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

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

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

Orange Card Electronic Link: operational from April 1st, 2022

With the electronic format of the Orange Card 
becoming operational, drivers who cross borders can 
present their insurance certificates on an electronic 
medium (including their smartphones, tablets or other 
electronic media, etc.). Verification of the authorities 
will be carried out via QR codes.

The electronic system of the international insurance card between Arab countries operational from April 1st, 2022. 
This initiative follows the launch of the electronic orange card system by the General Arab Insurance Federation 
(GAIF). Both formats (paper and electronic) will be used during the transitional period which will come to a close 
on 30 June 2022.

The General Arab Insurance Federation (GAIF), in 
cooperation with regional offices, will launch the 
orange card electronic issuance system. GAIF manages 
the Orange Card system and the Unified Automobile 
Bureau is the Orange Card regional office in Tunisia.
Mr Hadroug says that the Bureau has completed all 

https://iciec.isdb.org/
https://event.gaif33conference.com/register
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the technical and organisational preparations for the 
operation of the new electronic system. There will be 
a transitional period until 30 June 2022, during which 
operations will be carried out in parallel on both the 
electronic and paper systems.
The Orange Card system, which provides evidence of 
motor third-party liability insurance, aims to facilitate 
the movement of vehicles and people between the Arab 
countries that are signatories to the arrangement.
The new electronic system is developed to keep pace 
with modern technological developments and to 
facilitate insurance underwriting and the movement of 
citizens across borders, in addition to accelerating the 
process of confirming insurance coverage when traffic 
accidents occur, controlling card fraud and automating 

accident notification processes and easing follow-up 
work between regional offices
Mr Hadroug says that the number of Algerian and 
Libyan-registered vehicles arriving on Tunisian soil 
through various land border crossings reached nearly 
3m in 2019. This number fell significantly since the 
outbreak of COVID-19 and the subsequent closing of 
borders.
It is noteworthy that the agreement on the unified 
insurance card for the movement of vehicles across 
the Arab countries was signed in 1975 in Tunisia. The 
“Orange Card Agreement” was signed then by 20 Arab 
countries.

 Source: Middle East Insurance Reivew & Atlas Magazine

ن ي للتأم�ي زيارة السيد/ رومل طباجة لمقر األمانة العامة لإلتحاد العام العر�ب
ن بزيارة السيد/ رومل  ي للتأم�ي فت األمانة العامة لإلتحاد العام العر�ب �ش

. ن التأم�ي إلعادة  العمانية  كة  لل�ش التنفيذي  الرئيس   - طباجة 

ي  ن العام لإلتحاد العام العر�ب وقام باستقباله السيد/ شكيب أبوزيد األم�ي
المتعلقة  المواضيع  من  العديد  مناقشة  الطرفان  وتناول   ، ن للتأم�ي
ي األونة 

ن �ن للتأم�ي ي  العام العر�ب ن العربية وأنشطة اإلتحاد  التأم�ي بصناعة 
ة األخ�ي
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Markets’ Reports

Algerian insurance market: turnover increase in 2021
The National Council of Insurance (CNA) reports 
that the overall turnover of Algerian insurers reached 
151.895 billion DZD (1.08 billion USD) by the end of 
2021, increasing by 4.8% over one year. This figure 
includes direct premiums and international reinsurance 
acceptances.
The direct market represents 95.6% of the total 
premiums, that is 145.238 billion DZD (1.04 billion 
USD). This figure has grown by 4.6% compared to 
2020.
As of 31 December 2021, the non-life turnover stood at 
131.969 billion DZD (946.05 million USD) compared 
to 126.064 billion DZD (951.07 million USD) one year 
earlier. Non-life premiums reached 86.9% of the total 
underwriting in 2021.
The non-life activity is driven by motor, which 
generated 61.717 billion DZD (442.43 million USD) 
of written premiums at the end of 2021, with 46.8% 
of the total non-life portfolio. This class of business 
is followed by fire, miscellaneous risks and transport, 
which respectively account for 59.332 billion DZD 
(425.34 million USD) and 6.228 billion DZD (44.65 

million USD) in 2021.
With 8.7% of the market share, life and health insurance 
achieved a 4% premium income growth set at 13.269 
billion DZD (95.12 million USD).
International reinsurance acceptances grew by 9.9% 
from 6.059 billion DZD (45.71 million USD) as of 31 
December 2020 to 6.657 billion DZD (47.72 million 
USD) one year later.

 Source: Atlas Magazine & CNA

World Insurance

Sigma 1/2022
Natural catastrophes in 2021: the floodgates are open

In 2021, there were more than 50 severe flood events 
around the world, resulting in combined economic 
losses of more than USD 80 billion. Insured losses 
were “just” USD 20 billion, further evidence of what 
has for many years been a large global protection gap. 
Beyond flood events, in 2021 natural catastrophes 
resulted in economic losses of USD 270 billion, and 
insured losses of USD 111 billion.
The rise in insured losses maintained a long-term trend 
(based on 10-year moving averages) of 5-7% growth 
annually. Once again, secondary perils , including 
floods, were at the forefront, accounting for more than 
70% of all insured losses. It was the first year ever that 
two separate secondary perils events – winter storm Uri 
in the US and the flood in western/central Europe in 
July – each caused losses in excess of USD 10 billion. 
There has been an upturn in flood insured losses over 

the last 20 years, cumulatively amounting to close to 
USD 140 billion since 2001. The costliest event to 
date remains the 2011 floods in Thailand, which led to 
insured losses of USD 18 billion (in 2021 prices). The 
main driver of rising flood losses has been exposure 
accumulation due to economic growth and urbanisation. 

Losses from flood have been on an upward trend globally.

https://www.cna.dz/content/download/62136/422771/version/1/file/NC_2021_T4.pdf
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Q1 large losses to harden reinsurance renewals in 2022: S&P

The rating agency explained how 2021 was an active 
natural catastrophe year, the fourth-costliest on record 
– with $111 billion of insured losses from natural 
catastrophes and then $8 billion of insured losses 
from man-made losses, giving a total of $119 billion, 
according to global reinsurance giant Swiss Re.
However, the report states that Q122 has also provided 
a “volatile environment for the sector”, even before 
both the Pacific and Atlantic hurricane seasons start.
In the report it shows that specialty insurance losses 
can add around $16 billion of insured losses in addition 
to winter storms in Europe, which could add anywhere 
between $3-5 billion, as well as the Japan earthquake 

Rating agency, S&P Global Ratings has released a report that showcases how the large losses the industry has 
already witnessed in Q122 will further harden upcoming reinsurance renewals in 2022, and potentially even into 
2023.

in the Fukushima region, with an estimated industry 
loss of anywhere between $2-4 billion.
In addition, the losses from the recent Australian floods 
in New South Wales and Southeast Queensland are 
also expected to be around $2 billion. 
The rating agency also warns that the ongoing wildfires 
in Texas could also add to the industry losses too.
“While these aggregate losses are material and the 
global reinsurance sector will take a share of them, 
we do not believe the sector is immediately facing a 
capital threat when comparing 2022 to annual natural 
catastrophe budgets and other historical large tail 
events,” says S&P Global Ratings.

44

Gallagher Re global (re)insurers’ 2021 financial results report

Key Findings from this report:
• Robust premium growth continued with an average 
increase of 8% for the full-year and 11% for Q4. As 
seen earlier in the year, growth was fuelled by both 
the improving economic environment and favourable 
pricing for commercial lines in particular.
• Combined ratios were stronger in 2021, improving 
from an average 98% at FY 20 to 95%, driven by better 
attritional loss ratios and natural catastrophes having 
less impact than last year’s COVID losses.
• Capital positions in Europe strengthened further in 
2021, with Solvency II capital ratios expanding from 
209% to 226%.
• While the tracked group saw small but persistently 
positive earnings per share (EPS) estimate revisions 
following previous quarterly results last year, EPS 
estimates for 2022 were kept broadly unchanged 
following Q4 results.
• Inflation remained one of the most discussed themes 

on analyst conference calls. While price increases to 
date have outstripped claim trends, higher material and 
repair costs are impacting short-tail lines and a few 
companies have cited inflation when strengthening 
reserves for longer-tail lines.
To download full report, please click here

This report summarises key themes emerging from global (re)insurers’ results for full-year 2021 and has been 
prepared by Gallagher Re’s Strategic and Financial Analytics teams.

 Source: Gallagher Re

However, many other factors such as aging or lack of 
flood control infrastructure, “soil sealing” in urban 
areas, more rainfall from tropical cyclones and climate 
change effects also impact loss outcomes.
Events like the Thailand flood in 2011 and last year’s 
summer flood in Europe demonstrate that the insured 
loss potential from single flood events today can equal 

and even exceed losses from primary peril events. 
Given the frequency of severe flood events and growing 
magnitude of large associated losses, it is incumbent 
on the insurance industry to increase the financial 
resilience of households, businesses and communities.  
To get the publication, please click here

 Source: Swiss Re

https://www.ajg.com/gallagherre/-/media/files/gallagher/gallagherre/gallagherreglobalreinsurers2021financialresultsreport.pdf
https://www.swissre.com/dam/jcr:326182d5-d433-46b1-af36-06f2aedd9d9a/swiss-re-institute-natcat-sigma-2022.pdf
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Meanwhile the report also addresses how rising 
inflation is adding challenges for long tail lines, as the 
global reinsurance sector is currently facing increasing 
inflation and, notably, claims inflation too.
The report states that S&P Global Ratings economists 
expect a world inflation of 6.0% for 2022.
Short-tail lines of business are not expected to suffer 
too much from this as the rating agency believes that 
the sector has sufficient measures, particularly through 
ongoing pricing increases at renewals which are 
typically adjusted manually.
However, longer tail lines within casualty insurance are 
far more sensitive to inflation considering the longer 
duration of those lines.
The agency added how reserve-strengthening measures 
have been seen before in previous years across certain 
US casualty lines, such as general liability, professional 
lines and auto liability.

S&P Global Ratings said: “Reinsurers may benefit 
from rising interest rates for their investment portfolios, 
as central banks try to curtail rising inflation. We will 
continue to carefully watch claims inflation versus 
general inflation, which could create some additional 
volatility for long-tail reserves for reinsurers’ earnings 
in 2022.”
However despite these major losses and rising inflation, 
the report does state that the global reinsurance sector 
is still well capitalised, as it entered 2022 with a “robust 
capitalisation”.
The report says that capital adequacy for the top 21 
global reinsurers in 2021 was about 7% redundant 
at the ‘AA’ confidence level, and that the sector has 
maintained this buffer entering 2022.
S&P Global Ratings said: “We believe capital adequacy 
will remain a key strength of the sector and resilient to 
moderate stresses.”

 Source: Reinsurance News

Russia-Ukraine war adds to bumpy start to 2022 for global 
reinsurers

S&P sees losses in the speciality insurance market of 
$16-35bn from the Russia-Ukraine conflict, the ratings 
agency says. These include possible aviation insurance 
losses totalling $6-15bn, depending on scenarios. Other 
speciality lines likely to be affected by the conflict 
include cyber, political risk and marine war insurance.
S&P Global Ratings credit analyst Johannes Bender, 
said, “For most of the top 21 global reinsurers we rate, 
asset exposure to Russia and Ukraine is not material, 
representing less than 2% of total adjusted capital and 
below 1% of total assets,” said
“However, on the liability side, we believe reinsurers 
are more exposed to the conflict, particularly in 
specialty lines, the industry segment that writes more 
difficult or unusual risks, such as war risk, political 
violence, and cyber risk,” reads the report that is titled 
“Russia-Ukraine Conflict Adds To A Bumpy Start To 
2022 For Global Reinsurers”.
S&P’s scenario analysis indicates that losses from 
specialty lines are likely to be an earnings event for 
most reinsurers, but could become a capital event for 
a few outliers. The international credit rating agency 
believes that global reinsurers will likely assume about 
one-half of the potential specialty insurance losses.
S&P’s specialty insurance loss scenarios from the 
Russia-Ukraine conflict are:

The Russia-Ukraine conflict will add uncertainty and exacerbate earnings volatility in global reinsurers’ specialty 
lines, although their direct asset exposure is minimal, says S&P Global Ratings in a report published recently on 
RatingsDirect.

Scenario

In-
sured 
loss    
($ bn)

Loss for 
top 21 
global 
reinsurers 
($ bn)

Top 21 
global 
reinsurers’ 
share (%)

1-Insured aviation 
losses of $6bn and 
$10bn from other 
specialty lines

16 8 50

2-Insured aviation 
losses of $12bn 
and $15bn from 
other specialty 
lines

27 13.5 50

3-Insured aviation 
losses of $15bn 
and $20bn from 
other specialty 
lines

35 17.5 50

The S&P report said, “Our sector outlook on the global 
reinsurance industry is negative, reflecting ongoing 
challenges to meet cost of capital, worsened by first-
quarter natural catastrophe losses, the Russia-Ukraine 
conflict, and rising inflation.
“At the same time, we expect reinsurance positive 
pricing momentum to continue in the upcoming 
renewals in 2022. Furthermore, capitalisation remains 
a key strength for the sector.”

 Source: Asia Insurance Review & S&P Global Rating

https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/220331-russia-ukraine-conflict-adds-to-a-bumpy-start-to-2022-for-global-reinsurers-12329001
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Inflation a hot topic at “balanced” April reinsurance renewals: 
Gallagher Re

The reinsurance broker’s latest April 1st View report 
was released this morning, revealing modest reinsurance 
rate increases characterised by an orderly renewals, 
which was heavily focused on Japanese business.
According to Gallagher Re, inflation was a key topic at 
1/4 as sellers of protection looked to assess its impact 
on ceding firms’ portfolios to then reflect this in their 
pricing models.
As a result, it was a simpler renewals for reinsurers that 
were able to show that their own underwriting takes 
inflationary impacts into consideration.
“The ongoing supply-chain squeeze, the inevitable but 
still surprising return of inflation, and especially the 
shocking challenges presented by Russia’s invasion 
of Ukraine were discussed at every major renewal 
negotiation. Fortunately, none of these topics prevented 
a basically orderly renewal from occurring, mainly in 
line with everyone’s expectations,” said James Kent, 
Global Chief Executive Officer (CEO) of Gallagher 
Re.
Amid Russian’s invasion of Ukraine, but also the 
ongoing trend of reinsurers seeking improved clarity 
of coverage after COVID-19, at April 1st, the market 
standard Sanction Limitation & Exclusion Clause, 
LMA 3100, was adopted almost universally, says 
Gallagher Re.

During an “undramatic” and “balanced” April 1st, 2022, reinsurance renewals season, there was widespread 
discussion about inflation as reinsurers were keen to understand its impact on cedants’ portfolios, reports Gallagher 
Re.

On pricing, the broker reports modest reinsurance rate 
increases at 1/4, with loss-free property catastrophe 
treaty rates showing single digit increases similar to 
those seen at 1/1, on a risk-adjusted basis.
Property per risk business witnessed a much wider 
range of price rises following the trend seen in other 
recent renewals. While casualty rates were flat overall, 
says the reinsurance broker.
“The 1.4 renewal was for the most part undramatic and 
orderly. Insurers who were able to show the quality 
of their underlying portfolios were rewarded with a 
favourable renewal terms. Capacity was not abundant, 
but nor was it insufficient. The equilibrium which has 
been building over the past 18 months appeared to 
arrive during this balanced renewal,” said Kent.
On the insurance-linked securities (ILS) side, Gallagher 
Re says that both collateralised reinsurance and sidecars 
remained relatively stagnant, while catastrophe bond 
issuance was strong in Q1 2022 on the back of a record-
breaking 2021.
As an example, Gallagher Re notes that weighted 
average risk premiums for US wind-exposed risks 
increased by 0.2 points to 6.7%, which is in line with a 
rise in expected loss to 3%.

Arab Insurance TunisiaTunisia

قب صدور مرسوم رئاىس بتعديالت  وق: ن�ت رئيس الهيئة العامة التونسية لـ ال�ش
ن قانون التأم�ي

رئاىس،  مرسوم  إصدار  إىل  التونسية،  ن  للتأم�ي العامة  الهيئة  تسىع 
لمان،  ال�ب الُمعدل، �ن ظل غياب  ن  التأم�ي قانون  بتفعيل عمل  يسمح 
عىل  التابعة  كات  ال�ش سيج�ب  الذى  للقانون،  الُملحة  والحاجة 
ة، ذات مالءة مالية كفء، وفق رئيس  االندماج وتكوين كيانات كب�ي

وق«. ، �ن حوار مع »ال�ش الهيئة، حافظ الغر�ب
جميع  سعيد،  قيس  التونىس،  الرئيس  جمد   ، الما�ن يوليو  �ن 
رئيس  أع�ن  كما  أعضائه،  عن كل  الحصانة  ورفع  لمان،  ال�ب سلطات 

منصبه. من  المشيىسش  الوزراء هشام 
ن  التأم�ي مؤتمر  لحضور  األسبوع،  هذا  مرص  زار  الذى   ، الغر�ب وقال 
إن  األقرص:  محافظة  �ن  والمتوسطة،  ة  الصغ�ي وعات  الم�ش عىل 
المؤرخ   2008 لسنة   08 عدد  قانون  عىل  تعديالت  أجرت  الهيئة، 
بما فيها مناقشته  المراحل،  2019، ومر بكل  «، عام  ن التأم�ي »مجلة 
الهيئة،  حات  مق�ت عىل  التعديالت  بعض  طلب  الذى  لمان،  ال�ب �ن 

وإصداره. مناقشته  قبل  لمان  ال�ب تجميد  تم  لكن 
وأضاف الغر�ب أن هناك حاجة ملحة إلقرار القانون الُمعدل ب�عة، 
لمان  ال�ب انتظار  وعدم  به،  رئاىس  مرسوم  صدور  إىل  نسىع  »لذلك 

 Source: Reinsurance & Gallagher Re

https://www.ajg.com/gallagherre/-/media/files/gallagher/gallagherre/1st-view-balanced-renewal-april-2022.pdf
https://www.ajg.com/gallagherre/-/media/files/gallagher/gallagherre/1st-view-balanced-renewal-april-2022.pdf


النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2022/04/042022/04/04 IssueIssue  145145  العددالعدد 77

المقبل. ديسم�ب  �ن  تشكيله  انتخابات  إجراء  المقرر  الجديد، 
ن التونىس، لم يستبعد إمكان تأجيله  إال أن رئيس الهيئة العامة للتأم�ي
مطلع  الحالة  هذه  �ن  إصداره  يتوقع  لكنه  االنتخابات،  بعد  ما  إىل 

المقبل. العام 
كة  ط القانون التونىس الحاىل، أال يقل الحد األد�ن لرأس مال �ش يش�ت
إىل  المنتظر  التعديل  �ن  الهيئة  ورفعته  دوالر،  ن  مالي�ي  3 عن  ن  التأم�ي
كات،  لل�ش المالية  المالءة  كفاءة  لتحقيق  وذلك  دوالر،  مليون   20

. الغر�ب وفق 
اندماج  إىل  القانون،  إقرار  حال  البند،  هذا  يدفع  أن  الغر�ب  وتوقع 
كة إىل  24 �ش التونسية، وانخفاض عددها الحاىل من  ن  التأم�ي كات  �ش

كة.  12 �ش 10ــ
تراخيص  إصدار  أن  غ�ي  ومالية،  إدارية  باستقاللية  الهيئة  وتتمتع 
التعديل  يفرض  لذلك  المالية،  وزارة  موافقة  يستدىع  سحبها،  أو 
عليهم  يصعب  »فالسياسيون  تامة،  استقاللية  الهيئة  منح  يىع  الت�ش
خيص،  اتخاذ قرارات اقتصادية بسهولة، خاصة �ن مسألة سحب ال�ت
ها«،  وغ�ي والعمال  الكىل  االقتصاد  عىل  عامة  تداعيات  من  لها  لما 

. الغر�ب حسب 
مشابهة  خطوة  اتخذ  قد  كان  التونىس  المركزى  البنك  أن  وأضاف 
يعيا،  ت�ش تعديال  أجرى  لكنه  ذاتها،  للقاعدة  خضع  حيث  قبل،  من 
الخطوة  بهذه  و»اقتداء  العمل،  �ن  ومرونة  تامة،  استقاللية  يمنحه 

البند«. هذا  عدلنا 
كات ال�ت توصلت بعد دراسة  الهيئة أزمة بشأن إحدى ال�ش وواجهت 
صعوبات  بسبب   ،2019 عام  �ن  عملها  رخصة  سحب  ورة  �ن إىل 
خيص،  ال�ت سحب  عىل  المالية  وزارة  توافق  ولم  واجهتها،  ة  كب�ي

. الهيئة إىل تعديل �ن إدارتها لحل األزمة، وفق الغر�ب واضطرت 
حالة  �ن  الهيئة،  قرار  عىل  الطعن  كة  لل�ش يحق  إنه   : الغر�ب وقال 

الُمعدل. أو  الحاىل  القانون  خيص، سواء �ن  ال�ت سحب 
، ىه البنود الخاصة  ومن أهم التعديالت �ن القانون، ال�ت يراها الغر�ب

األموال. وتكوين  الحياة  ن عىل  بالتأم�ي
تحت  يقعان  األموال،  وتكوين  الحياة  عىل  ن  التأم�ي إن   : الغر�ب وقال 
منظومة  بتطوير  تتعلق  ألنها  األهم،  ىه  ة  األخ�ي لكن  واحد،  بند 

الفردى. ن  التأم�ي أو  المعاشات، سواء من خالل صناديق، 
الحكوىم  وأيضا  الخاص،  بالقطاع  األجور  انخفاض  أن  وأضاف 
التقاعد،  سن  بلوغ  عند  المعاشات  ضعف  �ن  يتسبب  تونس،  �ن 
المعاش،  عند  األجور  ن  تحس�ي المرتقب  يىع  الت�ش التعديل  ويستهدف 

الخاصة. ن  التأم�ي من خالل صناديق 
الحكومية  كات  ال�ش �ن  الخاصة  ن  التأم�ي صناديق  أن  الغر�ب  وذكر 
 5 قيمتها  وبلغت   ،10% بنسبة  الما�ن  العام  نمت  والخاصة، 

دوالر. مليارات 
ن التكافىل )اإلسالىم( بجزء من التعديالت المرتقبة، إذ  ويح�ن التأم�ي
ــ تع�ن  السنوية  التأمينية  %30 من فوائضها  كات  ال�ش أن تجنب  تقرر 

العجز. لتغطية سنوات  ــ  التعويضات  األقساط عن  إيرادات  زيادة 
كات  ال�ش أن توزع  يعة اإلسالمية، يجب  : »إنه وفقا لل�ش الغر�ب وقال 

عىل  تحصل  خسائر  حققت  وإذا  العام،  نهاية  مع  التأمينية  فوائضها 
 ، ن ك�ي المش�ت ن لصالح صندوق  المساهم�ي قرض »حسن« من صندوق 
هذه  يخص  فيما  القانون  عدلنا  لذلك  مرتبكا،  وضعا  يخلق  ما  وهو 
المسألة ح�ت نضمن وجود احتياىط يغ� احتياجات وقت العجز«.

وكيفية  الفوائض  هذه  مسألة  تب�ت  »إنه  قائال:  الغر�ب  واستدرك 
استثمارها  ض  المف�ت فمن  سنوات،  عدة  تراكمت  إذا  معها،  الترصف 
غ�ي  وهذا  الصكوك،  مثل  المخاطر  ومنخفضة  عية،  �ش قطاعات  �ن 

موجود �ن تونس حاليا«.
إال  بإصدار صكوك،  تونس  �ن   2013 عام  منذ  القانون  ورغم سماح 
. أن عدم االستقرار السياىس، يمنع إصدارها ح�ت اآلن، وفق الغر�ب

وأوضح أن الدولة تضع بند إصدار صكوك سنويا �ن الموازنة العامة 
»نتم�ن  السياىس،  االستقرار  عدم  بسبب  ذلك  تنفذ  وال  السنوية، 
ألنها  صكوك،  إصدار  عىل  قدرة  لدينا  ويكون  األوضاع  تتحسن  أن 
وات  ال�ث ذات  العربية  الدول  من  ة  كب�ي مالية  فوائض  ستجتذب 

أسعاره«. ارتفاع  بعد  النفطية، 
التكافىل فقط �ن تونس.  ن  للتأم�ي كات  3 �ش أنه يوجد  ُيذكر 

إجماىل  من   45% نسبة  السيارات عىل  ن عىل  التأم�ي قطاع  ويستحوذ 
األموال  وتكوين  الحياة  عىل  ن  التأم�ي يليه  تونس،  �ن  ن  التأم�ي سوق 

.25% بنسبة 
ن عىل السيارات يسيطر عىل نصف  التأم�ي : إنه نظرا ألن  وقال الغر�ب
جراء  ا،  أخ�ي ة  كب�ي لتحديات  يتعرض  القطاع  فإن  تقريبا،  السوق 
 ، الكب�ي التضخم  معدالت  وصعود  والشحن،  السلع  أسعار  ارتفاع 
، ثم الحرب الروسية  بسبب التعا�ن من كورونا بدءا من العام الما�ن

أسابيع.  4 قبل  انطلقت  ال�ت  األوكرانية 
ارتفعت  السيارات  غيار  وقطع  السيارات  أنواع  »بعض  وأضاف: 

التونسية«. السوق  %50 �ن  تجاوزت  بنسبة 
مع  مكثفة  اجتماعات  البالد،  إىل  عودته  فور   ، الغر�ب سيعقد  لذلك 
فريق إدارة الهيئة، بغرض إصدار عدة قرارات، تخفف من الضغوط 
ال�ت  التعويضات  بارتفاع قيمة  توقعات  كات بسبب  ال�ش تواجهها  ال�ت 

للعمالء. إىل �فها  ستضطر 
االحتياىط  وط  �ش تخفيض  اتخاذها،  المرتقب  القرارات  ن  ب�ي ومن 
%4 من قيمة األقساط  ، والذى يصل إىل  ن كات التأم�ي الُمجنب �ن �ش

سنويا.
كات بعدم توزيــــع األرباح، »كما  كما قد تصدر الهيئة قرارا يسمح لل�ش

. 2020«، حسب قول الغر�ب فعلنا وقت أزمة وباء كورونا �ن 
التونسية،  ن  التأم�ي كات  �ش دفعتها  ال�ت  التعويضات  حجم  أن  ُيذكر 
بسبب   ،2019 بعام  مقارنة   ،2020 عام  �ن   20% بنسبة  انخفضت 
المختلفة،  األنشطة  عىل  المفروض  والحظر  كورونا،  وباء  تداعيات 
الحوادث  ومعه  السيارات،  عىل  االعتماد  خفض  إىل  أدى  والذى 

. الغر�ب ها، وفق  وغ�ي
الوباء  من  التعا�ن  أن  تونس،  �ن  ن  للتأم�ي العامة  الهيئة  رئيس  وأضاف 
وبلغت   ،15% بنسبة  مجددا  التعويضات  قيمة  رفع   ، الما�ن العام 

500 مليون دوالر. 1.4 مليار دينار تونىس أو ما يوازى 
المصدر: الشـــروق

” لرصد مخالفات  ية” السعودية: ربط تكاملي مع “الضمان الصحي “الموارد الب�ش
ن  التأم�ي

ي السعودية عىل 
ية والتنمية االجتماعية �ن الب�ش الموارد  شددت وزارة 

بالقطاع  ن  العامل�ي ن  الموظف�ي لجميع  الصحي  ن  التأم�ي توف�ي  ورة  �ن

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

من  باعتبارها   ، ن السعودي�ي وغ�ي  منهم  ن  السعودي�ي وتابعيهم،  الخاص 
الكيانات. بمختلف  العمل  أصحاب  عىل  المقررة  الحقوق 
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Arab Insurance KuwaitKuwait

ي كل دول العالم
ن كما هو �ن ي فتح سوق التأم�ي

الحمود : الحل �ن

ندوة »التأمينات« ناقشت العجز اإلكتواري واألداء االستثماري 
للكليات  التدريس  أعضاء  هيئة  رابطة  ندوة  ي 

�ن المتحدثون  تناول 
باعتبارها  االجتماعية  التأمينات  أنظمة  ن  ب�ي المقارنة  التطبيقية 
“التأمينات  تسميتها  جاءت  هنا  تخدمه،  ومن  للمجتمع  الذي  مرآة 
ن العجز االكتواري واألرباح التاريخية،  االجتماعية” وبحثوا العالقة ب�ي

المتقاعدين.  ورة دعم  المجمل عىل �ن ي 
لكنهم شددوا �ن

التدريس  ي نظمتها رابطة أعضاء  هيئة  ال�ت الندوة،  ي 
المتحدثون �ن أكد 

ن  ب�ي االجتماعية   التأمينات  “مؤسسة  بعنوان  التطبيقية  للكليات 
المتقاعدين،  دعم  ورة  �ن التاريخية”،  واألرباح  االكتواري  العجز 
عىل  وركزوا  الدعم،  هذا  تنظم  ي  ال�ت اآلليات  حول  اختلفوا  لكنهم 

 ، وقالت إن العمل جار عىل الربط التكامىلي مع مجلس الضمان الصحي
معها  والتعامل  ن  للموظف�ي ي  ط�ب ن  تأم�ي وجود  عدم  حاالت  الكتشاف 

ونيا. إلك�ت
بالقطاع  ن  العامل�ي لجميع  صحي  ن  تأم�ي توف�ي  عدم  أن  وأوضحت 
أقىص  تصل كحد  بغرامة  العمل  صاحب  عىل  مخالفة  يعد  الخاص، 
إذا كان من فئة “أ”  ن  التأم�ي له  يتوفر  لم  ألف ريال عن كل عامل   20
“ب”  للفئة  عامل  لكل  ريال  آالف  وخمسة   ، فأك�ث  51 العمالة  عدد 
“ج”  للفئة  عامل  لكل  ريال  و2000  عامال،   11-50 العمالة  عدد 
1443ـه،  ي 

�ن الصادر  المخالفات  بحسب جدول  فأقل،  عمال  ة  ع�ش
“االقتصادية”. صحيفة  بحسب 

زياراتها  خالل  من  المخالفات  برصد  تقوم  أنها  إىل  الوزارة  وأشارت 
البالغات  مع  فوريا  بالتعامل  تقوم  كما  والمكتبية،  الميدانية  الرقابية 
“معا  تطبيق  أو  الوزارة  ي 

�ن االتصال  مركز  خالل  من  تلقيها  يتم  ي  ال�ت

نظام  بمخالفات  المتعلقة  والشكاوى  للبالغات  المخصص  للرصد” 
العمل.

مجلس  مع  بالتنسيق  مستمرة  حمالت  تنظم  الوزارة  أن  وبينت 
. الصحي ن  التأم�ي بتوف�ي  المنشآت  ام  ن ال�ت من  للتأكد   ، الصحي الضمان 

ي المملكة 10070879 
ن الصحية �ن ن بوثائق التأم�ي وبلغ عدد المسجل�ي

سعوديا  موظفا  و1500220  موظفا،   6567734 منهم  شخصا، 
سعوديا  تابعا  و2146090  سعودي،  غ�ي  موظفا  و5067514 

تابعا غ�ي سعودي. و1357055 
فعالية  الصحي  الضمان  مجلس  تنظيم  من  أيام  بعد  ذلك  ي 

ويأ�ت
التأمينية، من خالل  العالقة  ن أصحاب  لتمك�ي مجية”  ال�ب “كونكتاثون 

الموحدة  الصحية  الوطنية  المنصة  ي 
�ن الربط  عمليات  تسهيل 

المصدر: العربية

Profit woes persist
General Insurance ready for reform

The number of Saudi insurers listed on the Saudi Stock 
Exchange reduced to 28 this year, following the merger 
of Arabian Shield and AlAhli Takaful on 12 January 
2022. The total number is expected to all further this 
year with a number of insurers already engaged in 
merger talks.
The combined GWP of these top five Saudi insurers 
consistently accounts for around of market premiums. 
They accounted for 71.3% and 71% of market premiums 
in 9M2021 and 1H2021.
The dismal performance looks like a continuation of 
the trends in 9M2021 whereby 16 Saudi listed insurers 
suffered net losses. Of these 16 insurers - 10 swung 
from profit to loss, five widened their net losses and 
one narrowed its net loss during the period. As a results, 
the industry’s net profit after zakat and tax shrank by 
62.6% y-o-y to SAR537.7m at end-September 2021. 
During 1H2021, the industry’s net profit after zakat and 
tax also decreased by 54.4% y-o-y to SAR494.2m.

In new Issue April 2022, Middle East Insurance Magazine, publish a total of 13 Saudi listed insurance companies 
their full-year 2021 financial results with dissection Saudi Arabia Market profit and its future road. 

The intensifying competition in recent years, coupled 
with the impact of a prolonged pandemic, has the 
profitability of the sector under immense pressure. Both 
declining profits and accumulated losses have led to the 
erosion of capital buffers and increased insolvency risks 
for many insurers, leading to a need to enhance capital 
requirements. As such, capital requirements for Saudi 
insurers are projected to increase from a minimum of 
SAR100m to SAR500m and for reinsurers to increase 
to SAR1bn from SAR200m.
The new minimum capital reserve reforms, if approved, 
will help to drive market consolidation and strengthen 
the insurance industry, as Sandi insurers are forced 
to restructure to maintain solvency under the revised 
rules.
To read the full details, you can read the latest issue 
from Middle East Insurance Magazine 

 Source: Middle East Insurance Magazine
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Arab Insurance QatarQatar

Listed insurers’ net profits more than double in 2021
Qatar’s insurance sector, which has six listed 
constituents on the Qatar Stock Exchange, reported an 
aggregate net profit of QR1.014bn ($278.5m) for 2021 
compared to QAR426.37m the previous year, according 
to financial statements lodged with the bourse.
The combined net gain in 2021 is more than double 
that chalked up in 2020, jumping by 137.9% which is 
substantially faster than the 18.9% increase in net profit 
in 2020, reported Gulf Times.
A summary of the net earnings of the six listed insurers 
is as shown:

Insurer 2021 net profit
QAR m

Year-on-year 
change

Qatar Insurance 615.88 509.68%
QLM 106.17 8.29%
Qatar General 
Insurance and 
Reinsurance

98.73 -24.55%

Qatar Islamic 
Insurance 80.11 5.79%

Doha Insurance 73.27 22.02%
Al Khaleej 
Takaful 40.13 *

* turned around from a loss
Qatar Insurance, which is the dominant player in the 
country, saw its net profit jump by more than six-fold 
(509.68% increase) year-on-year to QAR615.88m in 
2021 compared to an 84.48% decline during 2020. 
Qatar Insurance contributed over 60% of the total net 
earnings of the insurance sector.
Al Khaleej Takaful was back in black in 2021, reporting 
a net profit of QAR40.13m during 2021 compared to a 
net loss of QAR39.32m in 2020.

النتيجة،  ال  السبب  ومعالجة  أعراضه،  ال  المرض  معالجة  وجوب 
إىل  يحتاج  الكويت  ي 

�ن االجتماعية  التأمينات  نظام  أن  إىل  ين  مش�ي
ي وشامل ومرن.

أنه نظام سحن العدالة رغم  لتحقيق عنرص  مراجعة 
التجارية  بكليات  الدراسات  ن  والبنوك  قسم  التأم�ي قال  رئيس  بداية، 
نظر  وجهة  بحسب  يختلف  ن  التأم�ي مفهوم  إن  عيد،  بن  فهد  د. 
الُمؤمن  يتوىل  بمقتضاها  عملية  يكون  أن  الممكن  ومن   ، ي

المتل�ت
لمخاطر  يتعرضون  عليهم  الُمؤمن  من  عدد  ن  ب�ي التعاون  تنظيم 
بينهم  من  له  بالنسبة  الخطر  يتحقق  من  بتعويض  ويقوم  معينة، 

منهم. يجمعها  ي  ال�ت لألقساط  ك  المش�ت الرصيد  بفضل 
المحتملة  ة  الكب�ي الخسارة  استبدال  إمكانية  إىل  عيد  بن  ولفت 
الناحية  من  لكن  الممتلكات(،  )تأمينات  مؤكدة  ة  صغ�ي بخسارة 
يهدف  تكافليا  اجتماعيا  نظاما  ن  التأم�ي يعت�ب  والسلوكية  االجتماعية 
ي مواجهة آثاره السلبية، 

ن لخطر عام �ن إىل تعاون األشخاص المعرض�ي
كة إلدارة هذه المخاطر وفقا  عن طريق إنشاء مؤسسة أو هيئة أو �ش
اكات  االش�ت أو  األقساط  حساب  ي 

�ن واالكتوارية  اإلحصائية  للطرق 

مبالغ  كانت  )سواء  تحقيقها  المراد  التأمينية  المنافع  لتحقيق  الالزمة 
تعويض(. مبالغ  أو  ن  تأم�ي

وأضاف بن عيد أن مؤسسة التأمينات االجتماعية تهدف إىل تحقيق 
ألخطار  تعرضهم  عند  المجتمع  ألفراد  االجتماىعي  واألمن  الضمان 
كان  سواء  إرادتهم،  وبدون  العمل  من  خروجهم  عند  الدخل  انقطاع 
 مثل خطر المرض والعجز والشيخوخة والبطالة.

ً
 أو دائما

ً
ذلك مؤقتا

من  ىهي  االجتماعية  التأمينات  ان  إىل  اإلشارة  من  البد  أنه  وأكد 
ن ح�ت  والموظف�ي ن  العامل�ي جميع  لها  يخضع  أي  االجبارية،  التأمينات 
األك�ب من  العدد  منها، بضمان  المرجوة  األهداف  أن تحقق  تستطيع 
وكذلك  أدق-  بشكل  اكات  االش�ت تحسب  أن  يمكن  ح�ت  ن  ك�ي المش�ت
من  المناسب  الحد  تحقيق  ي 

�ن نجح  االجتماعية  التأمينات  نظام  ألن 
وانقطع  العمل  ترك  عىل  وا  أج�ب الذين  لألفراد  االقتصادية  الحماية 

أو عمرية. الدخل ألسباب صحية  عنهم 
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

المصدر: الجريـــدة

 Source: Middle East Insurance Reivew

Arab Insurance EgyptEgypt

ن تبدأ مخاطبة العمالء إلعادة تقييم أصولهم لمواجهة تداعيات ارتفاع  كات التأم�ي �ش
التضخم والدوالر

ي 
�ن المرصية  بالسوق  العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش توجهات  تباينت 

لمواجهة  عليها  المؤمن  أصولهم  تقييم  إلعادة  العمالء  مخاطبة 
ارتفاع معدالت التضخم والدوالر الذي شهدته السوق خالل األونة 

التعويضات. عند  النسبية  ط  ل�ش تعرضهم  ولتفادي  ة،  األخ�ي
بدء  عن   ، ن التأم�ي بقطاع  مطلعة  مصادر  من  الغد«  »أموال  وعلم 
 
ً
وفقا أصولهم  تقييم  إلعادة  العمالء  بمخاطبة  ن  التأم�ي كات  �ش بعض 

للسعر  للوصول   
ً
مؤخرا السوق  شهدتها  ي  ال�ت اإلقتصادية  ات  للمتغ�ي

العمالء. هؤالء  لوثائق  العادل  ي  التأمي�ن
كات  ال�ش بعض  هناك  أن  خاصة،  ترصيحات  ي 

�ن المصادر  وأضافت 
سعر  استقرار  تنتظر  ولكنها  ذلك،  بشأن  عمالئها  لمخاطبة  تستعد 
المستقرة  الحقيقية  القيمة  إىل  للوصول  المرصية  بالسوق  الرصف 

العادل. ي  التأمي�ن السعر  وتحديد  األصول  لهذه 

https://www.aljarida.com/articles/1648570795768461800/
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المصدر: أموال الغد

ط إبرام وثيقة  »الرقابة المالية« تش�ت
خيص  ونية لل�ت ن ضد المخاطر اإللك�ت تأم�ي

باستخدام التكنولوجيا المالية
ضد  ن  تأم�ي وثيقة  توافر  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  طت  اش�ت
المرصفية  غ�ي  المالية  األنشطة  كات  �ش لمنح  ونية  اإللك�ت المخاطر 

المالية. التكنولوجيا  تقنيات  خالل  من  العمل  ترخيص 
للتأسيس  المتطلبة  واإلجراءات  وط  ال�ش أن  الهيئة  وأوضحت 
األنشطة  مزاولة  ي 

�ن الراغبة  والجهات  كات  لل�ش والموافقة  خيص  وال�ت
المالية غ�ي المرصفية من خالل تقنيات التكنولوجيا المالية، تتضمن 

كات  ونية تصدر عن إحدى �ش ن ضد المخاطر اإللك�ت إبرام وثيقة تأم�ي
تصدرها  ي  ال�ت للضوابط   

ً
وفقا وذلك  الهيئة،  من  لها  المرخص  ن  التأم�ي

الشأن. ي هذا 
الهيئة �ن

 
ً
وكان قد أصدر محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا

للتأسيس  المتطلبة  وط واإلجراءات  2022، بشأن ال�ش 58 لعام  رقم 
األنشطة  مزاولة  ي 

�ن الراغبة  والجهات  كات  لل�ش والموافقة  خيص  وال�ت
المالية. التكنولوجيا  تقنيات  خالل  من  المرصفية  غ�ي  المالية 

ي  القائمة وال�ت كات والجهات  م ال�ش ن تل�ت أنه يجب أن  القرار عىل  ونص 
التكنولوجيا  باستخدام  المرصفية  غ�ي  المالية  األنشطة  من  أي  تزاول 
 6 خالل  القرار  بهذا  الواردة  لألحكام   

ً
وفقا أوضاعها  بتوفيق  المالية 

به. العمل  تاريــــخ  من  المصدر: أموال الغدأشهر 

ن ترتفع إىل 13.36 مليار جنيه بمعدل نمو 11.6% كات التأم�ي رؤوس أموال �ش
 13.368 إىل  المدفوعة  ن  التأم�ي كات  �ش أموال  رؤوس  إجماىلي  إرتفع 
مقابل   ،2021  /2020 ي 

الما�ن الماىلي  العام  بنهاية  جنيه  مليار 
 ،2020  /2019 األسبق  الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليار   11.97

.11.6% نمو  بمعدل 
ي 

الما�ض المالي  العام  عن  ض  التأم�ي لقطاع  ي 
اإلحصا�ئ الكتاب  وكشف 

2021 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية عن إرتفاع   – 2020
مليارات   7.5 إىل  الحكومية  ن  التأم�ي كات  �ش أموال  رؤوس  إجماىلي 
يونيو  بنهاية  جنيه  مليارات   7 مقابل   ، ي

الما�ن يونيو  بنهاية  جنيه 
لتأمينات  مرص  كة  �ش ي 

�ن ضخها  تم  جنيه  مليون   5 بزيادة   ،2019
الحياة.

نحو  الخاص  للقطاع  التابعة  ن  التأم�ي كات  �ش أموال  رؤوس  وبلغت 
 ،2021  /2020 ي 

الما�ن الماىلي  العام  بنهاية  جنيه  مليار   5.868
 941 قدرها  بزيادة   ،2019 يونيو  بنهاية  جنيه  مليار   4.927 مقابل 

جنيه. مليون 
أموال  رؤوس  زيادة  فسيتم  الجديد،  ن  التأم�ي قانون  وع  لم�ش ووفًقا 
ن  تأم�ي كات  �ش لرأسمال  ي 

األد�ن الحد  يرتفع  بحيث  ن  التأم�ي كات  �ش
مزاولة  ي حالة 

و�ن مليون جنيه،   150 إىل   60 من  والممتلكات  الحياة 
ان،  ول أو الطاقة أو الط�ي ن الب�ت  من أنشطة تأم�ي

ً
كات الممتلكات أيا �ش

لكل فرع  50 مليون جنيه  بقيمة  المال  لرأس  الحد األد�ن  فيتم زيادة 
الثالث. الفروع  من 

 /2020 الماىلي  العام  خالل   
ً
جيدا  

ً
نشاطا ن  التأم�ي قطاع  شهد  وقد 

جنيه  مليار   47.5 إىل  لتصل  األقساط  إجماىلي  ارتفعت  إذ  2021؛ 
مليار   40.1 بنحو  مقارنة   ،2021  /2020 الماىلي  العام  بنهاية 
نحو  قدرها  بزياة   ،2020  /2019 األسبق  الماىلي  العام  بنهاية  جنيه 

.18.5%
ن بنهاية العام الماىلي  كات التأم�ي وارتفعت إجماىلي قيمة استثمارات �ش

 107.7 131.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو  2021 لتصل إىل   /2020
نحو  بلغت  زيادة  بنسبة  األسبق،  الماىلي  العام  بنهاية  جنيه  مليار 

.22.1%
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة 
يعات  الت�ش أنه قد شهد عام 2021/2020 إصدار عدد من  المالية، 
قانون  عىل  الهيئة  وافقت  حيث   ، ن التأم�ي لنشاط  المنظمة  والقرارت 

لمناقشته. الشيوخ  لمجلس  إرساله  وتم  الموحد  ن  التأم�ي
التحصيل  كات  �ش قيد  وضوابط  وط  �ش  

ً
أيضا قد  الهيئة  أن  وأضاف 

ال�يــــع،  النقل  ومركبات  اإلجباري  ن  التأم�ي وثائق  ي ألقساط 
و�ن اإللك�ت

ي ترشيح 
وكذلك قواعد وضوابط تطبيق مبادئ التناسب والمالءمة �ن

كات  ب�ش الرئيسية  التنفيذية  للوظائف  األشخاص  شغل  واستمرارية 
، باإلضافة إىل إصدار قرار بشأن إنشاء مجمعة  ن ن وإعادة التأم�ي التأم�ي

. للخارج  السفر  ن  لتأم�ي
ن  قوان�ي لتطوير  الجاري  العام  ي 

�ن عملها  تواصل  الهيئة  أن  إىل  وأشار 
ويتواءم  السوق  وقائع  مع  يتناسب  بما  جديدة،  يعات  وت�ش وقرارت 
تعزيز  إىل  ستسىع  كما  وس كورونا،  ف�ي ي 

تفىسش استمرار  تطورات  مع 
أك�ب   

ً
قدرا يوفر  بما  والعدالة،  اهة  ن وال�ن والشفافية  ام  ن اإلل�ت مستويات 

. ن التأم�ي كات  ن مع �ش والمتعامل�ي الوثائق  لكل من حملة  الحماية  من 
ي 

مرص�ن غ�ي  ماىلي  قطاع  بناء  ي 
�ن االستمرار  الهيئة  “تستهدف  وتابع 

ي 
�ن بفعالية  ويسهم  االقتصادي،  للنمو  ومحفز  ي 

احتوا�ئ مرصي 
من  يعزز  كما   ، ي الوط�ن لالقتصاد  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 
دور  مع  تتكامل  بصورة  المرصي  الماىلي  القطاع  أذرع  كأحد  مكانته 
ي ضوء 

، وذلك كله �ن الدوىلي الماىلي  ي المرصي والنظام 
القطاع المرص�ن

غ�ي  الماىلي  للقطاع   )2022  –  2018( الشاملة  الهيئة  اتيجية  اس�ت 
.” ي

المرص�ن

المصدر: أموال الغد

العامة  الهيئة  رئيس  نائب   ، عبدالمع�ي رضا  المستشار  أن  ويذكر 
إعداد  الهيئة   ، عزم  ي

الما�ن األسبوع  أعلن خالل  قد  المالية،  للرقابة 
ن بإعادة تقييم أصولهم المؤمن  شادي لعمالء قطاع التأم�ي منشور اس�ت
وتغ�ي  التضخم  الرتفاع  نتيجة  النسبية  ط  ل�ش التعرض  لتفادي  عليها 

الدوالر. أمام  الجنيه  الفائدة وتراجع  قيمة هذه األصول بعد رفع 
الهيئة  جهود  إطار  ي 

�ن ي 
يأ�ت اإلجراء  هذا  أن  عبدالمع�ي  وأوضح 

عىل  ن  التأم�ي يتم  بحيث  الوثائق،  حملة  حقوق  عىل  للمحافظة 
النسبية  ط  ل�ش التعرض  لتفادي  الحالية  الحقيقية  بقيمتها  األصول 

المؤمن ضده. الخطأ  ي حالة وقوع 
التعويض �ن عند 

 ، ن الماضي�ي ن  اليوم�ي خالل  متتالية  ارتفاعات  شهد  الدوالر  أن  ويذكر 
ي 

ي اجتماع استثنا�ئ
%1 �ن الفائدة بمعدل  المركزي رفع  البنك  كما قرر 

، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  ي
األسبوع الما�ن

لليلة واحدة  واإلقراض  اإليداع  عائد  ي رفع سعري 
استثنا�ئ اجتماع  ي 

�ن
أساس  نقطة   100 بواقع  المركزي،  للبنك  الرئيسية  العملية  وسعر 

تيب. %9.25 و%10.25 و%9.75 عىل ال�ت ليصل إىل 
بواقع  والخصم  االئتمان  سعر  برفع  المرصي،  المركزي  البنك  وقام 

.9.75% 100 نقطة أساس ليصل إىل 

https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2022/03/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-2021-2020.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2022/03/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-2021-2020.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2022/03/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-2021-2020.pdf
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حقق إجماىلي اقساط 1,115.8 مليون 
ُ
ي “إعادة” ت

ن التعاو�ن كة السعودية إلعادة التأم�ي ال�ش
ريال سعودي خالل عام 2021

إلعادة  السعودية  كة  ال�ش أعلنت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
المملكة-  ي 

�ن ن كاملة  تأم�ي إعادة  كة  �ش -أول  “إعادة”  ي 
التعاو�ن ن  التأم�ي

تلك  كة خالل  ال�ش 2021، حيث حققت  عام  المالية خالل  نتائجها 
بنسبة  سعودي  ريال  مليون   1,115.8 بلغت  أقساط  إجماىلي  ة  الف�ت
 38.3 إىل  أرباحها  انخفضت  بينما   ، ي

الما�ن العام  عن   19% ارتفاع 
قدرها  بأرباح  مقارنة    17% بنسبة   ،2021 عام  بنهاية  ريال  مليون 

.2020 ة من عام  45.9 مليون ريال تم تحقيقها خالل نفس الف�ت
) )مليون  المالية  النتائج  ملخص 

التغ�ي20202021البند
 إجماىلي األقساط

% 935.111,115.8819.3المكتتبة

ي الربــح قبل
 صا�ن

)% 12.2(60.6953.31الزكاة

ي الدخل
)% 16.6(45.9238.31صا�ن

ة الحالية مقارنة  كة إن سبب انخفاض األرباح  خالل الف�ت قالت ال�ش
المطالبات  ي 

االرتفاع �ن السابق يعود إىل  العام  المماثلة من  ة  الف�ت مع 
.44% بنسبة  المتحملة 

 :2021 نتائج عام  تعليق عىل  ي 
كة �ن لل�ش التنفيذي  الرئيس  وأشار 

األقساط  مرة  ألول  وتجاوزت  النمو  ة  وت�ي عىل  حافظت  كة  ال�ش أن 

األخطار  من  متنوع  مستوى  وحافظت عىل  ريال  مليار   1.1 المكتتبة 
يعكس  مما  2021م،  العام  ي 

�ن  57% الدولية  األعمال  شكلت  حيث 
أداء  كة  ال�ش كما حققت   . ً

ودوليا  
ً
كة محليا لل�ش التنافىسي  المركز  تطور 

ن  ح�ي ي 
�ن واالستثمارية،  التشغيلية  األرباح  ن  ب�ي ومتوازنا  مستقرا  ماليا 

1.6 مليار  كة عىل مركز ماىلي قوي باحتياطيات تتجاوز  حافظت ال�ش
ن نما إجماىلي حقوق  ي ح�ي

3.1 مليار ريال �ن ريال و إجماىلي أصول بلغ 
العام”. بنهاية  964 مليون ريال  إىل  ن  مساهم�ي

المصدر: صفحة الشركة على لينكدان وأرقام

ن الكويتية تسىع لزيادة أقساطها المكتتبة إىل 330 مليون دوالر إعادة التأم�ي
داود  الكويتية  ن  التأم�ي إعادة  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  قال  الكويـــت:الكويـــت: 
المكتتبة  أقساطها  لزيادة حجم  تسىع  كة  ال�ش إن  الدويسان،  سليمان 
الخمس  إىل  الثالث  السنوات  خالل  دوالر،  مليون   330 نحو  إىل 

220 مليون دوالر حاليا. المقبلة، من 
اتيجيتنا ستكون مبنية عىل الخطط  ز:  ”اس�ت وأضاف الدويسان لروي�ت
بطريقة  أعمالنا  نوسع محفظة  أن  منذ ثالث سنوات ،  ي وضعناها  ال�ت
من  أعمالنا  طبيعة  ونوسع  فيها  نعمل  ي  ال�ت المناطق  ي 

متحفظة  �ن
نوفرها”. ي  ال�ت التغطيات  نوع  ناحية 

اير/ ي ف�ب
ن عاما �ن ي أتمت خمس�ي ن الكويتية ال�ت كة إعادة التأم�ي وتقوم �ش

باإلضافة  ن  التأم�ي كات  ل�ش ن  التأم�ي إعادة  بأنشطة  ي 
الما�ن شباط 

األخرى. االستثمارية  لألنشطة 
دوالر(  مليون   72.5( ي  دينار كوي�ت مليون   22 كة  ال�ش رأسمال  ويبلغ 

الكويتية. ن  للتأم�ي األهلية  كة  ل�ش  91.7% بنسبة  مملوكة  وىهي 
ي 

الصا�ن ربحها  ي 
�ن  21% بنحو  زيادة  الكويتية  ن  التأم�ي إعادة  وحققت 

ي 
�ن تحققها  أرباح  أعىل  وىهي  دينار  مليون   6.3 لتبلغ   2021 سنة  ي 

�ن
تاريخها.

آسيا  ق  و�ش أفريقيا  ي 
�ن حاليا  تعمل  كة  ال�ش إن  الدويسان  وقال 

تسىع  وىهي  أوروبا  ق  و�ش أفريقيا  وشمال  األوسط  ق  وال�ش والخليج 
للتوسع باألعمال سواء من خالل فتح فروع جديدة خارج الكويت أو 

حاليا. القائمة  األماكن  ي 
�ن العمل  فريق  تقوية 

ن أو  وذكر أن تأث�ي جائحة كورونا كان “محدودا جدا” وبحدود مليون�ي

ن عىل األخطار  كة ال تقوم بالتأم�ي ن دوالر كخسائر ألن ال�ش ثالثة مالي�ي
والجوائح. باألوبئة  المتعلقة 

إىل  تؤدي  أن  المتوقع  من  أوكرانيا  عىل  الروسية  الحرب  إن  وقال 
كما  ي روسيا” 

تعمل “بشكل نشط �ن ي  ال�ت كة  ال�ش أقساط  ي 
انخفاض �ن

قيمة  ارتفاع  إىل  سيؤدي  الحرب  نتيجة  التضخم  معدل  ارتفاع  أن 
كة. ال�ش عىل  المطالبات 

ديون  يوجد  ال  حيث  “ممتاز”،  بأنه  كة  لل�ش الماىلي  الوضع  ووصف 
ا  70 مليون دينار، مش�ي ن تساوي نحو  عليها كما أن حقوق المساهم�ي

كة الحصول عىل قروض أو تمويل حاليا. ي نية ال�ش
إىل أنه ليس �ن

المصدر: العربية
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The non-life company proposed to distribute a dividend 
of 2.21 TND (0.7 USD) per share for 2021.
Meanwhile, Maghrebia Vie realized 93.16 million 
TND (32.3 million USD) of written premiums in 2021 
compared to 78.5 million TND (28.9 million USD) in 
2020, that is, a growth of 18.7%. The net result grew by 
37.14% to reach 12.59 million TND (4.4 million USD) 
at the end of last year.
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 Source: Atlas Magazine

Assurances Maghrebia and Maghrebia Vie : results 2021

Tunisia:Tunisia: Assurances Maghrebia, the non-life subsidiary 
of the Maghrebia group, recorded an 8.7% turnover 
increase growing from 187.442 million TND (69.1 
million USD) in 2020 to 203.854 million TND (70.7 
million USD).
As of 31 December 2021, the net profit reached 22.058 
million TND (7.65 million USD), showing an increase 
of 17.9% compared to 18.71 million TND (6.9 million 
USD) recorded at the end of 2020.

STAR Assurances improves net profit by 28% to 21 million dinars in 
2021
Tunisia:Tunisia: The insurance company STAR said its Board 
of Directors met Thursday, March 17, 2022 and adopted 
the financial statements for the year 2021.
The latter show a net profit of 21 million dinars, against 
16.4 million in 2020, up 28%.
The written premiums show a rise of 1.9% to 368.1 
million dinars, from 361.4 million in 2020.
This rise concerned mainly the Transport, Fire and Life 
branches. As for earned premiums, they increased by 
1.6% to 368.6 million dinars.

Claims expenses amounted to 276.1 million dinars, 
against 266.2 million in 2020, up 3.7% while net 
investment income amounted to 77.7 million dinars, 
against 65.9 million a year earlier, up 17.8%.
In addition, the Board decided to propose the 
distribution of a dividend of 3.650 dinars per share and 
to convene the company’s shareholders for an Ordinary 
General Meeting on May 12, 2022.

 Source: African Manager

ي أرباح بقيمة 3 مليون و 420 ألف دوالر أمريكي
حققت صا�ن

ن تقر توزيــــع %10 نقدا من رأس المال عل  كة العالمية المتحدة للتأم�ي الهيئة العامة لل�ش
ن المساهم�ي

ن  للتأم�ي المتحدة  العالمية  كة  لل�ش العامة  الهيئة  أقرت  فلسطيـــن:فلسطيـــن: 
ألف دوالر  11 مليون و88  البالغ  المال   من رأس 

ً
نقدا  10% توزيــــع 

ألف  و420  ن  مالي�ي  3 إىل  وصلت  أرباح  ي 
صا�ن حققت  فيما   ، أمريكي

العام  أمريكي  دوالر  ألف  و330  مليون   2 مع  مقارنة    ، أمريكي دوالر 
النقضاء   

ً
نظرا جديد،  إدارة  مجلس  العامة  الهيئة  وانتخبت   ، ي

الما�ن
أعضاء  عدد  زيادة  العامة  الهيئة  وأقرت  السابق،  المجلس  ة  ف�ت
 أن عدد أعضاء المجلس الحاىلي هم 

ً
مجلس االدارة إىل 9 أعضاء علما

التجديد  الهيئة  أقرت  كما  مستقال،  التاسع  العضو  سيكون  8، حيث 
كاه. ابو غزالة و�ش السادة طالل  الحاىلي  الحسابات  لمدقق 

مليونيوم  فندق  ي 
�ن العادي،  العامة  الهيئة  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

االردن  من  كل  مع  كونفرنس  الفيديو  تقنية  وع�ب  هللا،  رام  بمدينة 
والبحرين وقطر، وبحضور %91 من حملة االسهم، حيث أكد رئيس 
حققت  كة  ال�ش أن  عىل  الحمود  جمال  السيد  كة  ال�ش إدارة  مجلس 
44 مليون  ي بلغت  ي االقساط المكتتبة ال�ت

 �ن
ً
ي نموا

خالل العام الما�ن
ي 

�ن دوالر  ألف   264 و  مليون   40 مقابل   ، أمركي دوالر   ألف  و725 
.10% نسبته  بلغت  بنمو  ي 

الما�ن العام 
مراقب  عن  ممثال  شبيطة  السالم  عبد  من  كل  االجتماع  وحرصن 
بورصة  عن  ممثال  ي 

صا�ن واحمد  االقتصاد،  وزارة  لدى  كات  ال�ش

ن  للتأم�ي العامة  االدارة  المال/  رأس  سوق  هيئة  وممثل   ، ن فلسط�ي
مدقق  وممثل  الجدبة،  مراد  المالية  االوراق  وعن  دراوشة،  أسامة 
كة  لل�ش ي 

القانو�ن والمستشار  ملحم،  جمال  ي  الخار�ب الحسابات 
عبد هللا حجاب.  ن  للتأم�ي المتحدة  العالمية 

كات  كة أمالك وىهي إحدى ال�ش كة حولت �ش وأكد الحمود عىل أن ال�ش
كة مساهمة عامة، وذلك  كة مساهمة خاصة إىل �ش التابعة لها من �ش
كة  ال�ش وأن   ،2021 العام  خالل  االدارة،  مجلس  توصيات  عىل  بناء 
فيها  واالتمتة  التطوير  عمليات  تواصل  التابعة  كاتها  و�ش “العالمية” 
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الرقمنة. أك�ث عىل  واالعتماد 
االنتشار  ي 

�ن سياستها  تواصل  كة  ال�ش إن   “ قائال  الحمود  واستدرك 
الصدد  بهذا   

ً
لها، الفتا الفروع  المزيد من  افتتاح  والتوسع، من خالل 

إىل افتتاح فرىعي حوارة وسلفيت، إضافة إىل أن العمل جار من أجل 
كة إىل  ، وذلك من أجل ضمان وصول خدمات ال�ش ن افتتاح فرع نعل�ي

.” ن المؤمن�ي وتسهياًل عىل  أبناء شعبنا،  من  ممكنة  يحة  أك�ب �ش
المطلوبة لمواءمة معيار  كة بدأت باإلجراءات  بأن ال�ش وذكر الحمود 

.)IFRS17( الدوىلي  المحاسبة 
حصتها  عىل  المتحدة  العالمية  كة  ال�ش “حافظت  الحمود  وقال 
الحصة  أن  إىل   

ً
ا الفلسطينية مش�ي السوق  ي 

�ن الرائد  السوقية وموقعها 
عدد  أن  إىل  االطار  بهذا   

ً
ا مش�ي  ،14%  

ً
تقريبا ىهي  كة  لل�ش السوقية 

وهو  السوق،  احتياج  من  أك�ب   ، ن التأم�ي قطاع  ي 
�ن العاملة  كات  ال�ش

التأمينية  المحفظة  أن  حيث  الفنية،  غ�ي  المنافسة  ي 
�ن  

ً
سببا ما كان 

المركبات،  ن  تأم�ي عىل  االساس  ي 
�ن وتعتمد  محدودة،  ن  فلسط�ي ي 

�ن
االقتصادية  للظروف   

ً
نظرا المنظور،  االفق  ي 

�ن التطور  ومحدودة 
. ي الفلسطي�ن والمواطن  االقتصاد  بها  يمر  ي  ال�ت الصعبة 

عىل  ي  الفلسطي�ن المال  رأس  سوق  هيئة  إىل  بشكره  الحمود  وتوجه 
ي 

�ن ن  التأم�ي قطاع  تنظيم  إطار  ي 
�ن يبذلونها  ي  ال�ت الحثيثة  الجهود 

 ألهمية وجود 
ً
إدراكا ن وتطويره وضمان استقرار عمله، وذلك  فلسط�ي

ومستقر. منظم  قطاع 

ولفت الحمود إىل أن االوضاع العامة ما زالت محاطة بالغموض عىل 
أمله  عن  الصدد  بهذا   

ً
معربا  ، واالقليمي العالمي  االقتصادي  الصعيد 

ن  فلسط�ي ي 
�ن العامة  الحالة  عىل  سلبية  تداعيات  هناك  يكون  ال  بأن 

الروسية. االوكرانية  الحرب  بسبب 
ي  الفلسطي�ن السوق  تواجه  ي  ال�ت الرئيسية  المشكلة  إىل  وتطرق 
المشكلة  هذه  تتالىسش  بأن  أمله  عن   

ً
معربا السيولة  بنقص  والمتمثلة 

أفضل  العام  هذا  يكون  وأن  الجاري،  العام  من  ي 
الثا�ن النصف  خالل 

السابقة. االعوام  ن من  التأم�ي عىل قطاع 
كة  ال�ش “إن  الحمود  قال  كورونا،  جائحة  ارتدادات  صعيد  وعىل 
 
ً
معربا خلفنا،  أصبحت  إنها  القول  ونستطيع  االزمة،  هذه  تجاوزت 

النهائية”. مراحلها  ي 
�ن الجائحة  تكون  بأن  أمله  عن 

كة  ال�ش بسهم  ثقتهم  عىل  ن  المساهم�ي إىل  بشكره  الحمود  وتوجه 
العاملة،  كة وأطقمها وكوادرها  ال�ش إدارة  إىل  العالمية، وكذلك شكره 
بأن  ساهم  الذي  وهو  المتواصل  عطائهم  عىل  ومنتجيها  ووكالئها 

. ي الفلسطي�ن السوق  ي 
�ن الريادي  موقعها  ي 

�ن كة  ال�ش تستمر 
إىل  شكره  بجزيل  العالمية  كة  ال�ش إدارة  مجلس  رئيس  توجه  كما 
 
ً
مؤكدا بها،  ة  الكب�ي وثقتهم  اختيارهم  كة عىل حسن  ال�ش ي 

�ن ن  المؤمن�ي
اختيارهم. عند حسن  أنها ستكون 
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