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Political Risk Report 2022

Oceans, minerals, and space intersect with traditional 
assessments of political risk, which 

are based on national borders, 
and permeate the field of action 
of exporters, importers, and 

Marsh’s Political Risk Report 2022 focuses on three 
environments where even the smallest threat may produce 
planetary effects: ocean, mineral, and space.

https://iciec.isdb.org/
https://gaif33conference.com/
https://info.marsh.com/l/395202/2022-03-14/c5dkpy/395202/1647886750pTgQthHV/Political_Risk_Report_2022.pdf
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foreign direct investors alike. The mismatch that we 
perceive between multi-speed recoveries from the 
COVID-19 pandemic and global expectations and the 
consequences of the conflict in Ukraine could easily 
unfold across countries, but also across the above-
named environments.
Political risk at sea
Oceans cover more than 70% of the planet, and more 
than 80% of sea depths are unexplored. About 44% of 
the world’s population lives within 150 kilometers of 
a coastline, and 43% depend on seafood as their main 
protein source. Water connects people through ships 
and their cargo; critical infrastructure, such as undersea 
cables; and shared resources, such as seafood. Their 
pathways can be either open to or restricted for supply 
chains and other connections. Just as companies may 
look to political boundaries to describe degrees of risk 
across countries and regions, they may also look at 
oceans and their bounty as drivers of political risk.
The great mineral rush
Minerals, whether under the sea or on land, are 
essential for innovation and development, providing 
critical, though often underappreciated, ingredients for 
civilization. International competition over strategic 
resources and supply chain protection can divert 
investments toward frontier — or unexpected — 
geographies, as an effort to diversify from traditional 

producers. Future availability of strategic materials 
including cobalt, copper, lithium, manganese, thorium, 
titanium, uranium, and vanadium could disrupt already 
fragile global supply chains. In fact, several countries 
are already pursuing aggressive procurement strategies 
that could raise the prospect of geopolitical conflict.
Risks grow as space fills
Space, too, has witnessed recent economic acceleration 
and exploration as the quest for new horizons continues. 
Consider that more than 1,500 satellites were launched 
in 2021 and manned flights to Mars are in the foreseeable 
future. With that progress comes an escalation of 
tensions related to espionage, military confrontation, 
and pollution. Space exploration and development go 
hand-in-hand with limited regulation and a number of 
highly probable, high impact, yet neglected, threats, 
as highlighted in the World Economic Forum’s Global 
Risks Report 2022. Currently, space seems to have 
room for everyone. However, the lack of legislation 
and untested global governance, the amount of space 
junk and growing probability of collisions, and the 
entry of hundreds of private operators with diverse 
interests make this frontier more congested and less 
manageable than even a decade ago. In fact, the risk 
from the growing number of satellites in low Earth 
orbit may be poised to become a “grey rhino” — a 
highly probable, high impact event that is nonetheless 
neglected.  Source: Marsh

Reinsurance, London Market Sector Outlooks Lowered to 
Neutral

When we last updated the outlooks in 2021, we 
expected higher premium rates and a strong rebound 
in economic activity to significantly improve financial 
performance. Although premium rates are still rising, 
they have begun to slow. Both markets should still 
report strong profit in 2022 but we no longer expect 
financial performance to improve significantly as we 
believe it will be very difficult for companies to achieve 
above-inflation premium increases.

Fitch Ratings has revised its global reinsurance and London market sector outlooks to neutral from improving, 
reflecting increased risks from rising claims inflation, financial market volatility and weakening price momentum.

The Russia–Ukraine war has exacerbated some of the 
negative macro-economic trends affecting reinsurers 
and the London market. Rising inflation, which was 
already pushing up claims costs, has accelerated. 
Increased financial market volatility has led to higher 
regulatory capital requirements and – in some cases – 
to investment losses due to wider credit spreads and 
lower equity valuations. Pressure on economic growth 
could dampen demand for insurance and reinsurance 

https://aqabaconf.com/
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cover.
Short-tail business lines are already being affected by 
higher claims inflation, with repair costs for buildings 
and vehicles rising fast. Insurers and reinsurers may 
be able to increase premiums accordingly, but as high 
inflation becomes longer-lasting, reserve deficiencies 
will start to arise on long-tail lines. Claims linked 
to wages and healthcare costs are increasing, as are 
litigation costs, and we expect insurers and reinsurers 
to have to set aside higher provisions as a result.
For the global reinsurance market and the London 
market, the war itself represents a mid-sized 
catastrophe event, mostly affecting specialty lines 
such as aviation, marine, political risk, trade credit and 
cyber insurance. In most cases, we expect insurers and 
reinsurers to suffer only a hit to earnings, rather than 
capital depletion, and we do not expect material ratings 

implications. Nevertheless, there is still the potential 
for the frequency and severity of natural catastrophe 
losses to remain higher and reduce market profitability.
Several factors should protect global reinsurers’ 
and London market insurers’ credit profiles against 
rising claims inflation, financial market volatility 
and weakening price momentum, supporting our 
neutral sector outlooks. Capitalisation is very strong, 
having recovered from the pandemic losses of 2020, 
and underwriting remains disciplined. We expect the 
London market’s financial performance to continue 
to benefit from the Lloyd’s of London performance-
management actions. Over time, higher interest rates 
to counter high inflation could lead to increased 
investment income, partially offsetting the effect of 
claims inflation on insurers’ and reinsurers’ overall 
profitability.

 Source: Fitch

SCOR warns 1Q2022 potential claims could be in the “high 
double-digit” millions due to Russian invasion
French global reinsurer SCOR has said that it expects a 1Q2022 charge in the “high double-digit EUR million” 
range for potential claims related to the Russia-Ukraine conflict across both treaty reinsurance and specialty 
insurance.
“As the conflict continues, this estimate will evolve,” 
the reinsurer said in a statement.
Since the beginning of the war in Ukraine on 24 
February 2022, SCOR has been monitoring closely the 
unfolding of events, and the resulting potential impact 
of the conflict and related international sanctions on its 
activity.
SCOR PO, the subsidiary owned by SCOR in Russia, 
is directly impacted and has stopped underwriting new 
business. More generally, this conflict has consequences 
on business lines such as Political Risks, Credit and 
Surety, and Aviation.
The SCOR statement reads, “In Q1 2022, the estimated 
cost of this conflict is combined with a series of 
natural catastrophes (including floods in Australia, 
European windstorms and a drought in Brazil) and the 
continuation of the pandemic in the United States. These 
developments will have an adverse impact on SCOR 
P&C’s combined ratio and on SCOR L&H’s technical 
margin and are expected to result in a quarterly loss.”
The 1Q2022 results will be published on 6 May 2022.
The Group remains very well capitalised with a 

solvency ratio which should stand as of 
31 March 2022 at a level significantly 
above the 226% position reported at 
the end of 2021.

Reinsurance industry
Last month, global credit rating agency S&P Global 
Ratings (S&P) warned the global re/insurance industry 
that it forecasts sizeable losses on specialty lines as 
the Russia-Ukraine conflict persists. However, the 
magnitude and impact of the conflict on the reinsurance 
sector remain uncertain.
The rating agency predicts the top 21 global reinsurers 
to assume around half of the potential losses in the 
insurance sector on aggregate, varying by lines of 
business because certain lines are more reinsured than 
others. It also expects the Russia-Ukraine conflict 
losses to be an earnings event for most reinsurers. 
However, the losses could turn into a capital event for 
a few outliers, given the significant natural catastrophe 
losses already accumulated during the first quarter of 
2022.

 Source: Asia Insurance Review
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insurance as well, although at a slower pace than for 
large, complex accounts.
The 1 April reinsurance renewals reflect a “continuation 
of the 1 January pricing environment,” Doyle said.
While the industry is well-capitalised, he said it is 
challenging to find capacity in specific segments. The 
COO explained that this reflects ongoing and emerging 
challenges, including rising frequency and severity 
of catastrophe losses and climate change, along with 
cyber, core and social inflation and underlying rate 
increases.
The overall US property catastrophe rates increased in 
the high single-digits for non-loss impacted accounts 
and 10% to 30% for loss-impacted accounts.
Guy Carpenter president and CEO Dean Klisura added 
that “capacity continues to be constrained” in the 
property cat market.
The executive also said that parts of the cyber market 
are “currently a challenge” and the company is seeing 
double-digit pricing there.

44

Marsh global index to show 11% price rises for Q1 

During the call, which followed the firm’s Q1 results 
earlier today, Marsh McLennan COO John Doyle gave 
some early indications of pricing changes that will be 
in the full index.
The Q1 movement of 11%, a slight drop from a 13% 
gain in Q4 last year, continues to reflect a deceleration 
in global pricing.
Global financial and professional lines rates, excluding 
cyber, increased in the high single digits, Doyle said. 
However, cyber rate increases more than doubled 
in some geographies, topping 110% in the US and 
reaching 100% in the UK.
Global casualty rates also edged up in the mid-single 
digits on average. Doyle added that global property 
insurance rates were up 7%, down from 8% in the 
fourth quarter.
“Rate increases are decelerating in at least most 
insurance markets around the world. Cyber, of course, 
is the most notable exception,” he said.
Martin South, president and CEO at Marsh, said 
deceleration reflected most geographies, though rate 
increases continued to be strong in Latin America.
“Geographically, still, as I noted last time, there’s one 
outlier, which is Latin America, where they saw modest 
rate increases, but have been flatter during the rest of 
the cycle,” South said.
South added that clients were “weary” after a prolonged 
period of rate increases but welcomed the deceleration 
of rating gains.
Doyle reminded those on the call that Marsh’s global 
index “skews to large-account business” but added 
that rates continue to rise for small and middle-market 

The Marsh Global Insurance Market Index will show year-on-year price increases of 11% in the first quarter, 
marking an 18th consecutive quarter of commercial P&C rate increases, investors were told on an earnings call.

 Source: Insurance Insider

Directors’ Liability Survey 2022
Directors and risk managers globally have not seen 
reductions in policy limits in the last year, but the 
majority have seen premium increases, with some 
looking at alternatives to the insurance market. This is 
according to WTW’s Directors’ Liability Survey 2022, 
in partnership with Clyde & Co.
A new survey by WTW and Clyde & Co finds that cyber 
risks dominate the top five risks facing directors and 
officers. While ESG risks don’t feature in the survey’s 
top five but are not far behind. Climate change risk 

was added to the survey for the first time this year and 
38% of respondents believe it is a very or extremely 
significant risk for directors. Some 36% said the risk 
of becoming the focus of a social media campaign is a 
big threat.  Source: wtw

https://www.wtwco.com/-/media/WTW/Insights/2022/04/d-and-o-liability-survey-2022.pdf?modified=20220421193124
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ترقية الدكتور مؤيد الكلوب لمنصب مديراالتحاد اعتبارا من 2022/07/01
ي اجتماعه االخ�ي 

ف �ف التأم�ي كات  ي ل�ش
ادارة االتحاد االرد�ف قرر مجلس 

من  عتبارا  لالتحاد  مديرا  لمنصب  الكلوب  مؤيد  الدكتور  ترقية 
 .2022/7/1

20 ( سنة   ( ي االتحاد تزيد عن 
ة �ف الدكتور مؤيد لديه خ�ب ويذكر ان 

ان  بعد  والفنية،  اإلدارية  المختلفة  االتحاد  دوائر  ي 
�ف عمل  حيث 

المناصب  ي 
7 /2002 وتدرج �ف  / 20 اعتبارا من  بالعمل فيه  التحق 

3 ( سنوات.  نائبا لمدير االتحاد لمدة )  ي كان اخرها  ال�ت الوظيفية 
األعمال  اقتصاد  ي 

�ف الدكتوراة  شهادة  عىل  حاصل  مؤيد  والدكتور 
إدارة  ي 

�ف والماجست�ي  البكالوريوس  ي 
وشهاد�ت األردنية،  الجامعة  من 

والتدريبية  المهنية  الشهادات  من  العديد  عىل  حصل  كما  األعمال، 
متفرغ  غ�ي   

ً
ا محا�ف عمل  وكذلك  ية  الب�ش الموارد  وإدارة  ف  التأم�ي ي 

�ف
، وعمل ايضا  الكىلي ي االقتصاد 

ي الجامعة األردنية �ف
ي كلية األعمال �ف

�ف
الموارد  إصالح  لجنة  منها  الخارجية،  اللجان  من  العديد  ي 

�ف  
ً
عضوا

ولجنة  العدل،  وزارة  ي 
�ف الفنية  واللجنة  العام،  القطاع  ي 

�ف ية  الب�ش
ها. وغ�ي الذكية،  التطبيقات  نظام  صياغة 

قطاع  بعمل  المعنية  الخارجية  الجهات  لدى  االتحاد  مثل  كما 
مثل  للقطاع  الحيوية  المشاريــــع  من  عدد  إنجاز  تم  حيث   ، ف التأم�ي
الطبية لدى  اللجان  أتمتة نظام  وع  المحاكم، وم�ش ة لدى  الخ�ب نظام 
ي مجالت 

العلمية �ف العديد من األبحاث  وزارة الصحة، كما قام بن�ش 
الجودة  وإدارة  ية  الب�ش والموارد  ف  بالتأم�ي مختصة  عالمية  علمية 

الشاملة. 
ف بأجمل  كات التام�ي ي ل�ش

وبــهذه المناسبة ، تتقدم ارسة االتحاد االرد�ف
االتحاد  ادارة  مجلس  بثقة  مؤيد  الدكتور  للزميل  يكات  والت�ب ي 

التها�ف
ان  وخاصة  عريقة  اقتصادية  لمؤسسة  الهام  المنصب  هذا  لشغل 
االتحاد  ي 

وموظ�ف ابناء  احد  باختيار  جاء  االتحاد  ادارة  مجلس  قرار 
ي االتحاد والذين 

ة بقدرات وامكانيات موظ�ف الكب�ي مما يعكس ثقتهم 
مهاراتهم  لتطوير  هم  ف تحف�ي عىل  المتالحقة  االدارة  مجالس  عملت 
العلمية  بالشهادات  وااللتحاق  العلمي  التحصيل  وتشجيع  اتهم  وخ�ب

Arab Insurance JordanJordan

والمهنية.  واالكاديمية 
وأعضاء  لرئيس  بالشكر  ف  الموظف�ي جميع  باسم  االتحاد  ي 

�ف ونتقدم 
الفرصة  واعطاء  الحصيفة  سياسته  عىل  االتحاد  ادارة  مجلس 
ي 

الوظي�ف السلم  ضمن  الشاغرة  الوظائف  لشغل  االتحاد  ي 
�ف ف  للعامل�ي

سياسة  عىل  ف  ك�ي وال�ت وظيفة  لكل  المطلوبة  للمؤهالت  وفقا  لالتحاد 
لمىلئ  مهاراتهم  وتطوير  ف  الموظف�ي ف  وتمك�ي الداخىلي  ي 

الوظي�ف االحالل 
حركة  نتيجة  مستقباًل  االتحاد  ي 

�ف تستجد  وظائف  او  شواغر  أية 
االتحاد.  ي 

�ف ف  للعامل�ي الطبيعية  الدوران 
المهنية  ته  مس�ي ي 

�ف والنجاح  التوفيق  مؤيد  للدكتور  ف  متمن�ي
. ف التأم�ي وقطاع  االتحاد  لخدمة  واالجتماعية 

المصدر: األنباط

ى ي السوق.. و»االتحاد« يوّسع قاعدته باستقطاب الكيانات الك�ب
كات غ�ي مسؤولة تعبث �ف �ش

» ف ضد الغ�ي : 60 مليون دينار مطالبات غ�ي مسددة من »التأم�ي ف بوخمس�ي
أن  عن  ف  بوخمس�ي أنور  ف  التأم�ي كات  رسش اتحاد  رئيس  نائب  كشف 
ي 

�ف فتحت  المحىلي  بالسوق  العاملة  كات  ال�ش من  االتحاد  ي  منتس�ب
ف  التأم�ي وثائق  إشكاليات  لالتحاد  العارسش  العمومية  الجمعية  اجتماع 
مسؤولة  غ�ي  ممارسات  من  منهم  العديد  ر  لت�ف نظرا   ، الغ�ي ضد 
معدل  رفعت  ي  وال�ت بالسوق  تعبث  ي  ال�ت كات  ال�ش بعض  قبل  من 
دادات غ�ي المسدد عىل حوادث سيارات وقعت بالفعل تصل  االس�ت

60 مليون دينار. إىل مستوى 
العمومية  الجمعية  اجتماع  هامش  عىل  ت�يــــح  ي 

�ف ف  بوخمس�ي وأكد 
ضد  ف  التأم�ي بسعر  تلعب  كات  رسش هناك  أن  ف  التأم�ي كات  رسش التحاد 
عليهم  ف  القوان�ي تطبق  إذ  بالمرصاد،  لهم  ف  التأم�ي وحدة  وأن   ، الغ�ي

السابقة. ة  بالف�ت الشأن  ي هذا 
بشكل فعال ولها دور مهم وملموس �ف

لالتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماع  ي 
�ف أفادت  كات  ال�ش أن  وذكر 

Arab Insurance KuwaitKuwait

ة  كب�ي خسائر  من  يشكله  لما  الغ�ي  ضد  ف  التأم�ي شأن  ي 
�ف بمخاوفها 

، إذ أشاروا إىل أن سعر الوثائق لم يعدل  ف كات التأم�ي وفادحة عىل رسش
ي 

من الستينيات عىل الرغم من تفاوت وتغ�ي أسعار المركبات، مبينا �ف
16 دينارا  اليوم عند  به  المعمول  ف  التأم�ي الوقت ذاته أن سعر وثيقة 
الجهات  مع  ونتواصل  كات  ال�ش حق  يبخس  الرسوم،  إىل  باإلضافة 

الشأن. ي هذا 
�ف ف  التأم�ي بعمل سوق  والمنوطة  الرقابية 

والدراسات  السوق  أهل  لرؤى  وفقا  عادل  سعر  وجود  وحول 
احه  اق�ت تم  المتخصصة،  واالكتوارية  عىل الفنية 

نقدر  ف »ما  قال بوخمس�ي  ، ف التأم�ي تنظيم  وحدة 
ح من قبلنا فنحن نعمل  نقول ان فيه سعر مق�ت
ف  لتحس�ي ف  التأم�ي وحدة  مع  ك  مش�ت إطار  ي 

�ف
ت  سا ر لمما ا
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Arab Insurance EgyptEgypt

ي 
�ف ينظرون  أكيد  الوحدة  ي 

�ف ف  المسؤول�ي أن  كما  السوق،  ي 
�ف التأمينية 

.» ي االمر نظره دقيقة وبشكل ف�ف
ف إىل إشكالية توافر الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل  وتطرق بوخمس�ي
مع  التنسيق  العمومية  الجمعية  أعضاء  ح  اق�ت إذ   ، ف التأم�ي سوق  ي 

�ف
بالسوق  الجامعة  طالب  وتوعية  الشأن  هذا  ي 

�ف الكويت  جامعة 
من  كات  ال�ش طلب  عن  ناهيك  الستقطابهم،  الوظيفية  وفرصه 
للكوادر  متخصصة  تدريبية  دورات  إعداد  ي 

�ف مساهمته  االتحاد 
متطلبات  أحد  باتت  ي  وال�ت العليا  اإلدارية  المستويات  ي 

�ف الوطنية 
الرقابية. الجهات 

القطاعات  لجميع  رديفا مهما  بات  ف  التأم�ي أن قطاع  ف  بوخمس�ي وذكر 
المبتكرة  المنتجات  من  الكث�ي  توف�ي  عىل  ويعمل  اليوم،  االقتصادية 
تناسب  خيارات  وفق  األنشطة  عىل كافة  المخاطر  من  تخفف  ي  ال�ت
بعض  إىل  حاجة  يشكل  ف  التأم�ي كون  المختلفة  العمالء  ائح  رسش

والمهمة. الحساسة  القطاعات 
ي الكويت بدأت من الستينيات 

ف �ف وأشار إىل أن مساهمة قطاع التأم�ي
واليوم دخلنا  والبناء  ان  والط�ي المهمة كالنفط  القطاعات  انطالقا من 
ي ما هو  نل�ب أن  دائما  البنكي ونحاول  ف  التأم�ي ي قطاعات جديدة مثل 

�ف
مطلوب.

ي مختلف 
كات �ف ء مهم ويمثل رأي ال�ش ي

وأضاف أن وجود االتحاد �ش
وحدة  ي 

�ف االخوان  ونشكر  الرقابية،  الجهات  من  الصادرة  القرارات 
أظهر  مهمة  إضافة  القطاع  إىل  اضاف  الذي  ي  الرقا�ب لدورها  ف  التأم�ي
من  كنا  أن  بعد  االقليمية،  التأمينية  الساحة  عىل  الكويت  تواجد 
أن  إىل   ، ي رقا�ب مسؤول  وجود  عدم  ة  بف�ت مررنا  تقدما  الدول  افضل 
، ونتم�ف أن يب�ت  الكث�ي لنا  ي اضافت  ال�ت ف  التأم�ي وجدت وحدة تنظيم 
ي 

�ف كاء  رسش النهاية  ي 
�ف ألننا  تنسيق  وبينهم  وبيننا  معهم  دائما  صوتنا 

السوق. تنظيم 
لتكون  ى  الك�ب كات  ال�ش استقطب  االتحاد  أن  إىل  ف  بوخمس�ي وأشار 
لتع�ب  االتحاد  داخل  األعمال  مجريات  ي 

�ف ومؤثر  فاعل  دور  ذات 

كات  ال�ش مصالح  يحمي  بما  السوق  أوضاع  عن  وفنية  بصورة صادقة 
معها. ف  المتعامل�ي وجمهور 

التكميلية االنتخابات  ي 
�ف أعضاء   3 تزكية 

جدول  بنود  كافة  ف  التأم�ي كات  رسش التحاد  العامة  الجمعية  أقرت 
التقرير اإلداري وتقرير مراقب الحسابات وأجرت  األعمال ومن بينها 
 3 خاللها  زكت   )2020/2023( الحالية  للدورة  تكميلية  انتخابات 

 : اإلدارة كالتاىلي لمجلس  أعضاء 
الصبيح. المحسن  عبد  براك   -1

. 2- فواز سعد المزروعي
السعد. عبدالمحسن  محمد   -3

إبراء  بينها  ومن  األعمال  بنود جدول  بقية  العمومية  الجمعية  وأقرت 
ي 

�ف المنتهية  المالية  السنة  عن  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  ذمة 
ف  تعي�ي إعادة  أو  ف  بتعي�ي المتعلق  البند  أقرت  كما   ،2021 ديسم�ب   31

.2022 لعام  الحسابات  مراقب 
المصدر: األنباء

40.1% ارتفاًعا �ف فاتورة تعويضات القطاع

ف تحقق 8.4 مليار جنيه أقساًطا خالل أول شهرين من العام كات التأم�ي �ش
أول  خالل  جنيه  مليار   8.4 ف  التأم�ي كات  رسش أقساط  حصيلة  بلغت 
من  ة  الف�ت نفس  خالل  مليار   7.6 مقابل  الحاىل  العام  من  شهرين 

.%10.2 نمو  الما�ف وبمعدل  العام 
اير عن األنشطة المالية غ�ي الم�فية والصادر  وكشف تقرير شهر ف�ب
الممتلكات  ف  تأم�ي كات  رسش تحصيل  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  عن 
يناير  خالل  مليار   3.6 مع  مقارنة  جنيه،  مليار   3.7 والمسئوليات 

.%1.8 2021، وبمعدل نمو  اير من  وف�ب
مليار   4.7 إىل  الحياة  ف  تأم�ي كات  المحصلة �ف رسش األقساط  وارتفعت 

.%17.9 2021، وبمعدل  3.9 مليار �ف  جنيه مقابل 
شهرى  خالل  تعويضات  جنيه  مليار   4.5 ف  التأم�ي كات  رسش وسددت 
من  ة  الف�ت نفس  خالل  مليار   3.2 مع  مقارنة   2022 اير  وف�ب يناير 

.%40.1 ارتفاع  2021، وبنسبة 
مليار   1.466 والمسئوليات  الممتلكات  ف  تأم�ي كات  رسش سددت  كما 
نفس  خالل  مليار   1.465 مقابل   2022 اير  وف�ب يناير  خالل  جنيه 

.%0.1 بارتفاع طفيف نسبته   2021 الشهرين من عام 
الحياة  تأمينات  كات  رسش قبل  من  المسددة  التعويضات  وارتفعت 

�ف  مليار   1.7 مع  مقارنة  جنيه،  مليارات   3 لتبلغ   %73.8 بنسبة 
.2021

األقساط  �ف مؤرسش  السوق  الحياة«  لتأمينات  كة »م�  وتصدرت رسش
تليها  جنيه،  مليون   652.1 بقيمة  الما�ف  اير  ف�ب خالل  المحصلة 
لتأمينات  »أليانز  ثم  جنيه،  مليون   530.1 بأقساط   » ف للتأم�ي »م� 
لتأمينات  و»متاليف  جنيه،  مليون   498.8 بنحو  ثالًثا  الحياة« 
لتأمينات  »أكسا  ثم  جنيه  مليون   348.5 بواقع  رابًعا  الحياة« 
واحتلت  جنيه.  مليون   292.2 أقساط  بحصيلة  خامًسا  الحياة« 
الما�ف  اير  ف�ب �ف  السادس  المركز  التكافىل«  ف  للتأم�ي »أورينت  كة  رسش
سابًعا  الحياة  لتأمينات  »ثروة«  تليها  جنيه،  مليون   162 بأقساط 
مليون   132.6 ثامًنا  ف  للتأم�ي  »gig« ثم  جنيه،  مليون   132.7 بمبلغ 
125.5 مليون جنيه، و�ف المرتبة  « بمبلغ  ف جنيه، تليها »أليانز للتأم�ي
مليون جنيه  111.4 بحصيلة  تكافل«  فامىل  مارين  ة »طوكيو  العارسش

المصدر: المـــال

https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2022/04/Monthly-Data-Feb-2022.pdf
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ف والبد من إعادة  ي: %30 من قيمة السيارات حاليا ال تخضع للتأم�ي عالء الزه�ي
التقييم

ف والعضو المنتدب  ي، رئيس االتحاد الم�ي للتأم�ي قال عالء الزه�ي
ي معدالت 

ة الحالية تشهد ارتفاع �ف ، إن الف�ت ف ي للتأم�ي ي أي �ب كة �ب ل�ش
الدوالر وهذه  أمام  الجنيه  األسعار وخفض سعر  ي 

�ف وزيادة  التضخم 
األزمة. من  ي 

يعا�ف فالعالم  عالمية  مشكلة 
السيارات  تقييم  إعادة  ورة  ب�ف العمالء  يخاطب  ف  للتأم�ي الم�ي 

النسبية ط  ل�ش التعرض  لعدم 
ي  �ب إم  قناة  عىل  المذاع  الحكاية  نامج  ب�ب هاتفية  بمداخلة  وكشف 
االتحاد  ف  ب�ي التعاون  عن  أديب،  عمرو  اإلعالمي  ويقدمه   2 �ي م� 
عمالء  توعية  ي 

�ف المالية  للرقابة  العامة  والهيئة  ف  للتأم�ي الم�ي 
تقييم  إعادة  ورة  ب�ف السيارات  كات  رسش وخاصة  ف  التأم�ي كات  رسش
حادث،  وقوع  حالة  ي 

�ف النسبية  ط  ل�ش يتعرضوا  ال  ح�ت  سياراتهم 
ي أن لو العميل غ�ي مؤمن بالقيمة  ي الوثيقة، ويع�ف

خاصة أنه موجود �ف
الفرق. هيتحمل  الصح 

ي خسارة كلية 
ي حالة وقوع حادث تسبب �ف

ي أنه �ف وأوضح عالء الزه�ي
ي حالة الخسارة الجزىية، 

اء جديدة وكذلك �ف ي ل�ش
فالتعويض لن يك�ف

 30% الوثيقة، الفتا إىل أن  ي 
ألن قيمة السيارة زادت عن الموجود �ف

وإنما  ف  التأم�ي كة  رسش لدى  مؤمنه  غ�ي  تعت�ب  حاليا  السيارة  قيمة  من 
ارتفع  ي  ال�ت المعدات  اء  ينطبق عىل رسش األمر  أن  العميل، مضيفا  عند 
اء  رسش عىل  العميل  تساعد  ولن  بالوثيقة  الٱجمالية  بالقيمة  سعرها، 

زيادة سعرها. ماكينات جديدة بسبب  أو  سيارات 
10% كات تتغا�ف عن زيادة القسط بأقل من  رسش

وأكد أن عملية إعادة التقييم غ�ي إجبارية عىل العمالء، لكن الخطاب 
حدد  تعاىلي  للعميل  بتقول  “احنا  قائال  التوعية  بهدف  ي 

يأ�ت للعمالء 
ورة أن يتم زيادة قسط  قيمة السيارة بنفسك”، مؤكدا أنه ليس بال�ف

تتغا�ف  كات  ال�ش  10% إىل   5% من  الزيادة  لو  أنه   
ً
مضيفا  ، ف التأم�ي

عن زيادة السعر خاصة وأنه متوقع غالبا الزيادات بهذه النسب عىل 
بإعادة  العمالء  نوعية  من  البد  ة  الكب�ي الزيادة  بعكس  السنة  مدار 
لن  النه  القسط  سعر  زيادة  حالة  ي 

�ف أنه  الفتا  بخصوصها،  التقييم 
الزيادة  تكون  لن  وبالتاىلي  السارية  الوثائق  ي 

�ف ف  التأم�ي بداية  من  يكون 
صحيح  بشكل  التسع�ي  سيتم  الجديدة  الوثائق  أن   

ً
مؤكدا ة،  كب�ي

الفعلية. بالقيمة  ف  والتأم�ي
والخدمات  المستلزمات  بعكس  ي  الط�ب ف  التأم�ي أسعار  ي 

�ف زيادة  ال 
لطبية ا

يتم  ولن  يختلف  األمر  أن  أوضح   ، ي الط�ب ف  التأم�ي أسعار  زيادة  وحول 
والعمليات  العالج  تكاليف  تغطي  كات  ال�ش ألن  القسط  سعر  زيادة 
المستلزمات  أسعار  زيادة  ي 

�ف ستكون  الزيادة  ولكن  ف  مع�ي حد  ح�ت 
الطبية. المصدر: أموال الغدوالخدمات 

ف التكافىل العاملة بنموذج المضاربة.. اعرف التفاصيل  كات التأم�ي امات ل�ش ف 4 ال�ت
وافق  الذى  الموحد  ف  التأم�ي قانون  وع  م�ش من   157 المادة  حددت 
عبد  الوهاب  عبد  المستشار  برئاسة  نهائيا  الشيوخ  مجلس  عليه 
بالمضاربة،  العاملة  التكافىلي  ف  التأم�ي كات  ل�ش امات  ف االل�ت  4 الرازق، 
تعمل  ي  ال�ت التكافىلي  ف  التأم�ي كة  رسش م  ف تل�ت  : كالتاىلي المادة  نص  وجاء 

: يىلي بما  المضاربة  بنموذج 
 %  50 عن  يقل  ال  بما  ف  ك�ي المش�ت عىل  ي  التأمي�ف الفائض  توزيــــع   -1
بعد  كة  لل�ش األسا�ي  بالنظام  الواردة  التوزيــــع  آلليات   

ً
وفقا وذلك 

عية. ال�ش الرقابة  أخذ رأي هيئة 
حساب  ي 

�ف ف  ك�ي بالمش�ت الخاص  التأمي�ف  الفائض  تجنيب  يتم   -2
توزيعه  من  كة  ال�ش تتمكن  لم  الذي  الجزء  توزيــــع  فيه  ويراع  خاص، 
 
ً
وفقا كة  ال�ش تحدده  الذي  ع  الت�ب أو  الخ�ي  أوجه  ي 

�ف ف  ك�ي المش�ت عىل 
الهيئة. إدارة  بها قرار عن مجلس  ي يصدر  ال�ت للضوابط والقواعد 

عن  كات  ال�ش تلك  بمنتجات  المسبق  اإلعالن  مراعاة  يتم  أن   -3
عىل  وآلياته  الفائض  توزيعات  نسب  وأبرزها  التكافل  ومعاي�ي  أسس 

. ف ك�ي المش�ت
كة االحتفاظ  4- عدم اإلخالل بالمخصصات الفنية الواجب عىل ال�ش
تكوين  كة  ال�ش القانون وعىل  )138( من هذا  المادة   ألحكام 

ً
بها وفقا

التكافل. حساب  عجز  لتغطية  احتياطي 
محددة  قواعد  رسم  إىل  الموحد،  ف  التأم�ي قانون  وع  م�ش يهدف 
والرقابة  اف  اإلرسش قواعد  وينظم  م�،  �ف  ف  التأم�ي لصناعة  وشاملة 
ف  التأم�ي صناديق  قانون  �ف  عليها  المنصوص  القواعد  ووضع  عليها، 

ف  التأم�ي وقانون   ، ف التأم�ي عىل  اف  واإلرسش الرقابة  وقانون  الخاصة، 
النقل  الناشئة عن حوادث مركبات  المدنية  المسئولية  اإلجبارى عن 
ف الم�ى  ال�يــــع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأم�ي
والرقابة عىل  اف  اإلرسش آليات  �ف طياته  يحتوى  قانون موحد وشامل 
يتخذه ممارس  الذى  الشكل  أيا كان  ف �ف م�،  التأم�ي نشاط  ممارسة 

األساسية. وأنظمته  تعددت صيغته  ومهما  النشاط �ف م�، 
األربعة  العقود  العمىل عىل مدار  التطبيق  ما ظهر �ف  القانون  ويعالج 
 ، ف يىع وتنظيم بشأن الرقابة عىل قطاع التأم�ي الماضية من قصور ت�ش
تكنولو�ب  وتطور  ات  متغ�ي من  السوق  عىل  طرأ  ما  مواكبة  ورة  �ف
بشأن  المضطربة  يعية  الت�ش التعددية  عىل  القضاء   ، ف التأم�ي قطاع  �ف 
منافسة  مـن  تفرضـه  وما  السوق  آليات  وضع   ، ف التأم�ي قطاع  تنظيم 

والحوكمة. اإلفصاح  بشأن  قواعد جديدة  تتطلب وضع 
اخيص  ال�ت آليات  تنظيم  شأنها  من  قانونية  مواد  القانون،  وشمل 
، وكذا آليات ضوابط إنشاء  ف و�ف لبعض وثائق التأم�ي واإلصدار اإللك�ت
الحوسبة  فيها  بما  الخدمات  من  أى  تقديم  أو  ونية  اإللك�ت المواقع 

الخاصة  ونية  اإللك�ت اإلعالنات  أو  األنشطة  أو  من السحابية  بأى 
ورقابة  اف  إلرسش ف  الخاضع�ي األفراد  أو  المنشآت 

المالية. للرقابة  العامة  الهيئة 
المصدر: اليوم السابع
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Le RCAR améliore son horizon de viabilité à 2052
Sur le plan actuariel, le Régime Général du RCAR, en groupe ouvert réduit par ailleurs sa dette implicite à 75 Mds 
de DH en 2021.
CDG Prévoyance, la Branche Prévoyance de la Caisse 
de Dépôt et de Gestion en charge de la gestion de la 
Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) 
et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite 
(RCAR), a présenté lors des réunions des Comités 
de Direction, tenues le 18 avril 2022 et présidées par 
Abdellatif Zaghnoun, Directeur Général de la CDG, les 
résultats annuels ainsi que les performances financières 
et opérationnelles de deux organismes gérés, CNRA et 
RCAR.
«Malgré les incertitudes du contexte, CDG Prévoyance, 
acteur majeur du secteur de la prévoyance sociale, 
a démontré sa résilience et confirmé la solidité et la 
pertinence de son modèle économique visant un 
système de prévoyance à la fois, équitable, pérenne 
et accessible aux générations actuelles et futures», 
annonce le top management.
Aussi est-il utile de rappeler que CDG Prévoyance 
a poursuivi, durant 2021, la transformation de son 
Système d’Information, en déployant progressivement 
sa nouvelle plateforme «Agilys 2.0», plateforme multi-
fonds et multi-produits, couvrant dans un premier 
temps, l’ensemble des architectures de produits 
retraites.
Mais pas que. Elle a également poursuivi le 
déploiement du bouquet digital «E-Htiyati Adhérents» 
visant davantage la simplification des échanges avec 
les adhérents et le traitement de la chaîne de valeur 
«retraites» selon des processus entièrement digitalisés 
et avec «zéro papier» en partant de l’adhérent jusqu’à 
l’affilié et/ou pensionné.
Enfin, l’année 2021 a connu le lancement de deux 
nouveaux produits de retraite complémentaire, sous 
forme de produit de rentes différées et produit de rentes 
immédiates, et dont la souscription a été initiée durant 
la même année par certains institutionnels.
Des réalisations conformes à la feuille de route
«Les réalisations opérationnelles et financières très 
satisfaisantes de la CNRA et du RCAR, la participation 
active de CDG Prévoyance aux différents chantiers 
stratégiques initiés par les pouvoirs publics, l’agilité 
exemplaire et l’engagement permanent des forces 
vives de CDG Prévoyance confirment la pertinence 

de la feuille de route 2018-2022 adoptée pour CDG 
Prévoyance et l’ambition stratégique, naturelle et 
renouvelée que porte le Groupe CDG aux métiers de 
la Prévoyance Sociale au sens large et de la Retraite 
en particulier » a déclaré Abdellatif ZAGHNOUN, 
Directeur Général de la CDG, Président des Comités 
de Direction de la CNRA et du RCAR.
Et d’enchaîner : « La période actuelle et future est 
porteuse de plusieurs enjeux et défis sur plusieurs plans 
… Elle exigera encore plus d’agilité, d’innovation et de 
résilience pour continuer à apporter notre contribution 
aux chantiers d’élargissement de la couverture sociale 
et de la réforme des retraites entre autres.
Par l’incarnation et la traduction au quotidien de 
nos valeurs d’excellence, de responsabilité et de 
citoyenneté, nous relèverons ensemble les challenges 
à venir au service du développement économique et 
social de notre pays et du citoyen ».
CNRA : un résultat net de 160,18 MDH
Pour son activité de gestion propre, la CNRA a pu 
collecter en 2021 un montant global de capitaux, 
primes et cotisations, de 1.978,34 MDH.
Le montant des capitaux constitutifs et indemnités 
reçus représentent 42% du chiffre d’affaires global de 
la CNRA et s’est élevé à 839,03 MDH.
Le régime de retraite complémentaire «RECORE» 
représente 58% du chiffre d’affaires global de la CNRA 
avec un montant de cotisations de 1.146,34 MDH.
Les prestations de la gestion propre ont atteint un 
montant total de 1.587,22 MDH. Le nombre de 
bénéficiaires est, quant à lui, passé à 125.712 en 2021.
Pour ce qui est de l’activité gestion pour compte de 
tiers, la CNRA a procédé à la gestion, au traitement 
et au paiement d’un montant global de 1.223,21 MDH 
pour 232.040 bénéficiaires au titre des rentes, aides 
et avances de plusieurs fonds de solidarité confiés en 
gestion par les pouvoirs publics (Fonds de Travail, 
Daam Al Aramil, Fonds d’Entraide Familiale, …).
La performance annuelle nette du portefeuille CNRA 
a été impactée positivement par l’appréciation de sa 
valeur marché valorisée à 24 milliards de dirhams au 
31 décembre 2021. En conséquence, l’exercice 2021 
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s’est soldé par un résultat net de 160,18 MDH.
Le RCAR réduit sa dette implicite à 75 Mds de DH.
2021 a été marquée par la publication des décrets 
modifiant et complétant certaines modalités 
d’application des Régimes Général et Complémentaire, 
introduisant des modifications portant principalement 
sur la revue de certains paramètres techniques, 
l’amélioration de certaines prestations, le renforcement 
de la gouvernance et l’élargissement du périmètre des 
investissements apportant plus de marge de manœuvre 
au régime pour une meilleure performance des capitaux 
investis tout en assurant une gestion rigoureuse et 
cantonnée des risques.
De même, l’activité du RCAR a été impactée par 
la mise en application de la loi n° 01.21 qui acte 
l’assujettissement du personnel contractuel des 
Académies Régionales de l’Éducation et de la 
Formation (AREF) au régime des pensions civiles. 

Ainsi, les cotisations et contributions recouvrées, au 
titre des régimes général et complémentaire, ont reculé 
de 4,2% passant de 4.201,31 MDH en 2020 à 4.022,91 
MDH en 2021.
Par ailleurs, le RCAR a servi, en 2021, 7.198,02 MDH 
en guise de prestations au profit de 140 678 bénéficiaires 
de pensions contre 6.777,95 MDH en 2020 au profit de 
136.299 bénéficiaires.
Sur le plan actuariel, le Régime Général du RCAR, en 
groupe ouvert, améliore son horizon de viabilité à 2052 
et réduit sa dette implicite à 75 Mds de DH.
La performance annuelle nette du portefeuille RCAR 
a impacté positivement sa valeur marché valorisée 
qui s’est appréciée à près de 135 Mds de DH au 31 
décembre 2021.
En conséquence, l’exercice 2021 s’est soldé par une 
performance financière de 7% et un résultat net de 
1.840 MDH.  Source: Eco Actu

Companies News

Lassaad Zarrouk :” Pour nous, l’adhésion à Euresa est une priorité”
Tunisia:Tunisia: Evènement dans le secteur des assurances : la 
Mutuelle Assurance de l‘Enseignement (MAE) vient 
d’adhérer au Groupement d’intérêt économique Euresa. 
C’est la première compagnie d’assurance tunisienne 
qui adhère à ce groupement qui pèse 37 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires. Lassaad Zarrouk, directeur 
général de la MAE, revient sur les circonstances dans 
lesquelles cette adhésion a eu lieu et sur les avantages 
à en tirer. Il évoque avec force conviction également 
les projets futurs de la MAE et les performances des 
sociétés d’économie sociale et solidaire et leur rôle 
dans l’échiquier socio-économique. 
Pour lire l’intégralité de l’interview, cliquez ici

Tunis Re: results as at 31 March 2022
Tunisia:Tunisia: Tunis Re has recorded a 9% turnover increase in Q1 2022. The amount of premiums has reached 54.553 
million TND (18.528 million USD) against 49.97 million TND (17.8 million USD) during the same period in 2021. 
This growth in turnover is attributable to the rising volume of underwritten business and to the good diversification 
of the company’s portfolio.
As at 31 March 2022, incurred losses stood at 18.508 million TND (6.286 million USD) compared to 17.345 

million TND (6.178 million USD) in the first three months of 2021.
The financial products have decreased by 15% to 5.749 million TND (1.95 million USD).

 Source: L›Economiste Maghrébin

 Source: Atlas Magazine
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 و%5 أسهم منحة«
ً
كة اعتمدت توزيــــع 9 فلوس نقدا »عمومية ال�ش

ف دينار « نمت %20.7 إىل 6.8 مالي�ي ف السعد: أرباح »إعادة التأم�ي
العمومية  جمعيتها  الكويتية  ف  التأم�ي إعادة  كة  رسش عقدت  الكويـــت:الكويـــت: 
وتم   2021 ديسم�ب   31 ي 

�ف المنتهية  المالية  للسنة   ،50 الـ  العادية 
نشاطها  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  مناقشة  وتمت  عليها،  المصادقة 

. الماىلي ومركزها 
اإلداء  نتيجة  إنه  السعد،  محمد  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  وقال 
 6.8 يبلغ   

ً
ربحا كة  ال�ش حققت   2021 عام  خالل  كة  لل�ش ي  اإليجا�ب

اإلدارة،  مجلس  أعضاء  ومكافأة  ائب  ال�ف خصم  قبل  دينار  ف  مالي�ي
 2020 عام  ي 

�ف المحققة  األرباح  عن  المئة  ي 
�ف  20.7 بنسبة  بارتفاع 

ف دينار. 5.665 مالي�ي ي بلغت  وال�ت
 )ROE( ف  المساهم�ي العائد عىل حقوق  بلغ  عليه  أنه  السعد  وأضاف 
عام  ي 

�ف المئة  ي 
�ف  9.5 مع  مقارنة  المئة.  ي 

�ف  10.53 السنة  نهاية  ي 
�ف

2020. وارتفعت ربحية السهم )Earning Per Share( إىل 28.90 
.2020 ي 

 �ف
ً
25.87 فلسا 2021، مقارنة مع  ي 

 �ف
ً
فلسا

وصادقت العمومية عىل كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق 
إىل  إضافة   ،2021 ديسم�ب   31 ي 

�ف المنتهية  المالية  السنة  عن 
 2021 ديسم�ب   31 ي 

�ف المنتهية  السنة  عن  المالية  البيانات  مناقشة 
عليها. والمصادقة 

دينار  مليون   1.25 قدره  مبلغ  اقتطاع  مناقشة   
ً
أيضا تمت  أنه  ف  وب�ي

إىل   2021 ديسم�ب   31 ي 
�ف المنتهية  المالية  السنة  أرباح  ي 

صا�ف من 
العام. االحتياطي  حساب 

مليون   19.829 بإصدار  اإلدارة  مجلس  توصية  العمومية  وناقشت 
والمدفوع  المصدر  المال  رأس  من  المئة  ي 

�ف  9 وبنسبة  جديد  سهم 
يملكه  ما  بنسبة  كل  ف  المساهم�ي عىل  مجانية  منحة  كأسهم  وتوزع 
مع  كة  ال�ش سجالت  ي 

�ف والمقيدين  سهم(  مئة  لكل  أسهم   9 )بواقع 
حساب  من  دينار  مليون   1.982 والبالغة  الزيادة  هذه  قيمة  تغطية 

ي كسور 
�ف الت�ف  ي 

�ف اإلدارة  مجلس  وتفويض  بها  المحتفظ  األرباح 
. ً
مالئما يراه  لما   

ً
وفقا عنها  الناتجة  األسهم 

عن  نقدية  أرباح  بتوزيــــع  اإلدارة  مجلس  اح  اق�ت العمومية  واعتمدت 
المئة من  ي 

5 �ف 2021 وبنسبة  31 ديسمر  ي 
المنتهية �ف المالية  السنة 

بواقع  أي  الخزينة  أسهم  استبعاد  بعد  والمدفوع  المصدر  المال  رأس 
5 فلوس لكل سهم.

االستحقاق  تاريــــخ  المتضمن  ي  الزم�ف الجدول  عىل  الموافقة  وتمت 
المجانية  المنحة  النقدية وأسهم  التوزيــــع فيما يتعلق باألرباح  وتاريــــخ 
 16 2022 وتاريــــخ التوزيــــع  12 ماو  عىل أن يكون تاريــــخ االستحقاق 
األسهم،  ي كسور 

�ف بالت�ف  اإلدارة  مجلس  وتفويض   .2022 مايو 
العامة  الجمعية  قرار  لتنفيذ  الذكر  سالف  ي  الزم�ف الجدول  وتعديل 
ثمانية  قبل  الجدول  تأكيد  اإلعالن عن  تعذر  ي حال 

األرباح �ف بتوزيــــع 
إجراءات  تأخر  بسبب  االستحقاق  تاريــــخ  من  األقل  عىل  عمل  أيام 

الشهر.

 نقدية
ً
كة وافقت عىل توزيــــع %10 أرباحا »عمومية« ال�ش

اتيجيات اإلدارة امها باس�ت ف « خالل 2021 ثمرة ال�ت ف : أداء »وربة للتأم�ي ف بوخمس�ي
لجمعيتها  السنوي  االجتماع  ف  للتأم�ي وربة  كة  رسش عقدت  الكويـــت:الكويـــت: 
 ،2021 ديسم�ب   31 ي 

�ف المنتهي  الماىلي  العام  عن  العادية  العمومية 
مجلس  رئيس  االجتماع  ترأس  وقد   ، الرئيسي كة  ال�ش بمقر  اليوم، 

. ف أنور جواد بوخمس�ي اإلدارة 
بداية  العمومية،  الجمعية  أعمال  جدول  بنود  ف  بوخمس�ي واستعرض 
 ،2021 كة خالل عام  من تالوة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال ال�ش
والمحلية  واإلقليمية  العالمية  االقتصادية  األوضاع  تناول  حيث 
كوفيد  جائحة  آثار  وجود  استمرار  ظل  ي 

�ف المن�م،  العام  خالل 
بالداخل  التجارية  الكيانات  واجهت  ي  ال�ت التحديات  وكذلك   ،19
ي اتخاذ القرارات 

القيادة الكويتية �ف والخارج، وأشاد بحكمة وحصافة 
االقتصاد  استقرار  عىل  حافظت  ي  ال�ت المالئمة  واإلجراءات  والتداب�ي 
ي من خالل تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، كما  واألمن الكوي�ت
ف  التأم�ي تنظيم  وحدة  به  تقوم  الذي  والجوهري  المهم  بالدور  أشاد 
من  الكويت  بدولة  ف  التأم�ي تنظيم سوق صناعة  ي 

�ف بدورها  القيام  ي 
�ف

ف الوحدة وجميع  ي ب�ي
و�ف خالل القرارات والتعاميم ونظم الربط اإللك�ت

تنظيم  شأن  ي 
�ف  2019 لسنة   125 رقم  للقانون  الخاضعة  كات  ال�ش

مختلف  ي 
�ف ي 

و�ف اإللك�ت الربط  منظومة  من  امتنانه  عن  وع�بّ   ، ف التأم�ي
، سواء  األعمال بشكل كب�ي تيس�ي  ي ساعدت عىل  وال�ت الدولة،  أجهزة 
الكويت. العاملة بدولة  الكيانات  عىل مستوى األشخاص أو مستوى 

أث�ف  حيث   ، ف للتأم�ي وربة  كة  ل�ش المالية  ات  المؤرسش أهم  واستعرض 
الماضية،  األعوام  خالل  كة  لل�ش ف  المم�ي والتشغيىلي  الماىلي  األداء  عىل 
اتيجيات  كة باالس�ت ام ال�ش ف وخاصة عام 2021، والذي جاء كثمار الل�ت
اإلدارة،  مجلس  من  والمعتمدة  الموضوعة  واألهداف  والسياسات 
جميع  عىل  والربحية  الزيادة  لتعكس  إيجابية  النسب  جميع  وجاءت 
بنسبة  األم  كة  ال�ش لمساهمي  كة  ال�ش ربــح  ي 

صا�ف فارتفع  المستويات، 
بنسبة  األم  كة  ال�ش لمساهمي  الملكية  وارتفعت حقوق  بالمئة،   28.6

بالمئة.  9.7

المصدر: الجريدة
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بنسبة  المكتتبة  األقساط  إجماىلي  ارتفع   ، التشغيىلي الجانب  وعىل 
بالمئة،   17.9 بنسبة  المكتتبة  األقساط  ي 

صا�ف وارتفع  بالمئة،   11.7
جانب  وعىل  بالمئة،   12.7 بنسبة  المكتسبة  األقساط  ي 

صا�ف وارتفع 
كما  بالمئة،   50.9 بنسبة  االستثمار  عائدات  ي 

صا�ف ارتفع  االستثمار، 
بالمئة.  29.9 بنسبة  المعادل  والنقد  النقد  ارتفع 

وتنمية  بتطوير  كة  ال�ش لقيام  اإليجابية  ات  المؤرسش تلك  وشجعت 
كة بإضافة  العادية لل�ش العمومية غ�ي  الجمعية  أقرتها  ي  أنشطتها، وال�ت
كة  بال�ش التشغيلية  العمليات  لتعزيز  ألنشطتها  ف  التأم�ي إعادة  نشاط 
به  الم�ح  المال  رأس  زيادة  إىل  إضافة  الدخل،  مصادر  وتنويــــع 
تنّوع  تتيح  25.000.000 د. ك، وإضافة أغراض جديدة  كة إىل  لل�ش
كة  ال�ش ومكانة  ربحية  من  يعزز  الذي  األمر  االستثمار،  أنشطة وطرق 

المستويات كافة. عىل 
المصدر: الجريدة

ا )-A( ونظرة مستقبلية “مستقرة”  فً ا مم�ي
ً
ف تصنيف ستاندرد أند بورز تمنح التعاونية للتأم�ي

بورز  أند  ستاندرد  وكالة  منحت   السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
  )A-( تصنيف   ف  للتأم�ي التعاونية  كة  رسش  ، ي

االئتما�ف للتصنيف  العالمية 
المالية  التصنيفات  أعىل  من  يعد  فيما  “مستقرة”،  مستقبلية  ونظرة 
ق  وال�ش السعودية  العربية  المملكة  ي 

�ف العاملة  ف  التأم�ي كات  رسش ف  ب�ي
افريقيا. وشمال  االوسط 

سنوات  لثالث  التعاونية  حققته  الذي  الماىلي  األداء  بعد  ذلك  جاء 
شهد  حيث  التقرير،  ذكر  كما   2021-2019 األعوام  خالل  متتالية 
النتائج اإليجابية أبرزها ارتفاع حجم المحفظة   من 

ً
2021 عددا عام 

 13% لحواىلي  يصل  نمو  وبمعدل  ريال  مليار   10.2 إىل  التأمينية 
كة  لل�ش السوقية  الحصة  زيادة  إىل  أدى  مما  السابق  بالعام  مقارنة 
14.6 مليار ريال،  %25 من حجم السوق، وبلغ إجماىلي األصول  إىل 
الربــح  ي 

صا�ف وبلغ  ريال،  مليار   3 إىل  الملكية  حقوق  إجماىلي  وارتفع 
االستثمارات  عمليات  حققت  ف  ح�ي ي 

�ف ريال،  مليون   350 الزكاة  قبل 
302.8 مليون ريال.  قدره 

ً
 صافيا

ً
ربحا

ي تقريرها الذي أصدرته أمس الثالثاء 
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز �ف

 عىل 
ً
التعاونية تصنيف )-A(  استنادا أنها منحت  الجاري،  أبريل   19

الوضع  قوة  أبرزها  كة،  ال�ش بها  ف  تتم�ي ي  ال�ت القوة  مجموعة من عنا� 
 
ً
مدعوما الماىلي  األداء  وقوة  المال،  رأس  كفاية  ومعدل   ، التنافسي

االستثمار.  ودخل  االكتتاب  بربحية 
ي  ال�ت المستقرة  المستقبلية  النظرة  أن  بورز  أند  ستاندرد  وأكدت 
قوة  عىل  للمحافظة  كة  ال�ش لقدرة  رؤيتها  تعكس  للتعاونية،  منحتها 

التنافسي  ووضعها  التشغيىلي  أدائها 
لكفاية  ي  التدري�ب التحسن  عن  فضاًل 

 . ف القادم�ي ف  العام�ي المال خالل  رأس 
التنفيذي  الرئيس  أعرب  جهته،  من 
البوق، عن  للتعاونية عبدالعزيز حسن 
الصادر  التصنيف  بهذا  ازه  ف واع�ت فخره 
العالمية،  التصنيف  وكاالت  أك�ب  عن 
شهادة  بمثابة  يعد  الذي  األمر 
كة  لل�ش المالية  القوة  تؤكد  دولية 

بأعىل  التأمينية  الحماية  لتوف�ي  تملكها  ي  ال�ت ة  الكب�ي واإلمكانيات 
كات  ال�ش أو  لألفراد  سواء  الوطنية  المصالح  لكافة  العالمية  المعاي�ي 
تجاه  اماتها  ف بال�ت الوفاء  عىل  قدرتها  عن  فضاًل  مستوياتها،  بمختلف 

العمالء. قطاعات  كافة 
ي 

االئتما�ف التصنيف  هذا  عىل  التعاونية  حصول  “أن  البوق  وأضاف 
سوق  ي 

�ف الرائدة  كة  ال�ش باعتبارها  التعاونية  مكانة  يعكس   ، ف المتم�ي
كة، وقدرتها  ي تملكها ال�ش اتيجية ال�ت ف السعودي، وللرؤية االس�ت التأم�ي
محفظة  وامتالكها  األعمال،  وتطوير  والخدمات،  امج  ال�ب تطوير  عىل 
األساسية  المقومات  امتالكها  عن  فضاًل  المخاطر،  من  متنوعة 
 
ً
عاما والنمو  النجاح  عىل  تساعدها  ي  ال�ت القوية  المعلوماتية  والبنية 

عام”. بعد 

2021، مثل تقرير الحوكمة وتقرير  كما تال التقارير اإللزامية عن عام 
المكافآت  وتقرير  ام،  ف واالل�ت المخاطر  لجنة  وتقرير  التدقيق  لجنة 
ي تم عرضها،  الممنوحة، وقد وافقت الجمعية عىل جميع التقارير ال�ت
أرباح نقدية  توزيــــع  ي تضّمنت  بنود جدول األعمال، وال�ت وعىل جميع 
فلوس   10 بواقع  للسهم،  االسمية  القيمة  من  بالمئة   10 بقيمة 

الواحد. للسهم 
ي مجلس 

كة الثقة �ف وكذلك جددت الجمعية العمومية لمساهمي ال�ش
عام  وح�ت   2022 عام  من  القادمة  ة  للف�ت بانتخابهم  الحاىلي  اإلدارة 
كة  ال�ش تطوير  ي 

�ف الملموس  والتقّدم  النجاح  بعد  خاصة   ،2024
ورة  �ف مؤكدين  مكتسباتها،  عىل  والحفاظ  ومكانتها  ربحيتها  وتعزيز 
ورؤية  قيادة  تحت  المنتهجة  والسياسات  اتيجيات  االس�ت استمرارية 

والمنتخب. الحاىلي  اإلدارة  مجلس 

المصدر: الموقع اإللكتروني للشركة

ابها وليس عن رأي االتحاد العام العربي للتأمين واإلحصائيات  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
.على مسؤولية املصادر
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the statistics are the sole responsibility of the articles authors


