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BADRI - UAE Listed Insurance Companies Performance 
Analysis 2021-Q3
The listed Insurance Companies in UAE saw an 
increase in topline of 4% in the first nine months of 
2021 as compared to the first nine months of 2020. The 
total premiums written by listed Insurance companies 
in UAE aggregated to AED 19.5 billion for the first 
nine months of 2021 as compared to AED 18.8 billion 
of business written in the corresponding period of 2020. 
This excludes Union and Al Khazna as their financials 
were not available at the time of compiling this report.
While the top line saw modest growth, the bottom line 
observed a decrease of 2%. The profits have seen a 
reduction from AED 1,616 million in 2020-Q3 to AED 
1,577 million in 2021-Q3. The drop in UW Income is 
much higher as it went from AED 982 million to AED 
718 million a decrease of 27%. The loss ratios increased 
by 5% to 61% for the first nine months of 2021 and the 
combined ratio increase by 3% to 90%. This increase 
might just be the beginning of a spiral driven by rising 
frequencies that had dropped in 2020 due to COVID 
related lockdowns and a drop in premium tariffs seen 
across the market over the last few quarters. 

The profitability was maintained due to an increase 
in investment income as the equity markets improved 
compared to last year. The total investment income 
has gone from AED 635 million to AED 858 million 
a growth of 35%. Last year’s investment income also 
included profits booked by Salama from the sale of 
shares in Salama Saudi.
Motor rates across the industry have been continuously 
dropping which could further increase the loss ratios 
for the motor books in the future. Given that the road 
traffic is back to pre-Covid levels, the drop in claims 

Markets’ Report

لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة

ي تونس
ي �ف ف الموحدين للسيارات التونسي واللي�ب ف المكتب�ي ك ب�ي االجتماع المش�ت

ي 
بدعوة من المكتب الموحد التونسي للسيارات، ُعقد يوم االربعاء الما�ض

الموحدين  ض  المكتب�ي ض  ب�ي ك  المش�ت االجتماع   2021/11/24 الموافق 
بتونس. ض  للتأم�ي العامة  الهيئة  بمقر  وذلك  ي  واللي�ب التونسي  للسيارات 

وقد شهد االجتماع مناقشات ناجحه وتم االتفاق عىل االنتهاء من األمور 
هذا  وجاء  تقالية،  ال�ب البطاقة  أعمال  بخصوص  ض  المكتب�ي ض  ب�ي ما  العالقه 
التونسي  بالبلدين  ض  التأم�ي ي  لرئيسي هيئ�ت المبا�ش  اف  االجتماع تحت اإل�ش
تونس  ي 

�ض ض  التأم�ي هيئة  رئيس  ي  الغر�ب حافظ  السيد/  وبحضور  ي  واللي�ب
ي ليبيا 

ض �ض اف عىل التأم�ي والدكتور محمد امحمد عىلي مدير عام هيئة اإل�ش
ض للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العام  ض  األم�ي أبوزيد  والسيد شكيب 

العليا  القيادات  الهام  االجتماع  هذا  ح�ض  قد  أنه  بالذكر،  الجدير  ومن 
رئيس  الدخيىلي  محمد  السيد/  ي  واللي�ب التونسي  الموحدين  ض  للمكتب�ي
لالتحاد  العام  ض  األم�ي الرقيعي  عمار  والسيد  التونسي  الموحد  المكتب 
السيد/  (، فضال عن  ي اللي�ب الموحد  المكتب  )مدير  ض  التأم�ي كات  ي ل�ش اللي�ب

ض  التأم�ي كات  ل�ش التونسية  الجامعة  عن  ممثال  ة  عم�ي حاتم 

22

https://aqabaconf.com/
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 Source: BADRI

rate that was witnessed in 2020 will not continue for 
long. The drop in motor rates is now reaching the floor 
with discounts below regulatory minimums reaching 
30-50%. In the coming quarters, this has the potential 
to materially affect the loss ratios in a negative way as 
the business is earned. Therefore, these results are not 
necessarily an indication of future profitability. Since 
motor forms a large part of the Net written premiums 
for the UAE insurance market, it would serve insurers 
well to be wary of these trends. 
An upside for 2022 will be the increase in medical 
premiums as DHA has increased the Index Rate bands 
for 2021 which forms the minimum rates that could be 
charged. This is expected to increase the overall health 
premiums in the market and could alleviate some of 
the reduction in the top line which came about due to 
companies reducing networks and benefits over the 
past few quarters. 
To download full report, please click here

World Insurance & COVID-19

Turbulence after lift-off: global economic and insurance market 
outlook 2022/23
Latest sigma research forecasts real economic growth of 5.6% this year, but growth will slow to 4.1% in 2022 
and 3.0% in 2023 as global supply chain issues, labour shortages and high energy prices persist. Our number one 
near-term macro risk is inflation, which stems from these same factors.
What is needed is policy support to enable a structural 
recovery, and we identify three “Ds” – structural trends 
of divergence, digitalisation and decarbonisation – that 
will shape the long-term outlook.
The growing divergence within and between countries 
in economic recovery, wealth, income and socio-
economic opportunity is a cause for concern. These 
divergences make the recovery fragile. Digitalisation 
is likely to be key to higher productivity growth and we 
believe swift progress is vital. Finally, rapid progress 
on decarbonisation is imperative as extreme weather 
events worldwide this year indicate that climate risks 
are materialising.
“We have a unique opportunity to build a better 
market system. For this, all stakeholders will need 
to accept and internalise the costs of climate change, 
and policymakers take into account the distributional 
effects of their economic policies. This will help to 
create the transition we need for a sustainable path to a 
net-zero economy by 2050,” Jerome Haegeli said.
We are positive on the outlook for global insurance 
premiums, expecting above-trend growth of 3.3% in 
2022 and 3.1% in 2023. We see rising risk awareness 

in both life and non-life insurance, among consumers 
and businesses, following the shock of COVID-19. 
The ongoing rate hardening in non-life insurance 
commercial lines will provide further support. The 
global market is expected to exceed USD 7 trillion in 
premium terms for the first time by mid-2022, sooner 
than we last estimated in July.

https://badriconsultancy.com/wp-content/uploads/2021/11/BADRI-UAE-Listed-Insurance-Companies-Report-2021-Q3.pdf
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“Market conditions suggest that positive pricing 
momentum will continue across all lines and regions. 
Inflation-driven higher claims development in all lines 
of business, continued social inflation in the US and 
persistently low interest rates will be the main factors 
for market hardening,” said Jerome Haegeli.
The past year has also taught us important lessons. The 
crisis has once again demonstrated the utility of the re/
insurance industry as a vital risk absorber; awareness 
of climate risk has been heightened by extreme weather 
events, adding urgency to the race to “net-zero”. We 
have learned how much consumers welcome digital 
insurance, and to be aware of how rising inequality 
may worsen social inflation.
The key takeaways of this sigma are
• The cyclical recovery in global economic growth 
will slow as supply-side shocks persist, and monetary 
policy becomes less accommodative. Our GDP growth 
forecasts are below-consensus.
• We forecast above-consensus average annual inflation 
globally in 2022, including 5.0% in the US, 2.6% in the 
euro area and 3.8% in the UK, above central banks’ 

targets of 2%. Cost pressures are starting to feed into 
harder to reverse prices such as rent and wages.
• We estimate global real insurance premiums to grow 
by 3.4% in 2021, taking total global direct premiums 
written to 8% above the 2019 level.
• Insurance profitability should improve in 2022 after a 
challenging 2021 as the industry absorbs COVID-19-
related claims, above-average catastrophe losses and 
high inflation.
• Non-life underwriting profitability should recover 
from 2022 as insurers internalise expectations of higher 
inflation, and rates in commercial lines rise again.
• For life insurers, advances in COVID-19 vaccinations 
should also strengthen profitability from 2022, after a 
year of high mortality in 2021. In Brazil for instance, 
the life insurance benefit ratio in April 2021 was more 
than double that of April 2020.
• Investment returns will likely be challenged by 
ongoing low interest rates that do not fully compensate 
for inflation, making underwriting discipline crucial.
To download Sigma No. 5/2021, please click here

and is supportive of improved capital returns in 2022.
• On the back of these results, consensus earnings 
estimates have continued to march up, driven by a more 
optimistic view of volumes and underlying attritional 
loss ratios; the average increase was just over 1%.
•WTW expect continued heightened attention to nat cat 
perils – exposure, reinsurance protection and pricing – 
and what constitutes ‘normal’ nat cat losses.
To download full report, please click here

Key takeaways:
• Pricing and improving economies drove robust 
premium growth, with half of the (re)insurers reporting 
a double-digit increase YTD.
• Strong combined ratios continued through 9M 
2021, despite higher cat losses in Q3, with an average 
combined ratio of 96%.
• European market solvency at 9M 2021 improved to 
220% (year-end 2020: 209%) due to significant market 
tailwinds as well as retained profits. Sector solvency is 
now at the upper end of management guidance levels 

Global (re)insurance: Nine-month results impacted by nat cats, 
but growth and underlying profitability are robust
WTW is pleased to share with you Willis Re’s latest assessment of global (re)insurers’ financial health. This short 
report summarises key themes emerging from global (re)insurers’ results for the first nine months of 2021 and has 
been prepared by Willis Re’s Strategic and Financial Analytics teams.

 Source: WTW

https://www.swissre.com/dam/jcr:ffcbad1f-9040-4aae-a94e-e4b1ce6c74bf/swiss-re-institute-sigma-5-2021-en.pdf
https://www.willistowerswatson.com/-/media/WTW/Insights/2021/11/global-reinsurance-nine-month-results-impacted-by-nat-cats-but-growth-and-underlying-profitability.pdf?modified=20211122215354
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AM Best:
ESG and Insurance Credit Ratings: Frequently Asked Questions
Environmental, social, and governance (ESG) continues 
to be a key topic of interest among stakeholders in the 
insurance industry, but there is some uncertainty as to 
what it actually entails, and what actions or disclosures 
are expected from (re)insurers. (Re) insurers generally 
agree that more clarity is needed from regulators about 
the identification, measurement, and reporting of ESG 
factors.
AM Best believes that communicating how it views 
ESG factors in the context of insurance credit ratings 
will provide greater transparency to the market. As 
a result, we have developed this frequently asked 
questions (FAQ) document to help provide additional 
background and context. In addition, we have included 
an ESG Glossary at the end of the FAQ. We recognize 
that there are no agreed upon definitions for many 
ESG-related terms and this glossary provides AM 
Best’s perspective on how these terms are used in the 

domain of credit ratings.
To download AM Best report, please click here

 Source: AM Best

EMEA insurers’ capital surplus close to pre-pandemic level: 
S&P

capital limits underused,” S&P stated. “However, 
the re-emergence of other uses of capital, such as 
progressive dividends, share buybacks, and mergers 
and acquisitions (M&A), suggests that capital adequacy 
will remain at about the current level.”
“EMEA insurers are well prepared for the current and 
upcoming challenges,” the rating agency concluded. 
“In 2021, upgrades outpaced downgrades, and we saw 
limited downside risk. That said, we do not expect this 
trend to continue into 2022.”

Analysts expect the non-life insurance sector in the 
EMEA region to maintain solid insurance margins 
going forward, despite competition picking up in motor 
lines.
For property and casualty insurers specifically, S&P 
notes that companies in many EMEA markets have 
also displayed solid technical margins alongside low 
and negative interest rates.
After pandemic lockdowns caused windfall profits 
because of lower claims frequency, competition in this 
sector has now started to increase, and claims frequency 
is normalizing.
S&P expects the recent spike in inflation to be a short-
term blip that will not alter claims costs beyond 2021, 
although Germany will likely face a record high natural 
catastrophe burden after the floods in 2021.
All in all, for 2022, analysts expect P&C insurers to 
maintain robust margins or see only a slight decrease.
For life insurers, low and negative interest rates remain 
a challenge for companies in some EMEA, but, for 
many margins are expected to bottom out in many 
major life markets.
“In many cases, the quality of capital remained high, 
with hard capital providing a solid base and hybrid 

EMEA insurers’ capital surplus has largely recovered, and now stands at 92% of its pre-pandemic level, according 
to new data from S&P Global Ratings.

 Source: S&P Global rating

https://reaction.ambest.com/reaction/emsdocuments/Briefings/2021/2021.11_ESG%20Commentary.pdf
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Marine P&I clubs urged to hike rates

Andrew Taylor, CEO of Thomas Miller P&I Group, 
said in the statement the club was disappointed S&P had 
revised its rating, but that the marine mutual remains in 
a strong financial position with robust reserves.
“The estimated cost of Pool claims is the largest in 
history; this, coupled with premium levels that have 
failed to keep up with rising claims, has resulted in this 
change of rating from S&P,” Mr. Taylor said.
The combined ratio deterioration across the sector 
has placed pressure on ratings and resulted in most 
International Group clubs being placed on negative 
outlook.

The comments came as the U.K. P&I Club confirmed it 
has had its rating downgraded to A- from A by ratings 
agency Standard & Poor’s Global.
The P&I sector’s unsustainable premium rates led to an 
average combined ratio across the sector of over 120% 
last year, the U.K. Club said in a statement.
“The market now faces increasing Pool claims and 
reinsurance costs as well as a steady flow of COVID-19 
claims. As such, rates across the sector will need to 
increase accordingly,” it said.
The protection and indemnity sector is dominated by 
members of the London-based International Group 
of P&I Clubs, which consists of 13 P&I clubs that 
collectively provide marine liability coverage to about 
90% of the world’s oceangoing tonnage.

Marine protection and indemnity clubs need to increase rates for shipowners due to a rise in claims across the 
sector, the London-based U.K. P&I Club said Wednesday.

 Source: Business Insurance

Spotlight on environmental risk
At a time when the COVID-19 pandemic still has the world in its grip and the COP26 summit has delivered more 
un-nerving insight into the horrors of climate change and kicked off new ESG reporting requirements, why do 
businesses say risks in the environmental category are bottom of their list of concerns?
The latest report in our Risk & Resilience series 
explores the difference in perception and resilience 
amongst business leaders to environmental risks 
including pandemic, climate change, environmental 
damage, food security and energy transition.
This risk grouping represents the most rapidly evolving 
category of risk and attitudes to these potential perils 
are changing at a similar pace. We were surprised that 
business leaders ranked environmental risks very low 
in their list of risk concerns when we undertook this 
research at the start of 2021, even predicting that their 
concern would diminish further over the next twelve 
months. However, C-suite sentiment is likely to have 
shifted markedly since our field research was conducted 
as a result of a combination of factors: rising natural 
catastrophe severity and frequency, supply chain and 
energy price inflation, continued high COVID-19 
infection rates and heightened regulation and litigation.
To download full repoet, please click here

 Source: Beazley

https://reports.beazley.com/2021/rr/environmental/beazley-deep-dive-spotlight-on-environmental-risk.pdf
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Regional Insurance

MEA Risk Management and Insurance Perception Survey 
Findings
As 2020 saw the world gripped by the COVID-19 
pandemic, companies in the Middle East and Africa 
found ways to tackle the crisis head on and strived 
for continuity across their business activities. Whilst 
some regions were hit harder than others, almost all 
businesses had to grapple with issues that affected 
their survival and ability to meet their customers’ 
requirements.
Despite many participant companies showing strength 
in adversity, the 2021 MEA Risk Management and 
Insurance Perception Survey Findings reveal that 
pandemic-related ripples emanating from international 
economies and markets are affecting the Middle 
East and Africa. This new risk landscape and its 
associated challenges has driven a greater business 
leader understanding of risk and specifically their 
requirements from risk transfer.
Importantly, the COVID-19 crisis has amplified existing 
risks, such as cyber and liquidity challenges and the 
need to continue to address these whilst focusing on 
business resiliency. In this report, we explore the 

threats most pertinent to businesses in the region and 
the actions that can mitigate them.
Companies in the region continue to embed risk 
management practices and now, more than ever, 
understand that strategies in this space are vital. As 
the survey findings outline, approaches to this are 
somewhat varied, but risk management remains at the 
top of the agenda in the boardroom.

 Source: Marsh

The GCC insurance sector is stable: S&P
GCC insurance sector is stable, and now insurers’ capital surplus has stands at 90% of its pre-pandemic level, 
according to new data from S&P Global Ratings.
Key rating factors:
• Very robust capital adequacy-more than 90% of our rated insurers maintain capital adequacy above our ‘AAA’ 
benchmark.
• Satisfactory technical profitability in most non-life insurance markets in the Gulf.
• Limited exposure to COVID-19-related claims, natural 
catastrophe, or other large risks.
Negative outlook triggers:
• Elevated exposure to high-risk assets could affect 
earnings and capital buffers, if market volatility returns.
• Intense competition, particularly in motor and medical 
lines, leading to weaker operating performance and 
earnings.
• A significant increase in bad debt provisions, hitting 
earnings and liquidity buffers, as a result of a slowdown 
in premium collection and new accounting

 Source: S&P Global Ratings as of Nov. 8 ,2021
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د تصنيفات دول عربية ُّ المناخ تهدِّ »فيتش«: مخاطر تغ�ي

تغ�ي  مخاطر  تؤدي  ان  االئتمانية  للتصنيفات  فيتش  وكالة  توقعت 
تصنيف  ي 

�ض تخفيضات  اىل  العالم  من  مختلفة  مناطق  ي 
�ض المناخ 

. وتضمن تقرير  ي
ي مجال التغ�ي المنا�ض

الدول السيادية االك�ث ضعفا �ض
الكويت  مثل  عدة،  عربية  دوال  ي 

المنا�ض التغ�ي  مخاطر  عن  الوكالة 
هولندا  مثل  اخرى،  ودوال  وقطر،  واالمارات  والسعودية  والعراق 

المالديف. وجزر  وموزامبيق  ض  والفلب�ي وبنغالديش  وفييتنام 
عرضة  االك�ث  هي  المتنوعة  غ�ي  االقتصادات  ان  »فيتش«  وقالت 
الوقائية  البيئية  سياساتها  وضعف  ي 

المنا�ض التغ�ي  بسبب  ر  لل�ض
القاسية. البيئية  ات  المتغ�ي ضد  التكيف  عىل  المحدودة  وقدراتها 

االقتصادية  المخاطر  زيادة  اىل  سيؤدي  المناخ  تغ�ي  ان  واضافت: 
الحرارة  درجات  بسبب  وذلك  التقرير،  ي 

�ض المشمولة  الدول  ي 
�ض

ة وزيادة تواتر وشدة حاالت الجفاف والفيضانات  المرتفعة والمتغ�ي

ي  البيولو�ب التنوع  وفقدات  البحر  مياه  منسوب  وارتفاع  والعواصف 
االيكولوجية. بالنظم  الالحق  ر  وال�ض

ظواهر  وحدوث  ي 
المنا�ض التغ�ي  تأث�ي  ايد  ض ل�ت سيكون  انه  اىل  واشارت 

والمالية  االقتصادي  النشاط  عىل  صاف  ي  سل�ب تأث�ي  متطرفة  جوية 
ي تلك الدول، وقد تؤدي اىل حدوث صدمات سياسية فيها، 

العامة �ض
باتت  العالم  دول  من  كث�ي  ي 

�ض المناخ  تغ�ي  اتجاهات  ان  اىل  الفتة 
بشكل كمي  مخاطرها  قياس  تجعل  ض  اليق�ي عدم  اوجه  لكن  واضحة، 

للغاية. صعبا  امرا 
من  وجودية  مخاطر  تواجه  ة  الفق�ي الحكومات  بعض  ان  واضافت: 
ي وتكاليف مرتفعة، بينما من المحتمل ان تكون تكاليف 

التغ�ي المنا�ض
قابلة لالدارة والتحمل. الدول االغ�ض  ي 

ي �ض
المنا�ض التغ�ي 

English

المصدر: القبس
 Source: Fitch

Arab Insurance OmanOman

هيئة سوق المال تنتهي من تحويل كافة خدمات التواصل مع جمهور حملة الوثائق 
ونيا التأمينية والمستثمرين إلك�ت

الرقمي  التحول  نحو  ي 
والم�ض  2040 رؤية عمان  تحقيق  منطلق  من 

الخدمات  دائرة  تقدمها  ي  ال�ت الخدمات  وتسهيل  الذكية،  والحكومة 
توف�ي  عن  المال  لسوق  العامة  الهيئة  تعلن  للجمهور،  المؤسسية 
جمهور  تواصل  تعزيز  ي 

�ض تساهم  ونية  إلك�ت وأنظمة  خدمات  ست 
مع  العالقة  ذات  واألطراف  والمستثمرين  التأمينية  الوثائق  حملة 
والجهد  الوقت  وتخت�  اإلجراءات  تسهل  أنها  عىل  فضال  الهيئة، 
ي تنظيم األعمال ومتابعة س�ي العمل من قبل مستخدميها.

وتساهم �ض
ي 

و�ض اإللك�ت الموقع  ع�ب  متاحة  ونية  اإللك�ت األنظمة  أصبحت  حيث 
ي نظام تقديم 

ي تتمثل �ض وتطبيق الهواتف الذكية الخاص بالهيئة وال�ت
 ، ض التأم�ي كات  )�ش ض  التأم�ي قطاع  ي 

�ض العاملة  كات  ال�ش ضد  الشكاوى 
تقديم  ونظام  الملغاة(،  المركبات  ض  تثم�ي كات  �ش الوكالء،  السما�ة، 
كات  )�ش المال  رأس  سوق  قطاع  ي 

�ض العاملة  كات  ال�ش ضد  الشكاوى 
المالية(،  األوراق  مجال  ي 

�ض العاملة  كات  ال�ش العامة،  المساهمة 
االستفسارات،  كنظام  األخرى  ونية  االلك�ت الخدمات  إىل  إضافة 
صندوق  من  المساعدة  طلبات  تقديم  ونظام  البالغات،  ونظام 
وتعويض  ض  المتوف�ي وورثة  بدنية  بإصابات  ض  المصاب�ي مساعدة  ضمان 
إضافة خدمة  إىل جانب  المركبات. هذا  ي حوادث 

�ض المادية  ار  األ�ض
ونية. االلك�ت الخدمات  قائمة  إىل  الملغاة  المركبات  قيمة  احتساب 

ض  والتأم�ي المال  رأس  بسوق  المتعلقة  الشكاوى  تقديم  خدمة  وتعت�ب 
ي  وال�ت الجمهور  معها  يتفاعل  ي  ال�ت ونية  اإللك�ت الخدمات  أك�ث  من 
الدائم  المال  لسوق  العامة  الهيئة  تأكيد عىل حرص  استحداثها  ي 

يأ�ت
قطاع  ي 

�ض والمستثمرين  التأمينية  الوثائق  حملة  حقوق  حفظ  عىل 
تقديم  للمستخدم  الشكاوى  نظام  يتيح  حيث  المال،  رأس  سوق 
المتعلقة  واألوراق  البيانات  خاللها كل  من  يرفق  ونية  الك�ت شكوى 
لم  ما  عمل  أيام  ثالث  خالل  المشتكي  عىل  الرد  ويتم  بالموضوع، 
ي  وال�ت البالغات  خدمة  إىل  باإلضافة  أطول.  وقت  طبيعتها  تتطلب 
كات  ال�ش ي 

�ض تحدث  إدارية  أو  مالية  تجاوزات  أي  عن  بالتبليغ  تع�ض 

، حيث يمكن للمبلغ تقديم  ض التابعة لقطاعي سوق رأس المال والتأم�ي
االحتفاظ  عىل  التأكيد  مع  المبلغ  وبيانات  التفاصيل  وذكر  البالغ 
الجهة  من  مضايقات  أية  إىل  البالغ  مقدم  تعرض  لتفادي  ب�يتها 

عنها. المبلغ 
تتيح  ي  وال�ت ونية  االلك�ت االستفسارات  خدمة  الهيئة  أتاحت  كما 
تقدمها  ي  ال�ت والخدمات  اإلجراءات  عن  االستفسار  للمستخدم 
إىل  الملغاة  المركبات  قيمة  احتساب  خدمة  إضافة  وتم  الهيئة. 
الخاص  ي 

و�ض االلك�ت والتطبيق  الموقع  ي 
�ض ونية  االلك�ت الخدمات  قائمة 

المركبة  نوع  عن  معلومات  الخدمة  هذه  تطلب  حيث  بالهيئة، 
الحادث،  وتاريــــخ  وتاريخه  التأمينية  أو  مرة  ألول  ائية  ال�ش وقيمتها 
ض  كة التأم�ي ي بموجبها تقوم �ش وثم تحدد للمستخدم قيمة مركبته وال�ت

بتعويضه.
مساعدة  ضمان  لصندوق  المقدمة  الطلبات  خدمة  الهيئة  وأضافت 
ي 

رين �ض ي تسهل بدورها تقديم الطلبات من قبل المت�ض ض وال�ت المصاب�ي
استحدثت  كما  الح�.  سبيل  عىل  الصندوق  يغطيها  ي  ال�ت الحاالت 
إىل  تهدف  ي  وال�ت ض  التأم�ي كات  �ش مع  ونية  إلك�ت تواصل  منصة  الهيئة 
لمناقشة  ض  التأم�ي كات  �ش ي 

�ض ض  والمعني�ي الهيئة  ض  ب�ي التواصل  تسهيل 
بالقطاع. المتعلقة  والقضايا  المستجدات 

العام  خالل  قامت  المال  لسوق  العامة  الهيئة  أن  بالذكر  الجدير 
لعمالء  تسهل  ي  ال�ت ونية  اإللك�ت األنظمة  من  حزمة  ض  بتدش�ي الجاري 
سواء  ونيا  إلك�ت طلباتهم  تقديم  ض  والتأم�ي المال  رأس  سوق  قطاعي 
يتواكب مع سعي  بما  ذلك  ي 

ويأ�ت فردية،  أو  أكانت طلبات مؤسساتية 
السنوات  اتيجيتها خالل  اس�ت ي 

�ض المحددة  أهدافها  تحقيق  إىل  الهيئة 
أداء  كفاية  تعزيز  ي 

�ض والمتمثلة   )2025-2021( الجارية  الخمس 
عمان  رؤية  تقودها  ي  ال�ت الوطنية  باألولويات  ذلك  ومواءمة  الهيئة 

2040م.
المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/climate-physical-risks-to-sovereigns-growing-23-11-2021
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/climate-physical-risks-to-sovereigns-growing-23-11-2021
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Arab Insurance BahrainBahrain

” : االستعانة بحافالت النقل العام كوسيلة اعالنية لحملة “بسيطة  ف رئيس”التأم�ي
” ف ومتصالح�ي

ض البحرينية ، أن الحملة التوعوية  أكد جواد محمد رئيس جمعية التأم�ي
عليها  المتصالح  البسيطة  المرورية  الحوادث  ة  مبا�ش إسناد  وع  لم�ش
 ” ض ي تتم تحت شعار “بسيطة ، ومتصالح�ي ض ، وال�ت التأم�ي كات  إىل �ش
ي إطار الوصول إىل الجمهور 

ماضية وفق الخطة المعدة لها سلفا ، �ض
المطلوب تحقيقها  بكافة اإلجراءات واألهداف  المستهدف وتعريفه 

ة زمنية محددة. ي غضون ف�ت
�ض

للمرور  العامة  اإلدارة  ض  ب�ي والتنسيق  التعاون  إطار  ي 
�ض أنه  وأوضح 

الوصول  وبــهدف   ، المواصالت واالتصاالت  بوزارة  المعنية  واإلدارة 
بحافالت  االستعانة  تم   ، المستهدف  الجمهور  من  عدد  أك�ب  إىل 
باستخدام   ، جوانبها  عىل  الحملة  اعالنات  ووضع   ، العام  النقل 

مختلفة. لغات 
المتبعة  األساليب  أحد  يعد   ، االعالنية  الوسائل  تنويــــع  أن  وأضاف 

وخدمة  المطلوبة  األهداف  تحقيق  ي 
�ض

الجمهور من خالل �عة وسهولة إنجاز 
المعامالت.

تنفيذ  ي 
ي قدما �ض

الم�ض أن   ، بالذكر  جدير 
الحادث  أطراف  من  يتطلب   ، وع  الم�ش
الطريق  عن  المركبات  إبعاد   ، المروري 
لضمان انسيابية الحركة المرورية، وذلك 
حالة  ي 

و�ض التبليغ.  إجراءات  إنهاء  ض  لح�ي
الحادث  ألطراف  يمكن   ، ذلك  تعذر 

 17218700/65001318 المركبة باالتصال عىل  طلب خدمة رفع 
ار من  تقييم األ�ض الحادث ألعمال  الناتجة عن  ار  ، مع تصوير األ�ض

المختصة. ض  التأم�ي كة  �ش المصدر: الوطــنقبل 

Arab Insurance SyriaSyria

ً
ف قريبا ي للتأم�ي إطالق المعهد العر�ب

ي 
ي �ض ض “إن القطاع التأمي�ض كات التأم�ي قال نائب رئيس االتحاد السوري ل�ش

ض والذي  ض القادم�ي ض خالل األسبوع�ي ي للتأم�ي سورية سيطلق المعهد العر�ب
ي داخل سورية” . التأمي�ض القطاع  ي 

ض �ض العامل�ي لكل  التدريبية  يقدم دوراته 
ولم  واعد  السوري  ي  التأمي�ض القطاع  أن  صحفية  ت�يحات  ي 

�ض وتابع 
ولكن  جديدة،  منتجات  أطلقت  بل  الحرب  ظل  ي 

�ض كة  �ش أي  تتوقف 
ض  كات التأم�ي هجرة الكوادر الذين دربوهم وأهلوهم شكلت عقبة أمام �ش

كافة.
كات،  ي مختلف ال�ش

ة �ض ض ض الصحي المقدمة مم�ي وأوضح بأن خدمات التأم�ي
يناسبه. ما  يختار  وبالتاىلي  احتياجاته  المؤمن هو من يحدد  أن   

ً
الفتا

المصدر: البوصلة
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Arab Insurance LebanonLebanon

كات الضمان: أولوية الحكومة خطة طوارئ اقتصادية سالم ضيف جمعية �ش

الضمان  كات  �ش جمعية  استضافت 
سالم  ض  ام�ي والتجارة  االقتصاد  وزير 
واجرت حوارا  الحازمية،  ي 

�ض مقرها  ي 
�ض

ايىلي  الجمعية  رئيس  بحضور  معه 
السابق  والوزير  واألعضاء،  نسناس 
عىل  الرقابة  لجنة  ورئيس  بارود،  زياد 
. ايىلي معلوف  باالنابة  ض  التأم�ي كات  �ش

بالوزير  ترحيبية  كلمة  نسناس  وأل�ت 
تنا  خ�ب ان  ا  معت�ب الجمعية،  مقر  ي 

�ض
خصوصا  قوية  ولكن  ة  قص�ي معك 
القطاع  بمستقبل  قناعة  لديكم  وان 
للعمل  لنا  زخما  يعطي  مما  ي  التأمي�ض
يب�ت  لكي  واستمرارية  ومهنية  بشفافية 
مؤكدا  رجليه،  عىل  واقفا  القطاع  هذا 

يرفعها  ي  ال�ت المطالب  لتحقيق  ذهبية  فرصة  اليوم    لديه  القطاع  ان 
ي 

�ض ول  كون�ت الكابيتال  تطبيق  من  ي  التأمي�ض القطاع  استثناء  واهمها 
. ي النيا�ب المجلس  ي 

اقراره �ض حال 
ض  التأم�ي كات  �ش عىل  الرقابة  للجنة  رئيس  ض  تعي�ي قراره  عىل  وأث�ض 
بيدنا،  ي  التأمي�ض القطاع  مستقبل  ان  وأكد  باالنابة.  كان  ولو  ح�ت 
سنعمل  وبالتأكيد  واجباتنا  عن  نتخىل  او  لالمام  دفعا  يعطينا  فإما 

. حقوقنا  ننال  المقابل  ي 
و�ض اماتنا  ض بال�ت للوفاء  ومهنية  بشفافية 

سالم
هذا  عىل  الضمان  كات  �ش وجمعية  نسناس  فشكر  سالم  الوزير  اما 
القطاعات  انقاذ  الحكومة تعمل عىل محاولة  اللقاء، مؤكدا ان هذه 
المواطن  واعطاء  لالنقاذ”  “معا  شعارها  من  انطالقا  االقتصادية 
ليس  والعمل  ض  التأم�ي اطار  ضمن  والتعويض  االستشفاء  ي 

�ض حقه 
عىل  ض  المواطن�ي واطالع  بشفافية  بل  السوداء  الغرف  ي 

�ض العمل 

مع  كالعالقة  الحاصلة،  التطورات 
وتحديد  الدوىلي  النقد  صندوق 
قطاع  مع  التعامل  وحسن  الخسائر، 
ي 

�ض مضيئة  عالمة  هو  الذي  ض  التأم�ي
وذلك  االقتصادي  النهوض  وع  م�ش
ايجابية  نفحة  اعطاء  خالل  من 
ي 

�ض ض  وللمواطن�ي الدوىلي  للمجتمع 
الذي  ض  التأم�ي قطاع  طريق  عن  لبنان 
زال  ما  والذي  الماىلي  القطاع  يوازي 
وري  ال�ض ومن  به،  يؤمن  المواطن 
مستثنيا  القطاع  هذا  يكون  ان  بالتاىلي 

ول. الكابيتال كون�ت من 
كل  احياء  بصدد  نحن  اضاف: 
ض  التأم�ي بقطاع  المتعلقة  المجالس 
هيئة  بالقطاع  النهوض  عملية  وتتطلب  اليها.  العمل  عجلة  واعادة 
مواردها  تعزيز  جانب  اىل  فيها  ية  الب�ش الموارد  وتعزيز  فاعلة  رقابية 
حتمية  عىل  التأكيد  مع  التحديات،  بمواكبة  لها  يسمح  مما  المادية 
اساسي  مطلب  هو  الذي   ifrs الـ والسيما  الدولية  بالمعاي�ي  ام  ض االل�ت
لبنان  سيخرج  المعاي�ي  بتلك  ام  ض االل�ت فعدم   . الدوىلي النقد  لصندوق 

. العالمية  االقتصادية  المنظومة  من 
واكد سالم ردا عىل اسئلة الحضور، انه ال بد من وضع مقاربة شاملة 
المتبعة  باآللية  يتعلق  تصور كامل  وضع  اىل  ودعاها   ، ض التأم�ي لقطاع 
طوارئ  خطة  وضع  الحكومية  االولويات  من  ان  وأوضح  لالقساط. 

استثنائية. قرارات  اتخاذ  ض  المف�ت ومن  اقتصادية، 
ض  التأم�ي وهي  ضاغطة  آنية  مشكلة  يواجه  ض  التأم�ي قطاع  ان  واعلن 
تقارب  ان  كات  ال�ش عىل  اجتماعي  اقتصادي  تحدٍّ  وهذا  الصحي 

لمؤمنيها. ومتوازنة  عادلة  تغطية  ض  لتأم�ي بدقة،  الموضوع 

1010

المصدر: المركزية

Arab Insurance EgyptEgypt

رئيس هيئة الرقابة المالية يرحب بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة 
صندوق حماية المستثمر
رئيس   – عمران  محمد  الدكتور  رحب 
رئيس  قرار  بصدور  المالية  الرقابة  هيئة 
 2021 لسنة   3173 رقم  الوزراء  مجلس 
ض  تأم�ي صندوق  إدارة  مجلس  بتشكيل 
التجارية  غ�ي  المخاطر  من  ض  المتعامل�ي
أوراق  لها  المقيد  كات  ال�ش أنشطة  عن 
الم�ية  بالبورصة  مالية  أدوات  أو 
المالية  األوراق  مجال  ي 

�ض العاملة  أو 
بصندوق  والمعروف  المالية  واألدوات 
غ�ي  المخاطر  من  المستثمر  حماية 

التجارية.

إدارة  مجلس  تشكيل  أن  عمران  د.  وقال 
حسن  سليمان  سها  يتضمن  الصندوق 
البورصات  ي 

�ض المستثمرين  عن  ممثال 
يوسف  اللطيف  عبد  ودينا  الم�ية، 
األوراق  ي 

�ض السم�ة  كات  �ش عن  ممثال 
ممثال عن  إسحاق  زينب خليل  و  المالية، 
المالية  ي مجال األوراق 

العاملة �ض كات  ال�ش
كات السم�ة  واألدوات المالية من غ�ي �ش
الم�ية  الدولة  يع�ب عن  سياسة  ما  وهو 
ض المرأة و تبوؤها لمناصب قيادية  ي تمك�ي

�ض
ة-تم  الخ�ب ذوي  من  أعضاء  وثالثة  هامة، 
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المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

Arab Insurance MoroccoMorocco

Takaful market to open first with mortgage, home, and savings 
plans
The first branches of takaful business to be launched in 
Morocco will be mortgage takaful-consisting of death 
cover for the borrower, multi-risk residential property 
cover, and savings products.
In particular, Islamic banks have been waiting for 
a long time for the introduction of mortgage takaful 
because real estate murabahah financing amounts total 
around MAD16bn ($1.7bn), without any cover so far 
against the death of borrowers, reported Finance News 
Weekly.
The three classes of takaful products will serve as 
pilots for exchanges and cooperation among takaful 
companies, the insurance regulator ACAPS and the 
Higher Council of Ulema.
They will be followed later on by other Islamic 
insurance products such as work accident, group life, 
illness, etc.
Mr Issam Achiki, head of the Monitoring and 
Standardisation Department of ACAPS, says that the 
insurance regulator is now vetting applications for 
takaful licences. He says that if the applications of 
those seeking licences are in order, a “reasonable time” 
for the effective start of takaful business activity to take 
place would be at the beginning of 2022.
Classes of takaful
Last month, ACAPS published a long-awaited circular 
on the application of the provisions of the Insurance 

Code relating to Islamic insurance. Among other things, 
the circular provides that all branches that are marketed 
in conventional insurance are to be offered in takaful as 
well except for one or two types of products, says Mr 
Achiki. Takaful companies will be free to develop the 
range of products and market them, after consulting the 
regulator and the Higher Council of Ulema.
For the first three classes of takaful, standard insurance 
policies have been developed. Takaful operators will 
only need to work on clauses in the standard takaful 
contract that are specific to their situation. This follows 
the model used for Islamic banks.

داليا  و  الدين محمد،  الهيئة- وهم ضياء  إدارة  ترشيحهم من مجلس 
أحمد  إىل  باإلضافة  لبيب،  ماهيتاب محمد  و  حازم جميل خورشيد، 
الشال  فوزي  ومحمد  الم�ية،  البورصة  عن  ممثال  الرحمن  عبد 

المالية. المركزي لألوراق  والقيد  اإليداع  كة  ممثال عن �ش
رئيس  الختيار  القادم  األسبوع  ي 

�ض المجلس  دعوة  سيتم  أنه  وتابع 
وذلك  ة  الخ�ب ذوي  من  األعضاء  ض  ب�ي من  الصندوق  إدارة  مجلس 
باب  فتح  سيتم  كما  المجلس،  ألعضاء  المطلقة  األغلبية  بموافقة 
المقيدة  كات  بالمجلس ممثاًل عن ال�ش - النتخاب عضو 

ً
شح -قريبا ال�ت

بالبورصة.
وأوضح رئيس الهيئة أن القرار قد حدد مدة العضوية بالمجلس لمدة 
البورصة  ممثال  باستثناء  واحدة-  لمدة  للتجديد  قابلة  سنوات  ثالث 
خلو  حالة  ي 

�ض المالية-وأنه  لألوراق  المركزي  والقيد  اإليداع  كة  �ش و 
كات االعضاء بالصندوق  منصب عضو مجلس اإلدارة من ممثىلي ال�ش
أدواتها  أو  أوراقها  أو شطب  يمثلها  ال�ت  كة  ال�ش ترخيص  نتيجة إللغاء 

الصندوق  عضو  كة  ال�ش ض  ب�ي العالقة  انقضاء  أو  البورصة  من  المالية 
وط  وممثلها �ض مجلس اإلدارة أو افتقاد عضو مجلس اإلدارة ألحد �ش
العضوية يحل محله العضو التاىلي �ض عدد األصوات �ض أخر انتخابات 

سلفه. لمدة  مكملة  عضويته  مدة  وتكون  للمجلس 
رئيس  العزم  أبو  ممدوح  أحمد  للسيد  الشكر  الهيئة  رئيس  وجه  وقد 
واليته-عن  -المنقض  المجلس  ألعضاء  وكذا  الصندوق  إدارة  مجلس 
البناءة  احات  واالق�ت لهم  ي  المه�ض واألداء  السابقة،  مجهوداتهم  جملة 
حماية  بصندوق  العمل  لتطوير  بالهيئة  دراستها  استكمال  تم  ي  ال�ت

التجارية. غ�ي  المخاطر  من  المستثمر 
كة  قانو�ض خاص وليس �ش المستثمر هو كيان  ويعت�ب صندوق حماية 
مساهمة وله شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ويمكن القول بأنه 
المضارين  تعويض  لغرض خاص ومحدد وهو  ئ  أنسش اعتباري  شخص 
لها بها من  المرخص  المالية ألنشطتها  كات األوراق  نتيجة ممارسه �ش

المالية. األوراق  أسواق  ي 
�ض للتعامل  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة 

 Source: Middle East Insurance Review
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Companies News

.. وأرباح »الوثبة« تقفز إىل 174 مليون درهم ف ي لـ 4 شـركات تأم�ي أداء إيجا�ب
تحقيق  ي 

�ض ض  تأم�ي كات  �ش  4 نجحت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
حيث   ،2021 العام  من  األوىل  أشهر  التسعة  خالل  إيجابية  نتائج 
ي 

�ض درهم  مليون   174 بـ الربحية  إىل   » ض للتأم�ي »الوثبة  كة  �ش تحولت 
مليون   5.5 بـ بخسائر  مقارنة  الجاري،  العام  من  األوىل  أشهر  التسعة 

. ي
الما�ض العام  ة نفسها من  الف�ت درهم خالل 

مليون   64.32 بلغت   صافية 
ً
أرباحا ض  للتأم�ي اإلمارات  كة  وسجلت �ش

 87.6 بنحو  مقارنة  الجاري  العام  من  األوىل  أشهر  التسعة  ي 
�ض درهم 

.26% اجع  ي ب�ت
العام الما�ض ة نفسها من  الف�ت ي 

مليون درهم �ض

مليون   34.8 بنحو   
ً
أرباحا ض  للتأم�ي الوطنية  ة  البح�ي كة  �ش وحققت 

 41.7 بنحو  الجاري، مقارنة  العام  التسعة أشهر األوىل من  ي 
درهم �ض

.16.5% اجع  ي ب�ت
العام الما�ض ة نفسها من  الف�ت ي 

مليون درهم �ض
درهم  مليون   7.6 بقيمة   

ً
أرباحا للتكافل«  »وطنية  كة  �ش حققت  كما 

ي 
�ض مليون   17.7 مقابل  الجاري،  العام  من  األوىل  أشهر  التسعة  ي 

�ض
اكمة  الم�ت الخسائر  انخفضت  فيما  المن�م.  العام  من  نفسها  ة  الف�ت
مليون   51.4 إىل   ،2015 ي ديسم�ب 

�ض مليون درهم   71.2 كة من  لل�ش
%34 من رأس المال. ي بما يعادل 

ي نهاية سبتم�ب الما�ض
درهم �ض

المصدر: الخليج

كة  ” التابع ل�ش ي “االختيار العالمي ف الط�ب ف تستحوذ عىل برنامج التأم�ي ي الوطنية للتأم�ي د�ب
اىلي غلوبال هيلث  ج�ف

ض  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب كة  �ش عقدت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
ي دولة اإلمارات 

ض الرائدة �ض كات التأم�ي ، وهي إحدى �ش ض وإعادة التأم�ي
كة ميونيخ ري بهدف االستحواذ عىل  اكة مع �ش العربية المتحدة، �ش
اىلي غلوبال  كة ج�ض التابع ل�ش  ” العالمي ي “االختيار  الط�ب ض  التأم�ي برنامج 
ض  التأم�ي خدمات  تقديم  ي 

�ض صة  ُمتخصِّ عالمية  كة  �ش وهي  هيلث، 
التغطيات  أك�ث  من  واحدة   ” العالمي “االختيار  وثيقة  ر 

ِّ
وتوف  . الصحي

األوسط،  ق  ال�ش منطقة  ي 
�ض ي  الط�ب للعالج  شمواًل  والمالية  التأمينية 

للعمالء. البال  ي تضمن راحة  ال�ت المزايا  العديد من  م  ُتقدِّ حيث 
وثائق  ض  تأم�ي إعادة  عىل  استحوذت  قد  ري  ميونخ  كة  �ش وكانت 
ي الوطنية  كة د�ب ي �ش

” منذ يوليو 2021. وسوف ُتب�ت “االختيار العالمي
“االختيار  لوثيقة  الحالية  المزايا  عىل  ري  ميونيخ  كة  و�ش ض  للتأم�ي
ي  د�ب كة  �ش وتحرص  واألحكام.  وط  ال�ش نفس  وكذلك   ،” العالمي
الخدمات  من  ض  ِّ الُمتم�ي المستوى  عىل  الحفاظ  عىل  ض  للتأم�ي الوطنية 
كان  ي  وال�ت هيلث،  غلوبال  اىلي  ج�ض كة  �ش مها  ُتقدِّ ي  ال�ت الجودة  عالية 
من  جلًيا  يبدو  الذي  األمر  وهو  الوثيقة،  ترسيخ شهرة  ي 

�ض الفضل  لها 
عليها. اإلقبال  واستمرار  الوثيقة  تجديد  الت  ُمعدَّ ارتفاع 

 ، ح عبد هللا النعيمي ومن جانبه �َّ
ي  د�ب كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس 
من  “إنه  قائاًل   ، ض للتأم�ي الوطنية 
عن  رسمًيا  نعلن  أن  �ورنا  دواعي 
كة  �ش محفظة  عىل  االستحواذ 
وذلك  هيلث،  غلوبال  اىلي  ج�ض
ري.  ميونخ  كة  �ش مع  بالتعاون 
الجديدة  اكة  ال�ش هذه  د 

ِّ
وتؤك

المستمر  امنا  ض ال�ت عىل  الرائعة 
من  نفسه  المستوى  عىل  بالحفاظ 

وثائق  وحامىلي  لعمالئنا  مة  الُمقدَّ الجودة  عالية  والخدمات  المزايا 
وتعزيز  كائنا  �ش مع  بالتعاون  تماًما  مون  ض مل�ت ونحن   . ض الحالي�ي ض  التأم�ي
عالقاتنا معهم من أجل ضمان تحقيق تكامل الخدمات والمزايا بشكل 
بالمزايا  االستمتاع  سيواصلون  بأنهم  عمالؤنا  ض  يطم�ئ ح�ت  سلس، 
اىلي غلوبال هيلث، فضاًل عن االستفادة من  كة ج�ض ي تشتهر بها �ش ال�ت
ض  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب كة  �ش من  كل  مها  سُتقدِّ ي  ال�ت كة  المش�ت ة  الخ�ب

 .” العالمي ي عىل الصعيد  الط�ب ض  التأم�ي ي قطاع 
كة ميونخ ري �ض و�ش

كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  ماير،  فرانك  د.  يقول  الصدد،  هذا  ي 
و�ض

ض  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب كة  “�ش ري،  ميونخ 
بثقة  يحطض  يك  �ش هي  ض  التأم�ي وإعادة 
مًعا  العمل  إىل  ع 

َّ
نتطل ونحن  عالية، 

خالل  خدماتنا  نطاق  توسيع  ومواصلة 
من  ض  يق�ي عىل  ونحن  المقبلة.  السنوات 
المثالية  واإلمكانيات  للقدرات  امتالكنا 
قوة  أك�ث  عمل  منظومة  إنشاء  أجل  من 
عىل  تساعدنا  أن  شأنها  من  وشمواًل 

أفضل”. بشكل  كائنا  و�ش عمالئنا  خدمة 
عقب  العمليات  سالسة  ولضمان 

مع  تعاونها  ض  التأم�ي وإعادة  ض  للتأم�ي ي  د�ب كة  �ش واصلت  االستحواذ، 
حيث  نامج،  بال�ب لمعرفتها  نظًرا  مستقلة  إدارية  مدنت كجهة  كة  �ش
إطار  ي 

�ض العمل  يستمر  السابق. وسوف  ي 
�ض لألعضاء  مت خدماتها  قدَّ

مدنت  شبكة  تتوىل  وسوف  ري.  ميونخ  كة  �ش مع  الجديدة  اكة  ال�ش
شبكة  إىل  موكلة  ي كانت  ال�ت ة  المبا�ش الفوات�ي  خدمات  توف�ي  العالمية 
العالمية  الشبكة  تفاصيل  العمالء  وسيتل�ت  السابق،  ي 

�ض عالمية 
الوثيقة. تجديد  عند  الجديدة 

ض  ي الوطنية للتأم�ي كة د�ب نبذة عن �ش
كات  ض )ش.م.ع( هي إحدى �ش التأم�ي ض وإعادة  للتأم�ي الوطنية  ي  كة د�ب �ش
كة  ال�ش بدأت  وقد  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  ي 

�ض الرائدة  ض  التأم�ي
 . ي ي أبوظ�ب

ي تقديم خدماتها منذ عام 1991، وهي تمتلك أيًضا فرًعا �ض
�ض

ض  والتأم�ي السيارات  عىل  ض  التأم�ي تشمل  دة  ُمتعدِّ منتجات  كة  ال�ش تقدم 
منتجات  إىل  باإلضافة  المنازل،  عىل  ض  والتأم�ي السفر  ض  وتأم�ي ي  الط�ب
ض الجماعي  ي الجماعي والتأم�ي ض الط�ب ض التجارية األخرى، مثل التأم�ي التأم�ي
عىل  ض  والتأم�ي البحري  ض  والتأم�ي الهندسية  األعمال  ض  وتأم�ي الحياة  عىل 
ص الذي  الُمتخصِّ ض ضد المسؤولية. ويحرص فريقنا  الممتلكات والتأم�ي
وثائق  أفضل  تقديم  عىل  ض  التأم�ي وإعادة  ض  التأم�ي اء  خ�ب من  نخبة  يضم 
مه المنافسون. كما نحرص أيًضا   بما ُيقدِّ

ً
ض بأسعار تنافسية مقارنة التأم�ي

أي  من  وخاىلي  سلس  بشكل  المطالبات  تسوية  خدمات  تقديم  عىل 
مشكالت، وهو األمر الذي من شأنه تعزيز عالقاتنا مع الجميع.

واالبتكار  العمالء  تجربة  نضع  ض  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب كة  �ش ي 
�ض نحن 

ة للعمالء عىل رأس قائمة أولوياتنا،  ض واالستقرار الماىلي وتحقيق قيمة متم�ي
صة تعتمد عىل الفهم  ونتب�ض نهًجا فريًدا يعتمد عىل تصميم حلول ُمخصَّ

www.dnirc.com .الشامل الحتياجات العمالء وتوف�ي الحماية لهم



النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2021/11/292021/11/29 IssueIssue  127127  العددالعدد

” ف المركزي السعودي يقر صفقة اندماج “عناية” و”أمانة للتأم�ي
السعودية”  “عناية  كتا  �ش أعلنت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
عدم  أو  موافقة  عن   ، ي

التعاو�ض  ” ض للتأم�ي و”أمانة  ي 
التعاو�ض ض  للتأم�ي

االندماج. إتمام صفقة  السعودي عىل  المركزي  البنك  ممانعة 
ي بيان عىل “تداول السعودية”، اليوم األربعاء، 

كتان �ض وأوضحت ال�ش
ضمنها  من  وط  ال�ش من  لعدد  يخضع  االندماج  صفقة  إتمام  أن 
مساهمي  وموافقة  المتبقية  النظامية  الموافقات  عىل كافة  الحصول 

. ض كت�ي ال�ش
وذكرت “أمانة” أنه سيتم زيادة رأسمالها إىل 288.580 مليون ريال، 
كة  �ش دمج  لغرض  سهم  مليون   15.85 إصدار  طريق  عن  وذلك 
أمانة من  كة  اماتها إىل �ش ض كة عناية وال�ت عناية، ونقل جميع أصول �ش

خالل عرض مبادلة أوراق مالية.
تعديىلي  ملحق  توقيع  عن  كتان  ال�ش أعلنت   ، ي

الما�ض أكتوبر  ي 
و�ض

إضافية  أشهر   6 االتفاقية  تمديد  يشمل  الملزمة  االندماج  التفاقية 
المطلوبة. وط  ال�ش الستيفاء 

 ،2021 مايو   2 ي 
�ض ملزمة  اندماج  اتفاقية  أبرمتا  قد  كتان  ال�ش وكانت 

لصفقة  المسبقة  وط  ال�ش تحقق  عىل  حينها  االتفاقية  ونصت 
االتفاقية. توقيع  تاريــــخ  من  أشهر  االندماج خالل ستة 

وع االندماج سيتم إتمام  ي حال نجاح م�ش
كتان عىل أنه �ض واتفقت ال�ش

ض  للتأم�ي أمانة  كة  �ش ستقوم  بحيث  األسهم  مبادلة  بطريق  االندماج 
كة  االندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي �ش اكتمال  ي عند 

التعاو�ض
ي 

�ض المصدرة  األسهم  كافة  مقابل  ي 
التعاو�ض ض  للتأم�ي السعودية  عناية 

عناية. كة  �ش
إىل  ومطلوباتها  عناية  كة  �ش أصول  ستنتقل  الصفقة  اكتمال  وعند 
كة  ال�ش من   55% عناية  كة  �ش مساهمو  سيمتلك  حيث  أمانة،  كة  �ش
ما  الحاليون  أمانة  مساهمو  سيمتلك  بينما  االندماج  بعد  الجديدة 

كة أمانة. %45 من أسهم رأس المال �ش المصدر: العربيةنسبته 

1313

 بنهاية العام ونستهدف رفع حصتنا السوقية 
ً
كة سيكون جيدا رئيس “ميدغلف”: وضع ال�ش

إىل 15 % خالل 5 سنوات
الرئيس  كوراس،  ض  جوي�ت الدكتور  قال  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
ي 

التعاو�ض ض  التأم�ي وإعادة  ض  للتأم�ي والخليج  المتوسط  كة  ل�ش التنفيذي 
جاءت  الثالث  الربــع  خالل  كة  ال�ش أعمال  نتائج  إن  “ميدغلف”، 
بعد  جيدا  كة  ال�ش وضع  سيكون  العام  بنهاية  أنه  أكد  لكنه  مفاجئة، 
كة العام المقبل دون أي  ي نصابها الصحيح، لتبدأ ال�ش

وضع األمور �ض
مفاجآت. 

بإيرادات  العام  هذا  “سننهي  لـ”العربية.نت”:  ت�يحات  ي 
�ض وأضاف 

كة،  لل�ش الهيكلة  إعادة  عملية  وسط   ، ي
الما�ض العام  عن  قليال  أقل 

عملية  إكمال  عند  سيحدث  بها  التيقن  لكن  متذبذبة  ستظل  األرباح 
الهيكلة”. 

تجريــها  ي  ال�ت الهيكلة  عملية  مع  تستهدف  كة  ال�ش أن  وأوضح كوراس 
حاليا زيادة حصتها السوقية إىل %15 خالل 5 سنوات من نحو 7% 
كة  ي مع عملية هيكلة ال�ش

حاليا، مبينا أن زيادة الحصة السوقية ستأ�ت
 . ي

السو�ت وضعها  لتعزيز  فيها  االستثمارات  وضخ 

العام  ريال خالل  مليون   60 من  أك�ث  استثمار  م  ض تع�ت كة  ال�ش إن  وقال 
جديدة  قدرات  وجذب  كة  لل�ش التحتية  البنية  دعم  بهدف  المقبل 
ي حقوق األولية تتم بصورة جيدة.  

لها، الفتا إىل أن عملية االكتتاب �ض
الموافق  ض  اإلثن�ي يوم  انتهت  “أرقام”،  ي 

�ض المتوفرة  البيانات  وبحسب 
كة “ميدغلف”،  األولوية ل�ش تداول حقوق  ة  2021، ف�ت نوفم�ب   22 لـ
وذلك لزيادة رأس مالها من 700 مليون ريال إىل 1050 مليون ريال، 

اكمة.  الم�ت الخسائر  المال إلطفاء  رأس  هيكلة  إلعادة 
بنهاية  ريال  مليون   11.8 قدرها  خسائر  سجلت  كة  ال�ش أن  ُيذكر 
ريال  مليون   30.8 قدرها  بأرباح   

ً
قياسا  ،2021 األوىل  أشهر  التسعة 

خسائر  بلغت  فيما   ،2020 عام  من  ة  الف�ت نفس  خالل  تحقيقها  تم 
ريال.  مليون   25.6 الثالث  الربــع 

المصدر: أرقام

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