  األساسية 

خالل   ، االجتماىعي واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  واصلت  كما 
المالية/  للمالءة  “آلية  وتنفيذ  يل  ن ت�ن التقرير،  شمله  الذي  العام 
عىل  قائمة  القائمة(  االئتمانية  القدرة  يل  ن ت�ن )أو  الديون/  لسداد 

حساب المخاطر”؛ إذ كشف التقرير ذاته إتمام االنتهاء من دراسات 
التنفيذ  “طرق  عىل  االتفاق  قصد  القطاع،  فاعىلي  مع  وتحليلها  األثر 
القطاع  ي 

�ن أيضا  المسم  الجديد  ازي  االح�ت اإلطار  لهذا  ي  التدريحب
السداد”. بـ”القدرة عىل  الماىلي 

مستفيدة  المائة،  ي 
�ن  64.7 بنسبة  للقطاع  المالية  النتيجة  وانتعشت 

التشغيل،  هامش  انخفض  بينما  األسهم؛  لسوق  الجيد  األداء  من 
مستوى  إىل  عادت  ي  ال�ت الخسارة  نسبة  “زيادة  بسبب  بشكل خاص، 
ن  ن وإعادة التأم�ي ما قبل األزمة”. تبعا لذلك، شهدت مقاوالت التأم�ي
ارتفاع  مع  المائة،  ي 

�ن  35 بنسبة  أرباحها  ي 
صا�ن ي 

�ن “زيادة  بالمغرب 
 )  ROE بـ اختصارا  )المعروف  ن  المساهم�ي حقوق  عىل  العائد  معدل 

ي المائة”.
إىل 9.5 �ن

وعىل الرغم من اختالف النسب، فإن “األداء الجيد لرقم المعامالت 
“فرع  استعاد  إذ  الحياة”؛  وغ�ي  “الحياة،  بشقْيه  ن  التأم�ي فروع  َهّم 
إىل  وصل  حيث  األزمة،  قبل  بدأ  الذي  نموه،  معدل  الحياة”  ن  تأم�ي
درهم  مليارات   20.4 بـ  مقارنة  التدفقات،  من  درهم  مليارات   22.9

ي المائة.
قبل عام، بزيادة قدرها 12.5 �ن

ملحوظة  زيادة  الحياتية”  “غ�ي  ن  التأم�ي فروع  سجلت  جانبها،  من 
درهم،  مليارات   26.7 بلغ  إصدارات  بحجم  المائة  ي 

�ن  7.7 بنسبة 
حجم  حقق  الذي  السيارات،  عىل  ن  بـ”التأم�ي أساسي  بشكل  مدفوعة 

https://www.theactuary.com/interviews/2022/07/25/interview-hisham-ramadan-growth-and-challenges-actuarial-and-insurance
https://www.acaps.ma/fr/file/58097/download?token=3_mnuDC1
https://www.acaps.ma/fr/file/58097/download?token=3_mnuDC1
https://www.acaps.ma/fr/file/58097/download?token=3_mnuDC1
https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-actualite/amendement-de-la-circulaire-generale-de-lacaps
https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-actualite/amendement-de-la-circulaire-generale-de-lacaps
https://www.bkam.ma/content/download/765657/8600958/RSF-2021-FR.pdf
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ي المائة”.
13 مليار درهم ونموا بـ8.6 �ن أقساط قدره 

عىل  المحققة  غ�ي  المال  رأس  مكاسب  نسبة  تحسنت  بدورها، 
ي 

�ن المائة  ي 
�ن  15.5 إىل   2020 ي 

�ن المائة  ي 
�ن  13 من  االستثمارات 

.2021
مواصلة  ذاته  ك  المش�ت التقرير  يسجل  ازية،  اح�ت نظر  وجهة  ومن 
األد�ن  بالحد  مقارنة  مريحة  مالية  جدارة  هامش  “توليد  القطاع 
يغىطي  ال  الذي  الهامش،  هذا  تقليل  يمكن  أنه  إىل  الفتا  ”؛  التنظيمي
ازي  االح�ت العمل  إطار  “نفاذ  بدء  مع  االكتتاب،  مخاطر  سوى  حاليا 
حساب  عىل  القائمة  السداد  عىل  االئتمانية  والقدرة  باألهلية 

المخاطر”.
إجراؤها  تم  ي  ال�ت اإلجهاد”  اختبار  “تمارين  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
الصدمات  مواجهة  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  ل�ش جيدة  “مرونة  عن  كشفت 
والظروف  الكىلي  االقتصاد  وظروف  والعقارات  األسهم  محفظة  ي 

�ن
المواتية”. غ�ي  التقنية 

” الماىلي “الشمول  ي خدمة 
�ن التكافىلي  ن  التأم�ي

 ” التكافىلي ن  للحديث عن دخول نشاط “التأم�ي ا  ن أفرد ح�ي التقرير ذاته 
لمعامالته،  المنظمة  القانونية  النصوص  التنفيذ مع ن�ش  ن  الجديد ح�ي
)البنوك  التشاركي  التمويل  مجتمع  قبل  من  انتظاره  “طال  أنه  ا  معت�ب
مع  متكيف  ن  تأم�ي عرض  اح  باق�ت المنظومة  يكمل  باعتباره  والزبناء(، 

الحاجيات”.
ن  ي بداية نشاطه، عىل “التأم�ي

، �ن ح بشكل أساسي كز العرض المق�ت وس�ي
لتلبية  المخاطر”،  متعددة  ي 

المبا�ن ضد  ن  والتأم�ي العجز  الوفاة/  ضد 
ن  تأم�ي “منتجات  سيغىطي  كما  التشاركية.  البنوك  من  واضح  طلب 

ذاته. المصدر  وفق   ،» التكافىلي باسم »االستثمار  المعروفة  االدخار 
وخلص تقرير المؤسسات المالية الثالث إىل أن “ظهور هذا النشاط 
الماىلي  والشمول  لإلدماج  حقيقية  “فرصة  يعد  ن  التأم�ي ي 

�ن التشاركي 
ن  من خالل السماح لألشخاص باالندماج الذين ال يلجؤون إىل التأم�ي

أخالقية”. ألسباب  أو  الدينية  للمعتقدات  التقليدي 
المصدر: هسبريس

Companies News

« بنمو 3% ن  أرباح »أورينت للتأم�ي
ً
320 مليونا

 ،» ن كة »أورينت للتأم�ي االمارات العربية المتحدة:االمارات العربية المتحدة: ارتفعت أرباح �ش
العام  من  األول  النصف  ي 

�ن  3% الفطيم«،  »مجموعة  لـ  التابعة 
ة  الف�ت درهم عن  ن  310 مالي�ي مقابل  درهم،  ملیون   320 إىل   2022

. ي
الما�ن العام  من  نفسها 

إىل  درهم  مليار   2.9 من   11% بنسبة  المكتتبة  األقساط  وارتفعت 
3.2 مليار درهم.

ي نهاية النصف 
ن من 3.79 مليار درهم �ن كما نمت حقوق المساهم�ي

يونيو   30 ال  ي 
�ن درهم  مليار   3.82 إىل  ي 

الما�ن العام  من  األول 
 10.5 من  ذاتها  ة  الف�ت خالل  كة  ال�ش موجودات  وارتفعت   ،2022

النقد  قيمة  وزادت   9% بنسبة  درهم  مليار   11.4 إىل  درهم  مليار 
مليار درهم   5.7 مقابل  مليار درهم   6.1 إىل  واالستثمارات  والودائع 

.6% نسبتها  وبزيادة 
»إن  أورينت«:  »مجموعة  ل  التنفيذي  الرئيس   ، ن األم�ي عمر  وقال 
الدولة،  ي 

�ن االقتصادي  الوضع  متانة  تعكس  الممتازة  كة  ال�ش نتائج 
 
ً
وتنوعا ديناميكية   

ً
خصوصا ي  ود�ب  

ً
عموما الدولة  اقتصاد  أثبت  حيث 

جائحة كورونا  عن  الناتجة  السلبية  اآلثار  تفادي  من  مكنته  وحيوية 
االستفادة  من  كة  ال�ش مكن  مما  العالمي  االقتصاد  ي 

�ن الركود  وبوادر 
الدولة«. ي 

�ن المتنامي  االقتصادي  النشاط  من 
المصدر: الخليج

In the Spotlight

ن الكوارث الطبيعية والتأم�ي
األستاذ  قام  شدى،  قناة  عىل  ُيذاع  الذي  الخب�ي  برنامج  مع  لقاء  ي 

�ن
والدكتور  ي 

القضا�ئ وخب�ي  المهندس   – بنونة  جمال  محمد  الدكتور/ 
والتعريف  بالمغرب  الزالزل  طبيعة  عىل  الضوء  بإلقاء  القانون  ي 

�ن
الكوارث  لمواجهة  التداب�ي  من  ومجموعة  المخاطر  عىل  ن  بالتأم�ي
الوىعي  زيادة  بغرض  ن  التأم�ي من  النوع  لهذا  المنظمة  ن  والقوان�ي
والممتلكات  األشخاص  حماية  ي 

�ن ودوره  ن  التأم�ي بأهمية  ي  الجماه�ي
واالقتصاد. بل 

هنا الضغط  الرجاء  اللقاء،  لمشاهدة 

https://fb.watch/eCOUeZxZyC/
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ي النصف األول بربحية 
ن الكويتية( تحقق 3,9 مليون دينار أرباحا صافية �ن )إعادة التأم�ي

16,7 فلس للسهم
مليون   3,9 تحقيق  الكويتية  ن  التأم�ي إعادة  كة  �ش أعلنت  الكويـــت:الكويـــت: 
ي 

�ن صافية  أرباحا   ) أمريكي دوالر  مليون   12,8 )نحو  ي  كوي�ت دينار 
 11,2 )نحو  دينار  مليون   3,4 مع  مقارنة   2022 من  األول  النصف 
ي 

�ن  14.7 نسبتها  بزيادة   2021 من  المماثلة  ة  الف�ت ي 
�ن دوالر(  مليون 

المئة.
ي 

و�ن ي إفصاح منشور عىل موقع بورصة الكويت اإللك�ت
كة �ن وقالت ال�ش

النصف  ة  16,7 فلس عن ف�ت السهم بلغت  الخميس إن ربحية  اليوم 
ة المماثلة من 2021  ي الف�ت

األول من 2022 مقارنة مع 14,6 فلس �ن
المئة. ي 

�ن  14.7 نسبتها  بزيادة 
ي بورصة الكويت عام 2004 

كة عام 1972 وأدرجت �ن وأسست ال�ش
مليون   79,2 )نحو  دينار  مليون   24 به  الم�ح  رأسمالها  ويبلغ 

االستثمارية. ن واألنشطة  التأم�ي إعادة  أنواع  دوالر( وتمارس 

Assurances Maghrebia : hausse 
du chiffre d’affaires au premier 
semestre 2022
Tunisia:Tunisia: Au premier semestre 2022, Assurances 
Maghrebia réalise un chiffre d’affaires de 130,128 
millions TND (42,3 millions USD), en hausse de 
11,8% sur un an.
La charge sinistres passe de 51,574 millions TND 
(18,5 millions USD) au 30 juin 2021 à 58,287 millions 
TND (18,9 millions USD) douze mois plus tard, en 
augmentation de 13,02%.
Les produits financiers s’élèvent à 13,083 millions 
TND (4,25 millions USD) contre 11,155 millions TND 
(4 millions USD) au premier semestre 2021.
Pour l’exercice 2022, la filiale non vie du groupe 
Maghrebia table sur un chiffre d’affaires de 222,5 
millions TND (71,1 millions USD) contre 203,854 
millions TND (70,7 millions USD) au 31 décembre 
2021.

STAR: H1 2022 results

Tunisia:Tunisia: The Société Tunisienne d’Assurances et de 
Réassurances (STAR) has published its provisional 
half-yearly results. As at 30 June 2022, the Tunisian 
insurer has recorded 209.924 million TND (62.2 
million USD) in written premiums, which is 4% higher 
than the same period in 2021.
This growth is driven by the health (8.9%), life (8.1%), 
motor (3.9%), fire, technical risks and miscellaneous 
(1.7%) classes of business.
The amount of settled claims has increased by 22.1% 
from 128.3 million TND (45.9 million USD) during the 
first half of 2021 to 156.7 million TND (50.9 million 
USD) a year later.
With 52.6 million TND (17.1 million USD), the 
company’s financial products have progressed by 3.1% 
over one year.

 Source: Atlas Magazine  Source: Atlas Magazine

المصدر: وكالة األنباء الكويتية

وط اإلضافية ونفاذ صفقة االندماج ال يزال خاضعا لعدد من ال�ش
” مع “ساب للتكافل” ن المركزي السعودي يوافق عىل اندماج “والء للتأم�ي

عىل  السعودي،  المركزي  البنك  وافق  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
كة  �ش مع  ي 

التعاو�ن ن  للتأم�ي والء  كة  �ش ن  ب�ي الملزمة  االندماج  اتفاقية 
للتكافل”. “ساب  للتكافل  ساب 

إن   ، ن االثن�ي اليوم  السعودية”،  بيان عىل “تداول  ي 
كتان �ن ال�ش وقالت 

اإلضافية  وط  ال�ش من  لعدد  خاضعا  يزال  ال  االندماج  صفقة  نفاذ 
وموافقة  المتبقية  النظامية  الموافقات  عىل  الحصول  ضمنها  من 
إتمام  عىل  ن  كت�ي ال�ش ي 

�ن ن  للمساهم�ي العادية  غ�ي  العامة  الجمعية 
االندماج. صفقة 

صفقة  لتنفيذ  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  عىل  ن  كت�ي ال�ش واتفقت 
االندماج  والئحة  كات  ال�ش نظام  ألحكام  وفًقا  بينهما  االندماج 

االندماج”. المالية “صفقة  السوق  هيئة  الصادرة عن  واالستحواذ 
األوراق  تبادل  خالل  من  االندماج  عىل  اتفقتا  قد  ن  كت�ي ال�ش كانت 

مقابل  سهم   0.6005 نحو  بإصدار  والء  كة  �ش قيام  ع�ب  المالية 
لصالح  المبادلة”  “معامل  للتكافل  ساب  كة  �ش ي 

�ن مصدر  سهم  كل 
ن  المساهم�ي )أي  للتكافل  ساب  كة  �ش ي 

�ن ن  المستحق�ي ن  المساهم�ي
النفاذ،  بتاريــــخ  للتكافل  ساب  كة  �ش ي 

�ن المصدرة  لألسهم  ن  المالك�ي
إىل  للتكافل  ساب  كة  �ش امات  ن وال�ت أصول  كافة  نقل  مقابل  وذلك 
كات   لنظام ال�ش

ً
كة والء، دون تسديد أي مقابل نقدي، وذلك وفقا �ش

االندماج  ي ذلك الئحة 
بما �ن المالية،  السوق  لهيئة  التنفيذية  واللوائح 

المستمرة،  امات  ن واالل�ت المالية  األوراق  طرح  وقواعد  واالستحواذ 
الصلة. السعودي ذات  المركزي  البنك  وقواعد االدراج، ولوائح 

للتكافل  ساب  كة  �ش أصول  ستنتقل  االندماج،  صفقة  اكتمال  وعند 
كة  �ش ي 

وستنق�ن النظام  بقوة  والء  كة  �ش إىل  اماتها  ن وال�ت وحقوقها 
للتكافل. ساب 

المصدر: العربية
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أرباح اكتتاب عمان ري ارتفعت بنسبة 30 % خالل النصف األول من 2022
كة  �ش وهي  المكتتبة،  ري  عمان  أقساط  إجماىلي  بلغ  عمان:  عمان:سلطنة  سلطنة 
ي 

عما�ن ريال  مليون   21.9 عمان،  سلطنة  ي 
�ن الوحيدة  ن  التأم�ي إعادة 

 20% 2022، أعىل بنسبة  30 يونيو  ي 
( �ن )57.0 مليون دوالر أمريكي

األقساط  إجماىلي  بلغ  حيث   ، ي
الما�ن العام  من  ذاتها  ة  بالف�ت مقارنة 

.) أمريكي ي )47.3 مليون دوالر 
18.2 مليون ريال عما�ن المكتتبة 

)قبل  كتتاب  اال  أرباح  ارتفعت  فقد  المرن،  االكتتاب  أداء  بفضل 
 %  30 بنسبة   2022 من  األول  النصف  خالل  اإلدارة(  مصاريف 
مقارنة   ) دوالرأمريكي مليون   4.1( ي 

عما�ن ريال  مليون   1.6 إىل  لتصل 
( خالل النصف  ي )3.2 مليون دوالر أمريكي

ب 1.2 مليون ريال عما�ن
نسبة   )CLR( المجمعة  النسبة  تحسنت  وقد   .2021 من  األول 

. 2022 %1.4 لتصل إىل 96.2 % خالل النصف األول من 
 1.1 إىل  ليصل   %  3.4 بنسبة  ري  عمان  استثمارات  عائد  تحسن 
مليون   1.0 بـ  مقارنة   ) أمريكي دوالر  مليون   2.8( ي 

عما�ن ريال  مليون 
كة  ال�ش ربــح  ي 

صا�ن بلغ  كما   .) أمريكي دوالر  مليون   2.7( ي 
عما�ن ريال 

 ) أمريكي دوالر  مليون   1.7( ي 
عما�ن ريال  ألف   673 ائب  ال�ن بعد 

ي 
عما�ن ريال  ألف   669 ب  مقارنة   2022 من  األول  النصف  خالل 

 30 ي 
. �ن ي

الما�ن العام  ة ذاتها من  الف�ت ي 
( �ن أمريكي )1.7 مليون دوالر 

حقوق  ي 
صا�ن وصل   ,  2022 يونيو 

ريال  مليون   28.1 كة  لل�ش ن  المساهم�ي
. ) ي )72.9 مليون دوالر أمريكي

عما�ن
الرئيس  �ح  المناسبة  هذه  ي 

و�ن
رومل  الفاضل/  كة،  لل�ش التنفيذي 
من  العديد  من  “بالرغم  قائال:  طباجة 
تحقيق  ي 

�ن كة  ال�ش التحديات، نجحت 
ن  اإليجابية و تحس�ي النتائج  المزيد من 
األول  النصف  خالل  المالية  النتائج 
تحقيق  ي 

�ن يساهم  مما   2022 من 
ي اسواق اإلستثمار 

اتيجية. و الجدير بالذكر أن التقلب �ن أهدافنا اإلس�ت
نمو  معدل  عىل  أثر  قد   2022 من  األول  النصف  خالل  والعمالت 
“ال  التنفيذي:  الرئيس  أضاف  “وقد  ائب.  ال�ن بعد  الربــح  ي 

صا�ن
مع  ن  ن الم�ت واالستثمار  المنضبط  االكتتاب  نحو  قائمة  جهودنا  زالت 
أننا  ن لعمالئنا الكرام. كما  حرصنا عىل توف�ي أفضل حماية إعادة تأم�ي
العام،  تب�ت من  اإلقليمية فيما  السوق  أعمالنا داخل  بتطور  متفائلون 
النتائج.” أفضل  لتحقيق  بالمنطقة  النمو  ترجمة فرص  أهمية  وندرك 

ن تستهدف 133.5 مليار جنيه استثمارات بنمو %76.3 بنهاية  مجموعة القابضة للتأم�ي
يونيو 2023

ن  للتأم�ي القابضة  م�  كة  �ش تستهدف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
خالل  جنيه  مليار   133.5 بنحو  تقدر  استثمارات  التابعة  كاتها  و�ش
ي مقابل استثمارات فعلية بقيمة 75.7 

العام الماىلي 2022/ 2023 �ن
جنيه  مليار   57.8 قدرها  بزيادة   2021/2020 عام  جنيه  مليار 

وبمعدل نمو قدره 76.3%.
 ، ن للتأم�ي القابضة  م�  كة  ل�ش العادية  العامة  الجمعية  واعتمدت 
التقديرية  الموازنة  العام،  األعمال  قطاع  وزير  توفيق  هشام  برئاسة 
باسل  استعرض  حيث   ،2023/2022 الماىلي  للعام  للمجموعة 
 ، ن للتأم�ي القابضة  م�  لمجموعة  التنفيذي  المنتدب  العضو  ي  الحي�ن
الماىلي  للعام  التقديرية  الموازنة  وع  م�ش عن  اإلدارة  مجلس  تقرير 
ي معدالت النمو 

ة �ن ي تستهدف تحقيق طفرة كب�ي 2023/2022، وال�ت
كات بما يليق بأك�ب وأعرق كيان  واألرباح وزيادة الحصة السوقية لل�ش

ي م�.
ماىلي �ن

كات  ل�ش التأمينية  األقساط  بإجماىلي  ا 
ً
مستهدف ارتفاًعا   %  25.5

ن التأم�ي
التابعة  ن  التأم�ي كات  ل�ش المستهدفة  التأمينية  االقساط  إجماىلي  ويبلغ 
مليار   17.5 مبلغ  مقابل  جنيه  مليار   22 مبلغ   2023/2022 عام 
مليار   4.5 قدرها  بزيادة   2021/2020 عام  بفعىلي  محققة  جنيه 

جنيه وبمعدل نمو قدره 25.5 %.
، تستهدف المجموعة  ي ي مجال النشاط التأمي�ن

ي إىل أنه �ن وأشار الحي�ن
ابتكار  خالل  من  التأمينية  للخدمات  والتحديث  التطوير  مواصلة 
ي وقنوات 

واتباع طرق �يعة وتفاعلية مع العمالء، والجهاز التسوي�ت
الع�،  متطلبات  مع  يتماسش  بما  والحديثة  المتعددة  االتصال 
للتحول  ضخمة  خطة  تنفيذ  ع�ب  اإلنجازات  من  المزيد  وتحقيق 
ي أدت إىل تحقيق نتائج  ي وال�ت الرقمي والتطوير المؤس�ي والتكنولو�ب
التأمينية  األنشطة  ي جميع 

�ن األداء  تطوير مستويات  ي 
�ن فعالة ومؤثرة 

التسويقية  السياسات  تطوير  إىل  باإلضافة  والعقارية،  واالستثمارية 

وتقديم  المنتجات،  عدد  وزيادة  والشفافية  الحوكمة  قواعد  وتطبيق 
للعمالء. خدمة  أفضل 

ي أن تصبح من أهم الجهات الجاذبة لالستثمار 
ونجحت المجموعة �ن

سياسات  تنفيذها  خالل  من  ي  الوط�ن االقتصاد  مجاالت  مختلف  ي 
�ن

النمو  تقود  ي  ال�ت االستثمارية  األنشطة  ي 
�ن التنوع  عىل  تقوم  استثمارية 

تعزز  استثمارات  ي 
�ن المجموعة  ساهمت  كما  م�،  ي 

�ن االقتصادي 
وإدارة  إنشاء  كة  �ش تأسيس  ي 

�ن  30% حصة  منها   ، األخ�ن االقتصاد 
ي م�.

�ن الكهربائية  السيارات  محطات شحن 
جنيه مليار   80 تتجاوز  ن  للتأم�ي القابضة  استثمارات  محفظة 

مستثمرين  مع  التعاون  إىل  ن  للتأم�ي القابضة  م�  مجموعة  وتسع 
والخدمات  والصحة  التعليم  بينها  من  عديدة  مجاالت  ي 

�ن آخرين 
وتعظيم  المجاالت،  هذه  ي 

�ن وفعالة  قوية  اكات  �ش لتكوين  المالية 
مضافة  قيمة  أك�ب  لتحقيق  بالمجموعة  استثماراتها  عىل  الدولة  عائد 
سياسة  انتهاج  خالل  من  وذلك  المال،  رأس  مالك  تعد  ي  ال�ت للدولة 
االستثمارات  لمحفظة  النشطة  اإلدارة  بأسلوب  تدار  استثمارية 
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ي قيمة المحفظة 
المالية بقيادة المجموعة، مما أدى إىل ارتفاع كب�ي �ن

المختلفة  80 مليار جنيه متنوعة عىل أوجه االستثمار  تربو عىل  ي  ال�ت
عوائدها.. ارتفاع  وكذلك 

ي طليعة برنامج الطروحات الحكومية 
كما تسع المجموعة أن تكون �ن

مع  لتتماسش  الحياة  لتأمينات  م�  كة  �ش من   25% طرح  خالل  من 
للمساهمة   

ً
معا والعام  الخاص  ن  القطاع�ي ي مشاركة 

�ن الدولة  توجهات 
كة  ي �ش

المساهمة بحصة رئيسية �ن التنمية االقتصادية، فضال عن  ي 
�ن

اقتحمت  ا  ً وأخ�ي جنيه،  مليون   15 تبلغ  القدم  لكرة  المحلة  غزل 
كة ” مزارع”. مجال ريادة األعمال بالمساهمة �ن �ش

الموازنة   أن  ي  الحي�ن ذكر  الجديدة،   كات  ال�ش تأسيس  مجال  وعن 
ي األنشطة 

ة للتنوع والتواجد بقوة �ن ن احتوت عىل رؤية متكاملة ومتم�ي
انطالق  تضمنت  ي  وال�ت المقبلة،  ة  الف�ت خالل  الم�فية  غ�ي  المالية 
م�  كة  �ش هما  الم�ي،  السوق  ي 

�ن للمجموعة  جديدين  ن  كيان�ي
المالية  للخدمات  فاينانس  م�  كة  و�ش -حياة،  التكافىلي ن  للتأم�ي
الستهداف  باإلضافة  السوق،  ي 

�ن والتخصيم(  التمويىلي  )التأج�ي 
. ن الط�ب التأم�ي كة �ن مجال ادارة  اإلستحواذ عىل �ش

غ�ي  مالية  وأنشطة  مجاالت  عدة  ي 
�ن للدخول  المجموعة  وتهدف 

 ،”Microfinance“ الصغر  متناهي  التمويل  تشمل  أخرى  م�فية 
لتأسيس  الجديد  ن  التأم�ي قانون  صدور  انتظار  ي 

�ن المجموعة  أن  كما 
المجموعة  أنشطة  تتوسع  لكي   ، ي الط�ب ن  التأم�ي ي 

�ن متخصصة  كة  �ش
وتتكامل لتصبح بمثابة نافذة واحدة لحصول العمالء عىل الخدمات 

. ن ومتم�ي و�يــــع  سهل  بشكل  المالية 
خالل  من  المجموعة  فتستهدف  العقاري،  النشاط  مجال  ي 

�ن أما 
حزمة  تنفيذ  م�  ي 

�ن مؤسسية  عقارات  محفظة  أك�ب  امتالكها 
خالل  من  العقارية  وة  ال�ث من  لالستفادة  السياسات  من  متنوعة 
كة م� إلدارة األصول  ي المملوكة ل�ش

االستغالل الجيد لقطع األرا�ن
ومطورين  مستثمرين  مع  اكة  بال�ش وعات  م�ش وإقامة  العقارية، 
للقاهرة  التاريخية والحضارية  القيمة  استعادة  إىل  باإلضافة   ، ن عقاري�ي
قيمته،  وتعظيم  ن  المتم�ي المعماري  الطراز  عىل  للحفاظ  الخديوية، 
ي م� ومع المؤسسات الدولية.

والتنسيق مع الجهات ذات الصلة �ن

المصدر: أموال الغد

ن التكافىلي إىل 300 مليون  كة المرصية للتأم�ي »الرقابة المالية« تعتمد زيادة رأسمال ال�ش
جنيه

جمهورية مرص العربية:جمهورية مرص العربية: صدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس 
 2022 لسنة   1293 رقم   

ً
قرارا المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة 

2022 من النظام األساسي  7 لسنة  6 و  ن رقمي  بشأن تعديل المادت�ي
والمسئوليات. الممتلكات  عىل  التكافىلي  ن  للتأم�ي الم�ية  كة  لل�ش

كة  ال�ش رأسمال  تحدد  فقد  الهيئة،  من  المعتمدة  للتعديالت   
ً
ووفقا

جنيه،  مليون   500 به  المرخص  ممتلكات  التكافىلي  ن  للتأم�ي الم�ية 
ن  مالي�ي  3 عىل   

ً
موزعا جنيه  مليون   300 بمبلغ  المصدر  ورأسمالها 

. ً
100 جنيها سهم نقدي قيمة كل سهم 

ن  ي رأس المال بأسهم عددها 3 مالي�ي
كة �ن ن لل�ش وقد اكتتب المؤسس�ي

كة كاًل من بنك فيصل اإلسالم  ن بال�ش سهم ، ويضم هيكل المساهم�ي

ومجموعة   ،9.5% الدوىلي  ي  العر�ب والم�ف   ،32.75% بحصة 
وبنك   ،8.25% ميدبنك  بنك  عن   

ً
فضل  ،8.75% ن  للتأم�ي الخليج 

كة  و�ش  ،8.25% بحصة   »SAIB« الدولية  العربية  الم�فية  كة  ال�ش
إىل  باإلضافة   ،8.25% بحصة  – م�  كة  ال�ب وبنك   ،8.25% كامكو 
 ،8% الصغر  ومتناهية  ة  والصغ�ي المتوسطة  وعات  الم�ش تنمية  جهاز 

.8% ن  التأم�ي وإعادة  ن  للتأم�ي الخليج  كة  و�ش
كة  ن %65.5 وقد تم سداد رأسمال ال�ش وتبلغ نسبة مشاركة الم�ي�ي
230 مليون جنيه بموجب التأش�ي بالسجل التجاري،  بالكامل وقدره 
قيمة  من   100% تمثل  جنيه  مليون   70 وقدره  مبلغ  سداد  تم  كما 

.2021 30 يونيو  ي 
 للمركز الماىلي �ن

ً
الزيادة من أرباح العام وفقا

المصدر: أموال الغد

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