
112022/05/092022/05/09 IssueIssue  150150--149149  العددالعدد

Issue 150-149 العدد
2022/05/09

النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية
GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter
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ن ي للتأم�ي بدء العد التنازلي إلنطالق فعاليات المؤتمر العام الـ33 لإلتحاد العام العر�ب
ي  33 لإلتحاد العام العر�ب الـ أيام قليلة وتنطلق فعاليات المؤتمر العام 
كات  ل�ش الجزائري  االتحاد  مع  بالتعاون  سينعقد  والذي  ن  للتأم�ي
قرص  ي 

�ن يونيو   8 إىل   5 من  ة  الف�ت خالل  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي
الجزائر.  – وهران  بمدينة  المؤتمرات 

ن التأم�ي وتداعياته عىل صناعة  الجديد  الوضع 
الجديد وتداعياته عىل  الدورة شعار “الوضع  أتخذت هذه  هذا وقد 
ي  العر�ب للسوق  فرص  من  وهل  التحديات  هي  ما   : ن التأم�ي صناعة 
التحديات  من  العديد  مناقشة  خاللها  من  وسيتم  ؟”،  ن للتأم�ي

ومنها:  
ً
مؤخرا التأمينية  الساحة  ي طرأت عىل  ال�ت والقضايا 

العالمي ن  التأم�ي اتها عىل سوق  تأث�ي - األزمة الصحية و 
لتقليص  والخاص  العام  ن  القطاع�ي ن  ب�ي اكة  )ال�ش التامينية  الهوة   -

التأمينية( الهوة 

اف  ن )تحديات االست�ش - التحوالت التكنولوجية وتنظيم إدارة التأم�ي
قطاع  يواجهها  أن  يمكن  ي  ال�ت والتحديات  الرقمية  التحوالت  ظل  ي 

�ن
)IFRS  17 الجديد  الدوىلي  المعيار  أثر تطبيق  ن  التأم�ي

األوبئة  / المناخ  تغ�ي   / انية  السي�ب المخاطر  نت  اإلن�ت - مخاطر 
بقطاع  ن  المهني�ي من  نخبة  ومناقشتها  القضايا  هذه  بطرح  وسيقوم 

ومنهم: ي  والعر�ب العالمي  ن  التأم�ي
- Adelane Mecellem, CEO AXA Partners Asia, Middle-
East, Africa, Southern Europe and Latin America
- Beat Strebel, CEO Swiss Re Africa Ltd
- Bettina Lindig, Senior Underwriter Property Treaty 
MUNICH Re

https://iciec.isdb.org/
https://gaif33conference.com/
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- Fabio Lupo, Head of Energy Risk Engineering Global 
Risk Consulting AON
- Laurent Rousseau, CEO SCOR SE
- Mohamed Hakim Soufi, P.D.G Macir Vie
- Tom Anthoni, Senior Risk Engineer, Energy Risk En-
gineering AON
- Ulrich Pasdika, Actuary )DAV( Board Member Gen 
Re LH, Europe, Latin America & MENA / GEN RE
- William KEEN-TOMLINSON, Senior Financial Ana-
lyst AM BEST

المؤتمر كل من: بإدارة جلسات  كما سيقوم 
التنفيذي لمجموعة ترست ري الرئيس  البحارنة –  يارس  األستاذ/   -

ن  للتأم�ي األفرآسيوي  لإلتحاد  العام  ن  األم�ي  – األستاذ/ مؤمن مختار   -
FAIR ن  التأم�ي وإعادة 

والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس   – سبع  محمد  حاج  األستاذ/   -
CCR ن  التأم�ي إلعادة  المركزية  كة  لل�ش التنفيذي 

اإلفريقية  كة  لل�ش التنفيذي  الرئيس   – ي  ن كاريك�ي كورنيل  األستاذ/   -
ن التأم�ي إلعادة 

التونسية  كة  لل�ش التنفيذي  الرئيس   – محمود  بن  لمياء  األستاذه/   -

التونسية” “اإلعادة  ن  التأم�ي إلعادة 
ان مبارسش من القاهرة إىل وهران ط�ي

بتوف�ي  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  قام   ، ن المشارك�ي عىل   
ً
ا وتيس�ي

يتم حجزها  القاهرة إىل مدينة وهران  ة من مطار  للسفر مبارسش طائرة 
يد  ال�ب ع�ب  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  مع  التواصل  طريق  عن 
قامت  كما   ،gragab@gaif.org أو   gaif@gaif.org  : ي

و�ن اإللك�ت
كات  ل�ش الجزائري  اإلتحاد  ي 

�ن ممثلة  الجزائر  ي 
�ن التنظيمية  الجهة 

مدينة  إىل  الجزائر  مطار  من  رحلة  بتوف�ي  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي
بالجزائر. ويتم حجزها عن طريقهم  وهران 

المنظمة  اللجنة  قبل  من  ُبذلت  ي  ال�ت الجهود  من  العديد  عن  فضاًل 
الستقبال  الظروف  أفضل  وضمان  الحدث  هذا  إنجاح  اجل  من 

. ن المشارك�ي وإقامة 
التأمينية للبحوث  ي صويص 

رجا�ئ د.  جائزة 
ي 

رجا�ئ د.  جائزة  تسليم  سيتم   ،2014 عام  منذ  العاده  جرت  وكما 
القليلة  األيام  خالل  أسمه  عن  األعالن  سيتم  والذي  للفائز  صويص 
فعاليات  هامش  عىل  الجائزة  تسليم  مراسم  تقام  أن  عىل  القادمه 

المؤتمر
ن  التأم�ي أساتذة  من  لجنة  تشكيل  تم  أنه  بالذكر،  الجدير  ومن 

الفائز. واختيار  األبحاث  لتقييم  ن  التأم�ي ي 
�ن ن  المتخصص�ي

World Insurance

sigma 2/2022
Stagflation: the risk is back, but not 1970s style
Fifty years on from the 1970s, stagflation fears have returned. The mix of multi-decade-high-inflation and slowing 
economic growth after the initial strong rebound from the COVID-19 crisis was already challenging for major 
economies worldwide. We now expect the conflict in Ukraine to push global inflation even higher and put a further 
brake on growth momentum. 
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exposed to claims pressure in the near-term. However, 
we expect higher inflation to erode consumers’ 
disposable incomes and the value proposition of (in-
force) saving policy benefits, resulting in higher rates 
of lapse and surrender.
Given the many uncertainties today, significant 
downside risks to insurers’ profitability remain. For 
example, if our alternative global recession scenario 
were to play out, premium revenues would fall across 
all lines of business and in all regions. And the “1970s 
stagflation” scenario would curb demand in both P&C 
and L&H. In addition, credit spread widening and 
equity losses would create large mark-to-market losses 
on assets. Downside risks can be mitigated by strong 
capital and risk management, underwriting rigour, 
reinsurance, asset allocation and hedging.
If there is to be a silver lining to this crisis, it is that we 
see an acceleration to the exit from extreme monetary 
policy. A paradigm shift towards higher yields is a 
long-term positive for insurance companies.
To get Sigma 2/2022 publication, please click here

The impact of the conflict is already showing through 
in sharply higher prices for key commodities. Many 
developing countries highly dependent on food imports 
are now even more vulnerable to food insecurity. To 
exacerbate the challenge, high inflation is forcing 
central banks to tighten monetary policy into an 
economic slowdown, which carries further risks of 
recession.
Our baseline outlook can be characterised as “stagflation-
like”. However, we see this as temporary and driven 
by cyclical factors, rather than the structural stagflation 
seen in the 1970s. Today’s economic conditions are 
very different, and we believe the expected growth 
slowdown will ultimately bring inflation down.
We see this year as one of transition for the insurance 
industry globally as it seeks to manage the inflation 
surge and rising interest rates. Lower equity markets 
and widening credit spreads will likely lead to mark-to-
market valuation losses on assets and capital. Property 
& Casualty (P&C) insurers are most exposed to the 
inflation shock, which will increase claims severity. 
In the near term, property and motor will likely be 
hit hardest, as price rises in construction and car parts 
outstrip those in the wider economy. We see headwinds 
to P&C profitability in 2022, but also tailwinds from 
further rate hardening in 2023.
For Life & Health (L&H) insurers, sustained high 
inflation has primarily indirect effects, as rising interest 
rates support profitability. Investment results benefit as 
bond portfolios roll over into higher yields, while the 
profitability of saving products with guarantees – a large 
legacy book of the life industry – improves. The nature 
of fixed-benefit products insulates them from claims 
inflation, though indemnity-based health insurance is 

 Source: Swiss Re

and some of the inputs to AM Best’s proprietary capital 
adequacy model (BCAR). AM Best anticipates that 
industry decisions on KPIs, along with other aspects of 
IFRS 17 implementation, will evolve. It may well take 
two or three years of experience after the effective date 
for practice to settle.
The comments that follow therefore are offered in large 
part to inform debate, as well as to indicate AM Best’s 
current thinking as to the practice that we expect to 
adopt.
To download the report, please click here

AM Best
IFRS 17: Transitioning to a Standard with New Concepts and 
Terminology
AM Best does not expect the introduction of IFRS 17 
to have a direct impact on ratings in the normal course 
of events as AM Best targets the underlying economics 
of (re)insurers for analysis and that will not change. 
Nevertheless new insights can emerge over time and 
behavioural changes can occur which might affect 
ratings. Some of these insights may become attributable 
to IFRS 17.
As the 1 January 2023 IFRS 17 effective date moves into 
closer view, AM Best is preparing to use the new data. 
In this report, we discuss some of the KPIs we may use 

 Source: AM Best

33

https://www.swissre.com/dam/jcr:aa523012-3a22-4ea3-90f5-c3dfaca3e695/sigma-02-2022-en.pdf
https://gaif.org/Archive/f9a21961.pdf


GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2022/05/092022/05/09 IssueIssue  150150--149149  العددالعدد

from the war in Ukraine.
Hannover Re established an additional general 
provision in the low triple-digit million euro range in 
the first quarter for possible losses from the Russia-
Ukraine war.
Expenditures for major losses reached a total of 
EUR336m, exceeding the budgeted amount of 
EUR284m for the first quarter. The largest individual 
losses were the floods in Australia caused by heavy 
rainfall with net expenditure of EUR186m, the 
windstorm events Ylenia/Zeynep in Europe at a cost of 
EUR124m and the sinking of the cargo ship “Felicity 
Ace” following a fire with a loss of EUR14m.
COVID-related losses of EUR123m were incurred, 
although these diminished progressively over the 
course of the first quarter.
Mr Jean-Jacques Henchoz, CEO of Hannover Re, 
said, “While we are all appalled by the suffering that 
Russia has unleashed in its war on Ukraine, it is not 
yet possible to put a concrete figure on the economic 
impact at this point in time.” “Along with the potential 
implications of the war in Ukraine, we faced numerous 
natural catastrophes and further pandemic-related 
strains in life and health reinsurance in the first three 
months of the year. Against this backdrop, we again 
demonstrated the quality of our risk and capital 
management and stood shoulder-to-shoulder with our 
clients as a reliable partner.”
Hannover Re’s capital adequacy ratio at the end of 
March was 242% and therefore remained comfortably 
above the limit of 180% and threshold of 200%.
SCOR
Another major global reinsurer SCOR said in a results 
alert last month 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 says.
“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 

Top reinsurers set aside millions in reserves for risks related to 
Russia-Ukraine war

Swiss Re has set aside $283m as reserves related to 
the war in Ukraine, the global reinsurance giant says in 
its 1Q2022 financial report. The Group also absorbed 
higher-than-expected large natural catastrophe claims 
of $524m across its property and casualty businesses as 
well as COVID-19 claims of $515m during the quarter.
The Group posted an ROE of -4.6% for the first quarter 
of 2022, compared with a net income of $333m and an 
ROE of 5.2% for the corresponding quarter last year.
Swiss Re’s Group CEO, Mr Christian Mumenthaler, 
said in a statement, “The first quarter turned out to 
be a challenging one. Russia’s invasion of Ukraine 
came as a shock, and our thoughts are with everyone 
impacted. While the situation remains highly uncertain 
and we do not believe we have an outsized exposure, 
we decided to take a proactive and cautious approach 
to establishing reserves for potential impacts from the 
war. Despite this and other headwinds in the quarter, 
Swiss Re’s property and casualty businesses delivered 
robust underwriting results, and we remain focused on 
delivering on our financial targets for the year.”
Swiss Re’s Group CFO, Mr John Dacey, said, “While 
the first quarter was impacted by negative equity mark-
to-market movements, the recurring income yield 
remained stable at 2.1%. We expect our investment 
results to benefit from rising interest rates in the 
medium term. At the same time, the Group maintained 
its very strong capital position, enabling us to capture 
profitable growth opportunities in a supportive pricing 
environment.”
Despite the headwinds, Swiss Re says it remains 
focused on achieving its financial targets for 2022. 
Swiss Re’s capital position remained very strong, with 
the Group Swiss Solvency Test ratio in the upper half 
of the 200–250% target range as of 1 April 2022.
Hannover Re
Swiss Re’s competitor, Hannover Re says that it 
generated 1Q2022 profit of EUR264m ($279m), 13.8% 
lower compared to the corresponding quarter in 2021.
Hannover Re says that it continues to expect net income 
of EUR1.4bn to EUR1.5bn for the full year in 2022.
The first-quarter profits were achieved despite sizeable 
natural catastrophe claims, further pandemic-related 
losses in life and health reinsurance and additional 
strengthening of provisions for possible losses resulting 

Swiss Re has reported a net loss of $248m for 1Q2022, due to the war in Ukraine, heightened financial market 
volatility and the ongoing COVID-19 pandemic.
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ratio and on SCOR L&H’s technical margin and are 
expected to result in a quarterly loss,” SCOR said.
SCOR is scheduled to release its first-quarter financial 

results today while leading reinsurer Munich Re is set 
to do so next week.

 Source: Asia Insurance Review

damages with a focus on micro, small and medium sized 
enterprises securing employment and livelihood at the 
heart if V20 economies. Building on cooperation with 
the InsuResilience Global Partnership, donor support 
and multilateral development banks and private sector 
engagement, the V20 Ministers are also calling for the 
creation of a coordinated and adequately-resourced 
Global Shield for financially protecting against climate-
related losses and damages. The Global Shield is on 
the agenda for the G7 Summit end of June in Elmau, 
Germany. 
Building on the outcomes of COP 26, V20 members 
stressed that doubling of adaptation finance must be 
realized, citing  the V20 accelerated finance mechanism 
as one way to deliver on the COP 26 Climate Finance 
Delivery Plan on meeting the US Dollar 100 Billion 
Goal through 2025. En route to COP 27, the V20 group 
urges the international community to establish an 
international financing mechanism for climate change 
related losses and damages in solidarity with the most 
climate vulnerable countries and communities. To keep 
the 1.5°C goal alive, the V20 ministers are urging the 
largest emitters from the G7 and G20 to increase their 
NDC commitments and regard the current fossil fuel 
price surge as an opportunity to divert investments in 
renewable energy and storage. The V20 is also seeking 
technical cooperation with G7 and G20 countries, 
to support the green economy transition and unlock 
new climate resources as outlined in the V20 Climate 
prosperity Plans.

V20 Finance Ministers Call on G7, G20 And IMF to Urgently 
Increase Climate Finance and Enact Global Financial Reform
Greater inclusivity of vulnerable countries in global 
financial reform and decision making of the G7, G20 
and IMF, and a call to urgently upscale climate finance, 
were among the key messages of the V20 Group of 
Finance Ministers dialogue held at the sidelines of 
the World Bank and IMF annual spring meetings. As 
highlighted in the V20 groups’ Communiqué, Ministers 
shared grave concern about the economic aftermath of 
the Covid-19 pandemic, the global energy price crisis 
due to conflict in Ukraine, and extreme weather events 
growing in frequency and intensity, causing financial 
distress, liquidity crisis and undermining vulnerable 
countries’ climate action. In response, the V20 calls on 
the G7 and G20 to establish a fit-for-climate-prosperity 
global financial system, building on the leadership of 
the IMF – especially in the context of climate resilient 
debt restructuring, enabling debt for climate swaps and 
allowing for a greater debt flexibility for climate action 
under the IMF Article IV debt surveillance activities. 
The V20 ministers also highlighted important progress 
on making risk and resilience analytics available 
through the establishment of the “Global Risk Modelling 
Alliance ” (GRMA), a global public private partnership 
with the Insurance Development Forum supported by 
Germany. In order to reduce the financial protection 
gap, the V20 is continuing its cooperation with its G7 
and G20 partners of InsuResilience Global Partnership 
in in the Sustainable Insurance Facility (SIF).The SIF 
aims to develop and strengthen the domestic insurance 
sector to avert, minimize and address losses and 

 Source: Climate Insurance

The report said that wind energy faces a particularly 
severe threat from climate change as the offshore sector 
continues to grow rapidly, stretching past historical 
territorial boundaries. In addition to causing damage, 
extreme weather can also restrict assets to sites in 
the wake of an event, delaying or hindering repairs, 
increasing costs and making it difficult to access 
skilled labor. Chaucer said that manufacturers must 
evolve their designs to withstand the potential for more 
frequent and severe catastrophic weather.

Revealed – the business sectors now facing a greater threat from 
climate change

In the report, Oceanographic climate change: The 
impact of ocean-based climate change trends, Chaucer 
warned that the offshore energy sector – especially 
assets like oil platforms and wind turbine installations 
– is headed for a “material change” in risk exposure 
from worsening extreme weather patterns. Chaucer 
warned that some offshore facilities may not be 
designed to withstand these challenges and called for 
industry and the insurance sector to work together on 
better understanding the risks.

The global offshore energy and shipping industries are facing a greater-than-expected threat from climate change 
as extreme weather becomes more frequent, according to a new report from Chaucer.
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The report also warned that the shipping industry 
is facing more threats from climate change than 
previously predicted. These threats include:
• More frequent and severe storms causing blockages 
and bottlenecks at ports, forcing ships to be at sea 
longer. A greater number of severe storms could also 
lead to more containers falling overboard
• Rising sea levels leading to more unnavigable 
waterways and damage to lower-lying ports
• Coastal erosion leading to increased risk of grounding
• Increased glacial melt leading to increased risk of 
ships colliding with icebergs
• Ocean salinity making ships less stable and needing 
to be redesigned
Oceanographic climate change could also force the 

development of new shipping routes, Chaucer said. For 
example, the Northwest Passage above North America 
could become a viable route. Canada and the Great 
Lakes could also see greater use as routes into North 
America, while the cruise industry could expand its 
footprint across the poles, Chaucer said.
“The whole insurance industry needs to start working 
with their customers to adapt to climate change and 
to support increased resilience of their infrastructure, 
facilities and supply chains,” said James Brown, head 
of natural resources at Chaucer. “Insurers have the 
opportunity to drive tangible change with marine and 
energy customers, brokers, regulators and governments. 
Collective action is imperative to ensure we manage 
these risks, mitigate against future impacts and create 
new solutions for emerging opportunities in a rapidly 
changing market.”

 Source: Insurance Business mag.

tighter labour markets. Persistently high inflation can 
create reserve risk in longer-tail casualty and liability 
lines, making it more difficult to identify changes in 
loss development trends.”
Meanwhile, Fitch said that the industry continued to 
report favourable calendar year reserve development 
in 2021 equal to 1.5% of earned premiums, an 
improvement from the prior two years. It added that the 
workers’ compensation line remains the largest source 
of favourable development.
It went on: “The 2020 accident year experienced 
favourable development in lines including automobile, 
other liability, and medical professional liability tied 
to greater than anticipated benefits from lower claims 
frequency during the pandemic, which could lead to 
further reported redundancies going forward.”

P&C statutory loss reserves ‘adequate’ at the end of 2021 – Fitch 
Ratings

The agency said that the positive pricing environment 
and potential for further redundancies from declining 
claims frequency in accident year 2020 offset near-
term concerns from recent rising inflation. However, 
it added that prolonged high inflation would materially 
increase the risks of significant pricing errors and 
reserve deficiencies.
Fitch wrote in a statement: “P&C insurers experienced 
sizable reserve deficiencies in the mid-1980s and late 
1990s/early 2000s due to high inflation, larger liability 
losses and extreme depressed market cycles. However, 
improved operating practices and information systems 
boost insurers’ capabilities to recognize and react to 
changes in incurred loss experience.”
It added: “The negative effects of inflation in 2021 
were most evident in property and auto lines due to 
increasing loss ratios from supply-chain shortages and 

Fitch Ratings has said in a new report that the property and casualty (P&C) industry’s statutory loss reserves 
remained adequate at YE21, with a 16-year track record of favourable prior-period development supporting 
balance sheet strength.

 Source: Reinsurance News

Nearly all commercial rates up over Q1: IVANS
Premium renewal rates increased for all major commercial lines of business year-over-year, with the exception of 
Workers’ Compensation, according to the first quarter results of the insurance premium renewal index by IVANS, 
a division of Applied Systems.
The data shows that Q1 also experienced an increase 
in average premium renewal rate change across 
Commercial Property and Umbrella compared to Q4 
2021.
However, Commercial Auto, BOP, General Liability 
and Workers’ Compensation experienced decreases in 

average premium renewal rates compared to Q4 2021.
Specifically, average premium renewal rate for 
Commercial Auto over Q1 were 4.22%, a decrease 
compared to Q4 2021’s average premium renewal 
rate of 4.69%. The quarter reached its lowest rate in 
February, averaging 4.06% and ended with its highest 
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of 4.47% in March.
For BOP, premium renewal rate dropped in Q1 with 
an average of 5.32% versus 5.58% in Q4 2021. The 
quarter began and ended with premium renewal 
rate change of 5.28% and reached its highest rate in 
February, averaging 5.41%.
General Liability experienced a decrease compared to 
Q4 2021, averaging 4.3% versus 4.41% previously, 
with a low of 4.11% in February and a high of 4.56% 
in March.
Next, Commercial Property rate changes increased 
quarter over quarter at 6.16% versus 5.95% in Q4 
2021, with a low of 6.01% in February and a high in 
March at 6.29%, while Umbrella averaged 5.77% in 
Q1, rising from 5.13% in Q4 2021, with a low of 4.68% 
in February and a high of 7.04% in March.
Finally, Workers’ Compensation: Workers’ 
Compensation premium renewal rate change averaged 
-1.23%, down from Q4 2021 at -1.16%. The quarter 
premium renewal rate change reached its high of 
-0.95% in February and ended the quarter at its low of 
-1.48%.

“We are seeing that our data is consistent with 
macroeconomic trends, like inflation, as average 
premium renewal rates continue to rise,” said Kathy 
Hrach, vice president of Product Management, IVANS.
“As these rates rise, we will continue to watch as they 
show up in the form of profitable earnings by both 
agents and carriers.”

 Source: Reinsurance News & IVANS

Markets’ Reports
Morocco:
Compagnies d’assurances et de réassurance : 4,2 milliards de 
DH de bénéfices en 2021
Sur fond d’un chiffre d’affaires record de 52,4 milliards de DH (+8,9%), le secteur des assurances et de la réassurance 
a engrangé 4,2 milliards de DH de bénéfices en 2021, en hausse de 31,4% sur un an. Cette performance, portée par 
la croissance des produits nets de placements, cache toutefois des évolutions contrastées : L’activité assurance a 
engrangé un résultat net de 3,9 milliards de DH (+35%), contre 311,7 millions pour la réassurance (-2%). Celle-ci 
a été impactée par la baisse de 5,2% de son chiffre d’affaires, contre un rebond de 9,9% pour l’assurance.
2021 aura été une année de rebond pour la croissance 
et la consolidation de la rentabilité du secteur des 
assurances. Le résultat net cumulé, y compris des 
compagnies de réassurance, a atteint 4,2 milliards de 
DH. Soit une progression de 31,4% par rapport à 2020. 
Les bénéfices ont été principalement boostés par la 
croissance des produits nets de placements : +34,4% à 
+2,2 milliards de DH. «Grâce à cette performance, le 
ROE (ratio qui mesure la rentabilité des fonds propres, 
ndlr) global a enregistré une amélioration à 9,5% 
contre 7,5% en 2020», souligne l’Autorité de contrôle 
des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), 
à l’occasion de la publication des résultats annuels 
du secteur. Toutefois, cette performance occulte des 
évolutions contrastées entre opérateurs.
Ce sont principalement les assureurs directs qui ont 
bénéficié de la reprise avec un résultat net en hausse 
de 35% à 3,9 milliards de DH, tandis que les bénéfices 
des réassureurs exclusifs ont accusé une baisse de 

2% à 311,7 millions. Même tendance pour le chiffre 
d’affaires qui a atteint un record de 52,4 milliards de 
DH, en hausse de 8,9%. Pour l’assurance, le chiffre 
d’affaires direct s’est apprécié de 9,9% à 49,6 milliards 
de DH, un niveau historique. Ainsi, en dépit d’un 
ralentissement à 1% en 2020, le secteur maintient 
une bonne performance sur dix ans avec un taux de 
croissance annuel moyen de 7,5%. Par branche, la 
Vie a progressé de 12,5% à 22,9 milliards de DH, 
impulsée par l’épargne (+12,9%), grâce à la reprise des 
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https://www.fmsar.org.ma/wp-content/uploads/2022/04/Situation-liminaire-2021.pdf
https://www.fmsar.org.ma/wp-content/uploads/2022/04/Situation-liminaire-2021.pdf
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بالمئة   80 ن شهد زيادة تقارب  التأم�ي التحليل أن قطاع  أفاد   ، والماىلي
 90.6 بإجماىلي   ، ي

الما�ن بالعام  مقارنة  العام  هذا  ن  التأم�ي أقساط  ي 
�ن

للمؤسسة  كان  سورية،  ة  ل�ي مليار   90.6 بقيمة  سورية،  ة  ل�ي مليار 
سورية  ة  ل�ي مليار   47.6 منها  األك�ب  الحصة  ن  للتأم�ي السورية  العامة 

بالمئة.  54 بنمو 

88

ي سوريا خالل عام
ن �ن كات التأم�ي ة أرباح �ش 28 مليار ل�ي

، إما بفرض  ن ي سوريا إيرادات بطريقت�ي
ن �ن التأم�ي كات  تحقق معظم رسش

ي 
�ن األقساط  تلك  استثمار  إعادة  ثم  تأمينية،  تغطية  مقابل  أقساط 

الخاصة،  كات  ال�ش جميع  ذلك  ومثل  للفوائد،  مدرة  أخرى  أصول 
ي 

التكاليف اإلدارية، و�ن التسويق وتقليل  ن  التأم�ي كات  حيث تحاول رسش
 28 ربحت  ن  التأم�ي كات  رسش إن  إال  االقتصادية،  األزمة  ورغم  سوريا 

.2021 ي 
ي العام الما�ن

مليارا �ن
الحياة ن عىل  التأم�ي نمو 

ي سوريا 
ف �ف التأم�ي الرقابة عىل  لهيئة  والمالي  ي  الف�ف التحليل  وبحسب 

 50 ن  التأم�ي كات  ل�ش التعويضات  إجماىلي  تجاوز  فقد   ،2021 لعام 
إجماىلي  بلغ  بينما  السابق،  العام  عن  بالمئة   94 بزيادة  ة  ل�ي مليار 
كما  السابق،  العام  عن  بالمئة   80 بزيادة  ة  ل�ي مليار   90.6 األقساط 
28 مليارا، وهو ما  ن أرباحا صافية بلغت  كات التأم�ي حققت جميع رسش

السابق. العام  بالمئة عن   40 بنسبة  زيادة  يمثل 
أن   ، والماىلي ي  الف�ن التحليل  تقرير  ذكر  التعويضات،  مجال  ي 

و�ن
 ،2020 عام  عن  المئة  ي 

�ن  94 بنسبة  زادت  المدفوعة  التعويضات 
ي 

50 مليار، ويعد أك�ب معدل نمو �ن 25.8 مليار إىل ما يقرب من  من 
ة سورية. 1.5 مليار ل�ي ن الرحالت، حيث بلغت التعويضات  فرع تأم�ي

منها  مليارا،   41.67 بلغت  الفنية  االحتياطيات  أن  التحليل،  وكشف 
 46 نمو  بنسبة  المسددة،  غ�ي  للمطالبات  احتياطي  مليار   19.8

.2020 بالمئة عن عام 
ي األرباح

صا�ن
كات  رسش حققت  فقد   ،2021 عام  ي 

�ن العمليات  من  الربــح  وعن 
ن داخل سوريا ربحا تشغيليا  ي جميع فروع التأم�ي

ن الخاصة” �ن “التأم�ي
بالمئة.  58 بزيادة قدرها  ة سورية،  ل�ي 5.6 مليار  بلغ  إجماليا 

حقوق  إجماىلي  فارتفع  للتحليل،  وطبقا  ن  المساهم�ي حقوق  وعن 
وذلك  سورية،  ة  ل�ي مليار   85.7 إىل  بالمئة   68 بنسبة  ن  المساهم�ي
نتيجة ارتفاع فروق أسعار الرصف غ�ي المحققة بمقدار 48.4 مليار، 
عام  ي 

�ن  1.256 السورية  ة  الل�ي مقابل  الدوالر  بلغ سعر رصف  حيث 
.2021 ي عام 

2.512 �ن 2020 مقابل 
ي  الف�ن التحليل  تقرير  ي 

�ن  ، ن التأم�ي كة  رسش أقساط  قسم  صعيد  وعىل 

contrats en dirhams (+12,2%) mais aussi la dynamique 
soutenue des supports en unités de compte (+20%). 
Pour la Non-vie, le volume d’émissions s’est élevé à 
26,7 milliards de DH, en augmentation de 7,7%. Cette 
évolution est attribuable à l’assurance automobile, qui a 
généré 13 milliards de DH de primes, un gain de 8,6%. 
En revanche, pour la réassurance, après une année 
2020 exceptionnelle (+45,9%) grâce essentiellement 
aux flux générés par la garantie obligatoire contre 
les conséquences d’événements catastrophiques, les 
acceptations ont accusé une baisse de 5,2%. Le volume 
d’affaires s’est ainsi limité à 2,8 milliards de DH, 
concentré essentiellement en assurance non-vie (94%).
Cette activité reste dominée par les réassureurs 
exclusifs, avec une part de marché de 78%. Par ailleurs, 
à fin 2021, les placements affectés des entreprises 
d’assurances et de réassurance se sont appréciés de 7% 
pour s’établir à 196,2 milliards de DH, soit 73,1% de 

leur actif total. Le coût des prestations et frais a, lui, 
enregistré une hausse à deux chiffres (+10,9% à 42,9 
milliards de DH). Les assureurs directs ont continué 
d’en supporter l’essentiel avec 41,5 milliards de DH 
(+12%). En revanche, les réassureurs exclusifs ont vu 
leurs charges baisser de 14,8% à 1,4 milliard. Au titre 
de leur exploitation, les assureurs et réassureurs ont 
comptabilisé des charges techniques avoisinant les 10 
milliards de dirhams, en augmentation de 3,8%.
Pour ce qui est des provisions techniques, l’encours 
s’est élevé à 194,1 milliards de DH (+6,3%) dont 
94% pour les assureurs directs. Côté fonds propres, 
ils ont poursuivi leur trend haussier et gagné 1,2 
milliard de dirhams pour atteindre 44,5 milliards. Une 
augmentation à la faveur des assureurs directs dont 
les fonds propres se sont élevés à 41,3 milliards de 
dirhams, en progression de 2,9%.

 Source: 212 Assurances & fmsar

المصدر: الحل وهيئة األشراف على التأمين في سوريا

http://www.sisc.sy/img/uploads1/publication_pdf_3251.pdf
http://www.sisc.sy/img/uploads1/publication_pdf_3251.pdf
http://www.sisc.sy/img/uploads1/publication_pdf_3251.pdf
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أك�ث من 480 مليون ريال إجمالي األقساط التأمينية عام 2021
والمدرجة  الممتازة  األسهم  شملت  ي  ال�ت ن  التأم�ي كات  رسش عدد  بلغ 
سوق  وسجل  ملغية،  كات  رسش  3 مقابل  كة  رسش  11 مسقط  بورصة  ي 

�ن
بعد   2021 عام  ي 

�ن  ٪  3.6 بنسبة  نموا  عمان  سلطنة  ي 
�ن ن  التأم�ي

الصادرة  السوق  لبيانات  وفقا   2020 عام  ي 
�ن  4.1% بنسبة  انكماشه 

 486 ن  التأم�ي أقساط  إجماىلي  وبلغ  العمانية،  المال  سوق  هيئة  عن 
لعام  ي 

ريال عما�ن مليون   470 مقابل   2021 لعام  ي 
ريال عما�ن مليون 

.2020
لسوق  العامة  الهيئة  عن  الصادرة  البيانات  به  أفادت  ما  وبحسب 
منذ  سنويا   % 7 بواقع  ينمو  عمان  بسلطنة  ن  التأم�ي قطاع  أن  المال، 
ي 

�ن الواعدة  القطاعات  أحد  القطاع  هذا  يجعل  مما  2010م،  عام 
. ي الوط�ن االقتصاد  مستقبل 

مارس  بنهاية  األولية  المالية  بياناتها  عن  كة  رسش  11 الـ وأفصحت 
ي 

4.6 مليون عما�ن ن  كة الرؤية للتأم�ي 2022، وبلغ إجماىلي إيرادات رسش
ارتفاع  بواقع  ي 

الما�ن العام  من  ة  الف�ت لنفس  مليون   4.5 بـ مقارنة 
 1.9 ي مقارنة بـ

ن بلغت المرصوفات 2 مليون ريال عما�ن ي ح�ي
%0.7، �ن

الربــح  ي 
وبلغ صا�ن الفائت،  العام  من  ة  الف�ت بنفس  ي 

ريال عما�ن مليون 
نفسها  ة  للف�ت ي 

عما�ن ريال  ألف   19.2 مقابل  ي 
عما�ن ريال  ألف   77.3

. ي
الما�ن العام  من 

مليون   3.7 إىل  األهلية  ن  التأم�ي كة  رسش إيرادات  إجماىلي  وانخفض 
بنسبة  ي 

الما�ن للعام  ي 
عما�ن ريال  مليون   4.1 مقابل  ي 

عما�ن ريال 
ي 

عما�ن ريال  مليون   2.5 إىل  انخفضت مرصوفاتها  كما   ،11% تراجع 
 ،6% انخفاض  بنسبة  ي 

الما�ن للعام  ي 
عما�ن ريال  مليون   2.7 مقابل 

ي مقابل 1.6 مليون ريال 
وتراجعت أرباحها إىل 1.3 مليون ريال عما�ن

.15% بنسبة  ي 
الما�ن للعام  ي 

عما�ن
ن العربية فالكون عن بياناتها المالية األولية  كة التأم�ي كما أفصحت رسش
ي 

عما�ن ريال  مليون   6.6 إيراداتها  إجماىلي  وبلغ   ،2022 مارس  بنهاية 
 ،12% ي بواقع تغ�ي 

الما�ن العام  ة من  الف�ت 5.9 مليون بنفس  مقابل 
أرباحها إىل  انخفضت  %15، و كذلك  بنسبة  وانخفضت مرصوفاتها 
ي 

ي للعام الما�ن
543.4 ألف ريال عما�ن ي مقابل 

164 ألف ريال عما�ن
.70% تغ�ي  بنسبة 

ريال  مليون   7.5 ن  للتأم�ي مسقط  كة  رسش إيرادات  إجماىلي  بلغ  ن  ح�ي ي 
�ن

ة  الف�ت بنفس  ي 
الما�ن للعام  ي 

عما�ن ريال  مليون   7.2 مقابل  ي 
عما�ن

ألف   511.8 إىل  مرصوفاتها  إجماىلي  وانخفض   ،4.7% تغ�ي بنسبة 
ارتفع  بينما   ،7.3% بنسبة  ي 

عما�ن ريال   842.2 مقابل  ي 
عما�ن ريال 

ألف ريال   302.3 ي مقابل 
ألف ريال عما�ن  511.8 أرباحها إىل  ي 

صا�ن
.69.2% بواقع تغ�ي  ي 

الما�ن للعام  ي 
عما�ن

Arab Insurance OmanOman

بلغ  إيراداتها  إجماىلي  أن  ة  الف�ت لنفس  تكافل  المدينة  كة  وأفصحت رسش
 ،2021 لعام  ي 

عما�ن ريال  مليون   3.4 مقابل  ي 
عما�ن ريال  مليون   3.6

، وبلغ  ي
1.4 مليون ريال عما�ن لتبلغ   1% بنسبة  وارتفعت مرصوفاتها 

ن  للتأم�ي ظفار  كة  رسش وبينت   ، ي
عما�ن ريال  ألف   445.5 أرباحها  ي 

صا�ن
16 مليون ريال  ي مقابل 

22 مليون ريال عما�ن أن إجماىلي إيراداتها بلغ 
ي 

ن بلغت مرصوفاتها 2.2 مليون ريال عما�ن ي ح�ي
ي لعام 2021، �ن

عما�ن
 ،3% بنسبة  مرتفعة  ي 

الما�ن للعام  ي 
عما�ن ريال  مليون   2.1 مقابل 

974.9 ألف  ي مقابل 
1.3 مليون ريال عما�ن ي أرباحها إىل 

وارتفع صا�ن
.38.75% بنسبة  ي 

ريال عما�ن
إجماىلي  أن  ن  للتأم�ي عمان  تكافل  كة  رسش أفصحت  ذلك  جانب  إىل 
ة،  الف�ت لنفس   2021 بالعام  مقارنة   3% بنسبة  تراجع  إيراداتها 
مليون   5.8 مقابل  ي 

عما�ن ريال  مليون   4.9 إىل  وتراجعت مرصوفاتها 
أرباحها  ي 

صا�ن تراجع  وأيضا   ،16% بنسبة  ي 
الما�ن للعام  ي 

عما�ن ريال 
العام  ي 

عما�ن ريال  ألف   783.4 مقابل  ي 
عما�ن ريال  ألف   33.5 إىل 

.104% وبنسبة  ي 
الما�ن

الحياة والعام أن إجماىلي  ن عىل  للتأم�ي الوطنية  كة  كذلك أفصحت رسش
ريال  مليون   44.7 مقابل  ي 

عما�ن ريال  مليون   48.7 بلغ  إيرادتها 
ألف   46.7 إىل  مرصوفاتها  وارتفعت   ،0.09% بنسبة  مرتفعا  ي 

عما�ن
ارتفاع  بنسبة  ي 

الما�ن للعام  ي 
عما�ن ريال  ألف   42 مقابل  ي 

عما�ن ريال 
 2.7 مقابل  ي 

عما�ن ريال  ن  ألف�ي إىل  أرباحها  ي 
صا�ن وانخفض   ،0.11%

وتراجع   .0.24% انخفاض  بنسبة  ي 
الما�ن للعام  ي 

عما�ن ريال  ألف 
إىل   4.4% بنسبة  ن  للتأم�ي القطرية  العمانية  كة  ال�ش إيرادات  إجماىلي 
 ، ي

الما�ن للعام  ي 
عما�ن ريال  مليون   8.3 مقابل  ي 

عما�ن ريال  مليون   8
ي 

كذلك تراجعت مرصوفاتها بنسبة %20 إىل 766.1 ألف ريال عما�ن
، بينما صعدت أرباحها  ي

ي للعام الما�ن
639.3 ألف ريال عما�ن مقابل 

للعام  ي 
عما�ن ريال  ألف   905.5 مقابل  ي 

عما�ن ريال  مليون   1.6 إىل 
العمانية  كة  ال�ش إيرادات  وارتفعت   .84% ارتفاع  بنسبة  ي 

الما�ن
ريال   14.6 مقابل  ي 

عما�ن ريال  مليون   14.8 إىل  ن  للتأم�ي المتحدة 
أرباحها  ي 

صا�ن ارتفع  كما   ،1.2% بلغت  بنسبة  ي 
الما�ن للعام  ي 

عما�ن
إيرادات  إجماىلي  وارتفع   ،19.5% تغ�ي  بنسبة  ي 

عما�ن ريال  مليون  إىل 
مقابل  ي 

عما�ن ريال  مليون   15.7 إىل  ن  التأم�ي إلعادة  العمانية  كة  ال�ش
بينما   ،21.3% تغ�ي  بنسبة  ي 

الما�ن للعام  ي 
عما�ن ريال  مليون   12.9

.23.8% بلغت  بنسبة  أرباحها  ي 
تراجع صا�ن

عمان  سلطنة  ي 
�ن ن  التأم�ي لقطاع  ة  المبارسش األقساط  إجماىلي  أن  يذكر 

ي 
و�ن األول،  الربــع  خالل  ي 

عما�ن ريال  مليون   152 بلغ   2019 عام 
463.5 مليون ريال  ة  المبارسش بلغ إجماىلي األقساط   2018 نهاية عام 

.2017 451.5 مليون نهاية عام  ن بلغ  ي ح�ي
، �ن ي

المصدر: ُعمانعما�ن
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ن الشامل« ن له تكاليف حادث سيارته رغم »التأم�ي 10 حاالت يتحمل فيها المؤمَّ
10 حاالت يتحمل فيها المؤمن له  أفاد المرصف المركزي بأن هناك 
ي تقع، ولو كان لديه  تبة عىل الحوادث المرورية ال�ت كل التكاليف الم�ت
ن  ن ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، أو ما يعرف بـ»التأم�ي تأم�ي

الشامل«.
الموحدة،  ن  التأم�ي وثيقة  من  الخامس  الفصل  ي 

�ن »المركزي«،  ن  وب�يّ

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

الرجوع  يمكنها  ن  التأم�ي كة  أن رسش  ،
ً
ا أخ�ي تعديالت  أدخل عليها  أن  بعد 

الحاالت  ي 
�ن تعويض  من  أدته  تكون  قد  ما  بقيمة  له  المؤمن  عىل 

التالية:
ببيانات  له  المؤمن  إدالء  عىل  بناًء  ُعقد  قد  ن  التأم�ي أن  ثبت  إذا   -1
الخطر  تغطية  كة  ال�ش قبول  ي 

�ن تؤثر  وقائع جوهرية  إخفائه  أو  كاذبة 
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المصدر: اإلمارات اليوم

Arab Insurance BahrainBahrain

ي 
ن التنفيذ خالل الربــع الثا�ن ّ يدخل ح�ي

ن الصحي لألجانب »أيون البحرين« تدير تطبيق التأم�ي
ي برسم  أظهرت وثائق رسمية ترسية المجلس األعىل للصحة - المع�ن
البحرين  أيون  كة  رسش ن  لتعي�ي مناقصة   - الصحي  القطاع  اتيجيات  اس�ت
ن  التأم�ي تطبيق  األوىل من  المرحلة  مهام  )AON BAHRAIN( إلدارة 
وتظهر  البحرين،  بمملكة  ن  المقيم�ي األجانب  عىل  اإللزامي  الصحي 
دينار  ألف   200 وع  للم�ش المقدم  الماىلي  العطاء  قيمة  أن  الوثائق 

. ي بحري�ن
الحصول  العطاء  ترسية  خالل  من  للصحة  األعىل  المجلس  ويسىع 
المرحلة  ضمن  والوساطة  اإلدارة  خدمات  لتوف�ي  مؤهل  مورد  عىل 
يتعلق  فيما  الخاص  ي 

التعاو�ن الصحي  ن  التأم�ي برنامج  من  األوىل 
الفعىلي  التنفيذ  ن  ح�ي يدخل  أن  المتوقع   ، اإللزامي الصحي  ن  بالتأم�ي

.2022 العام الجاري  ي من 
الثا�ن الربــع  ة  خالل ف�ت

ي منتصف مارس المنرصم 
عىل صعيد متصل، أكدت وزارة الصحة �ن

الضمان  تطبيق  ي 
�ن البدء  المزمع  من  أنه   - ي

برلما�ن سؤال  عىل  -رًدا 
الجاري  العام  من  ي 

الثا�ن الربــع  ي 
�ن األجانب  عىل  اإللزامي  الصحي 

ن بداية العام المقبل  2022، بينما سيتم تطبق النظام عىل البحريني�ي
.2023

ي 
الذا�ت للتسي�ي  ي  التجري�ب التطبيق  مرحلة  أن  الوزارة  وأكدت 

العام  مطلع  بالفعل  انطلقت  األولية  الرعاية  ومراكز  للمستشفيات 
افية عىل  إرسش للصحة سيكون جهة  األعىل  دورالمجلس  وأن  الجاري، 
الالزمة  والتداب�ي  اإلجراءات  واستكمال  الصحي  الضمان  نظام  تطبيق 

الصحية. الخدمات  عىل  الحصول  سهولة  لضمان 
تمهيد  ن  والمقيم�ي األجانب  عىل  اإللزامي  ن  التأم�ي وع  م�ش ويستهدف 
ثقافة  لتحويل  األجانب  ن  للمقيم�ي مستدامة  ن  تأم�ي لخطة  الطريق 
صحي  ن  تأم�ي نظام  إىل  الحكومية  الصحية  الخدمات  عىل  االعتماد 
للرقابة ويربط  ن صحي خاضع  تأم�ي شامل وممول ذاتًيا، وبناء برنامج 
ي الخدمات  جميع المر�ن الوافدين بمقدمي الرعاية الصحية ومش�ت
ضمن  مبتكرة  مركزية  بيانات  قاعدة  خالل  من  الخاص  القطاع  ي 

�ن
رعاية صحية. خدمات 

المناقصة  بعطاء  الفائزة   )AON BAHRAIN( البحرين  أيون  كة  ورسش
المخاطر  إدارة  ي 

�ن والمتخصصة  ن  هولندي�ي لمستثمرين  مملوكة  هي 
ق  ال�ش ي 

�ن عملياتها  وتدير   ، ن التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي واستشارات 
وعمان  ي  ود�ب والبحرين  ي  أبوظ�ب ي 

�ن تمثيلية  مكاتب  لها  إذ  األوسط، 
السعودية. العربية  والمملكة  وقطر 

ستتوىل  المحلية  ن  التأم�ي كات  رسش أن  ي  التأمي�ن بالقطاع  معنيون  ويؤكد 
الربــع  بحلول  ن  والمقيم�ي األجانب  عىل  اإللزامي  الصحي  ن  التأم�ي إدارة 
الخاصة  ديناًرا   72 رسوم  إلغاء  بعد   ،2022 الجاري  من  ي 

الثا�ن
رب  سيكون  إذ  الحكومية،  الصحية  المراكز  ي 

�ن األساسية  بالتغطية 
كات  رسش لدى  وعائلته  ي  األجن�ب العامل  عىل  ن  بالتأم�ي ملزًما  العمل 

البحرين. ي 
�ن المرخصة  ن  التأم�ي

الجديد  الصحي  ن  التأم�ي وع  لم�ش سيخضع  رسمية  لبيانات  ووفًقا 
نظام  ي 

�ن غالبيتهم مسجلون  البحرين  ي 
�ن مقيم  ي  أجن�ب ألف   720 نحو 

ديناًرا   72 يفرض  والذي  الصحة  لوزارة  التابع  األساسي  التغطية 
ن الصحي عىل  وع التأم�ي رسوًما سنوية، إذ يتوقع أن يتجاوز إسهام م�ش
الجديدة  التأمينية  لألقساط  إسهام  أد�ن  دينار  مليون   52 الـ األجانب 

البحرين. ي 
ن �ن التأم�ي ي سوق 

�ن

. ن التأم�ي تحديد قسط  أو 
طلب  ي 

�ن المحددة  األغراض  غ�ي  ي 
�ن المركبة  استعمال  ثبت  إذا   -2

، أو تجاوز الحد األقىص للركاب المسموح به، أو ثبت تحميلها  ن التأم�ي
»محزومة«  غ�ي  حمولتها  كانت  أو  لها،  المقررة  الحمولة  من  بأك�ث 
ي محكم، أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح  بشكل ف�ن

ي وقوع الحادث.
يطة أن يثبت أن ذلك هو السبب المبارسش �ن به، رسش

ي غ�ي األحوال 
ي سباق أو اختبار رسعة �ن

3- إذا ثبت استعمال المركبة �ن
ي وقوع الحادث.

المبارسش �ن أنه السبب  يطة أن يثبت  المرصح بها، رسش
، وانطوت المخالفة عىل جناية  ن 4- إذا ثبت أن هناك مخالفة للقوان�ي

أو جنحة عمدية.
قيادة  الحصول عىل رخصة  المركبة تمت دون  قيادة  أن  ثبت  إذا   -5
وثيقة  وأحكام  ولوائحه  والمرور  الس�ي  لقانون   

ً
طبقا المركبة،  لنوع 

لقائد  أو  له  للمؤمن  الممنوح  خيص  ال�ت أن يكون  أو  الموحدة،  ن  التأم�ي
المحكمة  من  بإيقافه  أمر  صدر  قد  الحال،  مقتىصن  حسب  المركبة، 
أو أن رخصة قيادة  المرور،  أو بمقتىصن لوائح  المختصة  أو السلطات 
الرخصة  تجديد  يستطع  لم  ما  الحادث،  وقت  منتهية  المركبة كانت 

الحادث. تاريــــخ  من   
ً
يوما  30 المنتهية خالل 

آخر  شخص  أو  له  المؤمن  كان  سواء  المركبة،  قائد  أن  ثبت  إذا   -6
الطبيعية،  حالته  غ�ي  ي 

�ن وهو  الحادث  ارتكب  بقيادتها،  له  سمح 
الكحولية  وبات  الم�ش تناول  أو  المخدرات  تأث�ي  تحت  وقوعه  بسبب 
ي السيطرة عىل المركبة، أو تناول العقاق�ي الطبية 

المؤثرة عىل قدرته �ن
معدة  المركبة  إذا كانت  أما  تناولها،  بعد  بالقيادة   

ً
طبيا يسمح  ال  ي  ال�ت

)المستأجر(. المركبة  قائد  عىل  الرجوع  فيتم  للتأج�ي 
 من المؤمن له أو قائد المركبة.

ً
7- إذا ثبت وقوع الحادث عمدا

المقطورة  شبه  أو  المقطورة  نصف  أو  المقطورة  تسببت  إذا   -8
شمولها  عىل  كة  ال�ش مع  اتفق  قد  له  المؤمن  يكن  ولم  بحادث، 

. ن بالتأم�ي
ي 

 لتعريف الطريق �ن
ً
9- إذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق، وفقا

إضافية. تغطية  هناك  تكن  ولم   ، ن التأم�ي وثيقة 
نتيجة  ر(  )المترصن بالغ�ي  لحقت  ي  ال�ت ار  األرصن حال كانت  ي 

�ن أما   -10
حاالت  إحدى  وتوافرت  المؤمنة،  للمركبة  سطو  أو  رسقة  عملية 

عليه فقط. الرجوع  فيتم  السارق،  بحق  الرجوع 

المصدر: األيام
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Arab Insurance LebanonLebanon

المحامي إيلي معلوف لنقطة عالسطر:
ن كات التأم�ي ي �ش

لجنة الرقابة متواجدة بشكل يومي �ن
ايىلي  المحامي  باالنابة  الضمان  هيئات  مراقبة  لجنة  رئيس  أشار 
اىل  لبنان،  صوت  ع�ب  عالَسِطر  نقطة  نامج  ل�ب حديث  ي 

�ن معلوف 
ن  المواطن�ي حماية  ي 

�ن عملها  عاودت  الضمان  هيئات  رقابة  لجنة  ان 
مدى  من  للتأكد  ن  التأم�ي كات  ل�ش التدقيق  بأعمال  والقيام  ن  المؤمن�ي
ي تسمح لها بإيفاء  امها باالحكام القانونية والنظامية ووضعيتها ال�ت ن إل�ت
السلوكية  القواعد  اتباعها  ومدى  الناس  تجاه  اماتها  ن وإل�ت تعداتها 

. لديها  ن  والمؤمن�ي زبائنها  مع  الشفافة 
متواجدة  تكون  الرقابة  ولجنة  الحملة  منذ شهر هذه  اطلقنا  اضاف: 
ن بهدف القيام بأعمال التدقيق والوقوف  كات التأم�ي ي رسش

بشكل يومي �ن
والقانونية. المالية  وضعيتها  عىل 

الحوكمة  من  عال  مستوى  لديها  ضمان  هيئات  هناك  وتابع: 
وعادل،  شفاف  بشكل  لديها  ن  المؤمن�ي مع  وتتعامل  والسلوكيات 
غ�ي  السلوكيات  او  التجاوزات  بعض  لديه  الهيئات  من  آخر  وقسم 
بعض  ونمنحها  الموضوع  هذا  عىل  باالضاءة  نقوم  ونحن  السليمة 
عقوبات  هناك  تجاوبــها  عدم  حال  ي 

و�ن اوضاعها،  لتسوية  الوقت 

عدد  ينص عىل  والذي  عملها  ينظم  الذي  القانون  وفق  بحقها  تتخذ 
من العقوبات تبدأ من االنذار والغرامة وصوال اىل منعها من ممارسة 

. لبنان  ي 
�ن ي  التأمي�ن نشاطها 

المصدر: صوت لبنان

نسناس لنقطة عالسطر:

ن يخفف من وطأة االزمة كات التأم�ي تفعيل المستشفيات الحكومية مع �ش
نامج  ل�ب حديث  ي 

�ن نسناس  إيىلي  الضمان  كـات  لفت رئيس جمعيـة رسش
يتأمن  ان  يجب  ي 

لبنا�ن ان كل  اىل  لبنان،  صوت  ع�ب  عالَسِطر  نقطة 
ن خفضت اقساطها عما كانت  كات التأم�ي ي لبنان، رسش

كة مرخصة �ن ب�ش
ي العام المنرصم لكن عىل اساس سعر رصف السوق.

عليه �ن
ي ولغاية اآلن رفعوا التعرفة عىل 

ين الثا�ن نسناس اشار اىل انه منذ ت�ش
هيئات  عىل  الرقابة  لجنة  مع  تواصل  عىل  نحن  واضاف:   ، ن مرحلت�ي

يزال الضمان، والقطاع ال 
الزبائن. كات ان تتعاط بشكل شفاف مع   وعىل ال�ش

ً
صامدا

وقال  االطراف،  جميع  ن  ب�ي عادلة  بطريقة  الخسائر  توزيــــع  اىل  ودعا 
ن  ب�ي اكة  رسش هناك  تكون  ان  يجب  ذاتية،  رقابة  لديها  كة  رسش كل   :
رؤية  هناك  تكون  وان  االعباء  لتخفيف  والخاص  العام  ن  القطاع�ي

االستشفاء لقطاع  مستقبلية 
واشار اىل ان ال حل لهم إاّل بتحويل العقود اىل الفريش دوالر ولفت 
المستشفيات  وتفعيل  اآلن،  لغاية  ة  متع�ث ن  تأم�ي كات  رسش ال  ان  اىل 

االزمة. يخفف من وطأة  الحكومية 
قائاًل: الصحة هي ابسط حقوق االنسان. وختم 

المصدر: صوت لبنان

Arab Insurance EgyptEgypt

كات ح�ت نهاية مايو 2022 ة تقديم القوائم المالية لل�ش الرقابة المالية: مد ف�ت
العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  عمران،  محمد  الدكتور  أصدر 
للرقابة المالية، اليوم األربعاء، قرارا رقم 816 لسنة 2022 بشأن مد 
كات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة  مدة تقديم القوائم المالية لل�ش

الهيئة. ورقابة  اف  الخاضعة إلرسش كات  وال�ش المرصية 
أنه   – منه  نسخة  عىل  الغد”  “أموال  حصل  الذي   – للقرار  ووفقا 
كات المقيدة لها أوراق مالية  تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية لل�ش

عن  الهيئة  ورقابة  اف  إلرسش الخاضعة  كات  وال�ش المرصية  البورصة  ي 
�ن

.2022 2022 إىل نهاية مايو  31 مارس  ي 
المالية المنتهية �ن ة  الف�ت

المال  رأس  سوق  قانون  عىل  االطالع  بعد  القرار  هذا  أن  وأوضح 
الصادر بالقانون رقم )95( لسنة 1992 والئحته التنفيذية والقرارات 
 2009 لسنة   )10( رقم  قانون  عىل  وكذلك  لهما؛   

ً
تنفيذا الصادرة 

الصادر بتنظيم الرقابة عىل األسواق واألدوات المالية غ�ي المرصفية.

https://www.vdl.me/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7/
https://www.vdl.me/news/%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/
https://www.vdl.me/news/%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/
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المصدر: أموال الغد

ن يستحوذ عل أقل وقت من الوزارة مقارنة ببا�ت القطاعات االقتصادية التابعة  مؤكدا أنه رغم أن قطاع التأم�ي
للوزارة؛ إال أنه قطاع يقوم بواجبه بكفاءة

ن من أقوى قطاعات الوزارة وزير قطاع األعمال العام : قطاع التأم�ي
ن  التأم�ي قطاع  أن   ، العام  األعمال  قطاع  وزير   ، توفيق  كشف هشام 

هو من أقوى قطاعات الوزارة.
ن يستحوذ عىل أقل وقت من  وأضاف توفيق أنه رغم أن قطاع التأم�ي
أنه  إال  للوزارة؛  التابعة  االقتصادية  القطاعات  ببا�ت  مقارنة  الوزارة 

. بكفاءة  بواجبه  يقوم  قطاع 
بثمارها الفتا إال  أتت  ن  للتأم�ي إدارة مرص  ات مجلس  أن تغي�ي وأوضح 
المالية  األوراق  سوق  �ن   ” ن للتأم�ي “مرص  كة  رسش طرح  يتم  سوف  أنه 

. الحياة  لتأمينات  كة مرص  بعد االنتهاء من طرح رسش
المؤسىس  التطوير  اكتمال  يشهد  سوف  القادم  العام  أن  إىل  ولفت 
خدمة  وتطوير  ي  تكنولو�ب تطور  من  يشمله  بما  ن  للتأم�ي مرص  كة  ل�ش

كة. ال�ش وربحية  السوقية  الحصة  زيادة  بهدف  العمالء 

المصدر: المـــال

 2009 كما تم االطالع عىل قرار رئيس الجمهورية رقم )192( لسنة 
قرار  وعىل  المالية؛  للرقابة  العامة  للهيئة  األساسي  النظام  بإصدار 
مجلس إدارة الهيئة رقم )11( لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب 

المرصية. البورصة  ي 
�ن المالية  األوراق 

الوقائع  ي 
�ن القرار  هذا  “ين�ش  عىل  القرار  من  الثانية  المادة  ونصت 

ي لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية 
و�ن المرصية وعىل الموقع االلك�ت

لتاريــــخ صدوره”. التاىلي  اليوم  من  به  ويعمل  المرصية،  والبورصة 

ن الصحي الشامل لتغطية أك�ب عدد من غ�ي القادرين معيط: ندرس مد مظلة التأم�ي
ن  للتأم�ي العامة  الهيئة  رئيس  المالية،  وزير  معيط  محمد  الدكتور  أكد 
منظومة  تطبيق  باستكمال  رئاسًيا  تكليًفا  هناك  أن  الشامل،  الصحي 
االقتصادية  التحديات  رغم  بالمحافظات  الشامل  الصحي  ن  التأم�ي
الرعاية  بتوف�ي  ن  المرصي�ي كل  حلم  تحقيق  ي 

�ن ُيسهم  بما  العالمية؛ 
ي 

�ن المرصية  األرسة  أفراد  لجميع  والمتكاملة  الشاملة  الصحية 
15 عاًما. 10 سنوات بداًل من  »الجمهورية الجديدة« خالل 

بشكل  الجديدة  المنظومة  تطبيق  تم  إنه   ، له  بيان  ي 
�ن الوزير،  وقال 

االستعداد  حالًيا  ويجري  واألقرص،  بورسعيد  ي  محافظ�ت ي 
�ن كامل 

التشغيل  نجاح  بعد  اإلسماعيلية،  محافظة  ي 
�ن رسمًيا  إلطالقها 

جنوب  األوىل:  المرحلة  محافظات  ي 
ببا�ت مظلتها  مد  ثم   ، ي التجري�ب

البحر  قنا،  الثانية:  المرحلة  سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات 
ها. األحمر، مرسي مطروح، وغ�ي

الشامل  الصحي  ن  للتأم�ي العامة  للهيئة  الماىلي  الوضع  أن  وأضاف 
 /2021 الماىلي  العام  أداء  ات  مؤرسش وأن   ، ن ومطم�ئ وصلب،  قوي 
2022، تعكس القدرة عىل امتصاص الصدمات العالمية، واستدامة 
تنفيذ هذا  ي 

�ن الناجحة  ة  المس�ي الالزمة؛ الستكمال  المالية  التدفقات 
المقررة. للمواعيد  وفًقا  المحافظات  بش�ت  المتكامل  الصحي  النظام 

اتيجية متقدمة لالستثمار اآلمن ألموال النظام  وأوضح أن هناك إس�ت
للوفاء  الكافية  المالية  السيولة  عىل  التأث�ي  دون  عائد  أقىص  تضمن 
االقتصاد  مجاالت  ي 

�ن ن  متخصص�ي الهيئة  تضم  حيث  اماتها،  ن بال�ت
بالسوق  الجاذبة  الفرص  عن  تفصيلية  دراسات  إلعداد  واالستثمار، 
واألعىل  أماًنا  األك�ث  والمجاالت  وعات  والم�ش والدولية  المحلية 
اقتصادية  جدوى  ودراسات  ميدانية،  دراسات  من  تتطلبه  بما  عائًدا 

بالالئحة  الواردة  السياسة االستثمارية  ام بمحددات  ن ها، مع االل�ت وغ�ي
الشامل«. الصحي  ن  »التأم�ي لقانون  التنفيذية 

الشامل  الصحي  ن  التأم�ي مظلة  مد  دراسة  حالًيا  يجري  أنه  إىل  وأشار 
التوافق  سيتم  ي  ال�ت للمحددات  وفًقا  القادرين،  غ�ي  من  أك�ب  لعدد 
الحكومة  جهود  ضمن  وذلك   ، االجتماعي التضامن  وزارة  مع  بشأنها 
التحديات  آثار  وتخفيف  االجتماعية،  الحماية  مظلة  تعزيز  ي 

�ن
، بما يصحبها من موجة تضخمية  ن االقتصادية العالمية عن المواطن�ي

حادة.
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  مع  بالتعاون  ماضون  أننا  وأوضح 
منظومة  خدمات  وميكنة  الرقمي  التحول  استكمال  ي 

�ن المعلومات، 
المتخصصة  هيلث«  »إي.  كة  رسش خالل  من  الشامل  الصحي  ن  التأم�ي
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ن التكافلي جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس سعفان: وثائق التأم�ي
ن  التأم�ي وثائق  فكرة  أن  العاملة،  القوى  وزير  سعفان  محمد  أكد 
باالسكندرية  الصيادين  مع  يوم  ذات  الت�ت   ن  ح�ي جاءت  التكافىلي 
الحياة  ي 

�ن توجههم  ي  ال�ت والصعاب  مشكالتهم  عن  معهم  وتحدث 
غ�ي  عمالة  أنهم  اعتبار  عىل  عليهم  ن  التأم�ي من  البد  أنه  فوجد 
كلهم  مرص  لعمال  الوفاء  وكان  بذلك  وعدهم  قد  وأنه  منتظمة، 

أرسهم. لحماية  الوثائق  هذه  بعمل  المنتظمة  غ�ي  العمالة  وتحديدا 
ي ترصيحات خاصه لبوابة أخبار اليوم إىل  أن توجيهات 

وأشار الوزير �ن
الفتاح السيىسي تؤكد أهمية  الرئيس عبد  ي 

القيادة السياسية متمثلة �ن
المنتظمة  غ�ي  والعمالة  عام  بشكل  للعمال  الالزمة  الرعاية  توف�ي 
أثناء  للمخاطر  تعرضا  الفئات  أك�ث  إنها  حيث  الخصوص،  وجه  عىل 
�ن   2020 عام  خالل  عليهم  وقع  الذى  ر  الرصن عن  فضال  العمل، 
وتم   ، السيىسي الرئيس  به  اهتم  الذى  األمر  كورونا،  جائحة  بداية 

ر. رصف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الرصن
العمالة  حرص  عىل  تعمل  العاملة  القوى  وزارة  أن  إىل  الوزير  وأشار 
القومية ح�ت  وعات  الم�ش الواقع من خالل  أرض  المنتظمة عىل  غ�ي 
ال  اللحظة  هذه  ح�ت  وأنه  الالزمة،  الرعاية  أوجه  تقديم  من  نتمكن 
يمكن الجزم نجزم بالعدد الصحيح لهم، مؤكدا أن كل أطراف الدولة 

لهم. والخدمات  والحماية  الرعاية  لتقديم  تسىع 
وثائق  نقدم  ونحن  الما�ن  العام  منذ  إنه  العاملة،  القوى  وزير  وقال 
والوفاة  ي 

والجز�ئ الكىلي  العجز  حاالت  تغىط  وال�ت  التكافىل  ن  التأم�ي
إىل  العام  هذا  قيمتها  برفع  وقمنا  جنيه،  ألف   100 قيمتها  وكانت 
بسيطة  مساهمة  يعت�ب  المبلغ  هذا  أن  نؤمن  ونحن  جنيه  ألف   200

ر الذى وقع عىل األرسة. وتعويضا رمزيا عن الرصن
المصدر: أخبار اليوم

Arab Insurance MoroccoMorocco

Supreme Council of Ulemas approves 7 types of takaful contracts
The Supreme Council of Ulemas has issued its nod to 
seven categories of standard takaful contracts, including 
that of death insurance. The move will accelerate the 
market entry of Shariah-compliant insurance products.
Apart from death and disability policies, the other 
types of contracts validated by the Supreme Council as 
in conformity with Shariah principles relate to takaful 
multi-risk home products, retirement savings, and 
investments. The Council also approved regulations on 
advances on and withdrawal of takaful policies.
The next step is for the Insurance and Social Security 
Supervisory Authority (ACAPS) to approve takaful 
and retakaful products, reported EcoActu.
The takaful products are awaited eagerly by those 
engaged in participatory finance (Islamic finance). 
The absence of takaful has so far represented a risk for 
participatory banks, which started their Islamic lending 
activities more than four years ago, in particular for the 

acquisition of real estate without the buyer subscribing 
to death insurance.
The Superior Council of Ulemas has prohibited 
participatory banks from requiring their customers to 
take out traditional insurance, which does not comply 
with Shariah principles, to cover the mortgage risk. 
Customers who have benefited from such financing 
have committed to acquire Shariah-compliant death 
insurance, once it is available in the market.
ACAPS has so far granted five licences for takaful 
insurance. The five Islamic entities are Wafa Takaful 
(subsidiary of Wafa Assurance); Attakafulia Assurances 
(subsidiary of Atlanta Sanad); Taawouniyate Taamine 
Takafuli (subsidiary of MAMDA /MCMA, BCP and 
CAM); La Marocaine Vie (a subsidiary of the Societe 
Generale Morocco group) and a retakaful window to 
be operated by Central Reinsurance Company (SCR).

كات  ال�ش ي 
وبا�ت الصحي  ن  التأم�ي خدمات  وإدارة  تشغيل  تكنولوجيا  ي 

�ن
ي ضمان استدامة كفاءة وجودة 

وع، عىل نحو يسهم �ن للم�ش المنفذة 
الطرق. وبأي�  ن  للمواطن�ي المقدمة  الطبية  الخدمات 

يحقق  لن  الشامل  الصحي  ن  التأم�ي نظام  بأن  نؤمن  أننا  الوزير  وأكد 
لكل  ومتكاملة  شاملة  صحية  رعاية  توف�ي  ي 

�ن المنشودة  أهدافه 
تقوم  لذلك  الخاص،  ي  الط�ب القطاع  مع  ناجحة  اكة  ب�ش إال  ن  المرصي�ي
لتقديم خدمات  الدولة  احتكار  عدم  الجديدة عىل  المنظومة  فلسفة 
العام  ن  للقطاع�ي المجال  وإفساح   ، ن المواطن�ي لكل  الصحية  الرعاية 

ن  التأم�ي مظلة  تحت  الحيوي  المجال  هذا  ي 
�ن للمشاركة  والخاص 

ي مرص، 
ي إصالح القطاع الصحي �ن

الصحي الشامل؛ عىل نحو ُيسهم �ن
الفقر، الفًتا إىل  الحد من معدالت  ينعكس بشكل مبارسش عىل  والذي 
لمقدمي  الهيئة،  توجهها  ي  ال�ت التوعوية  الحمالت  من  عدًدا  هناك  أن 
مما  االستفادة  عىل  هم  ن لتحف�ي الخاص  بالقطاع  الصحية  الخدمات 
مجال  ي 

�ن لالستثمار  واعدة  فرص  من  الجديدة  المنظومة  ُتوفره 
أنواعها. بش�ت  الطبية  الخدمات 

هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  المصدر: مباشـــرلقراءة 

 Source: Middle East Insurance Review
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Companies News

Oman Insurance’s credit rating upgraded to ‘A’ (Outlook Stable) by 
S&P
UAE:UAE: Oman Insurance Company, one of UAE’s leading 
insurance companies, has announced that its long-term 
issuer credit and insurer financial strength ratings have 
been upgraded by Standard & Poor’s (S&P) to ‘A’ 
from ‘A-’ with stable outlook, as the company has built 
a track record of sustainable operating performance 
while maintaining its robust capital adequacy and 
exceptional liquidity.
In its official announcement, S&P stated, “OIC 
has demonstrated a consistent improvement of its 
underwriting performance over the past three years. 
Its investment income has also consistently increased 
over the past 5 years despite the weaker economic 
conditions. It is also notable to mention that Oman 
Insurance capital adequacy remains above the AAA 
level as per the S&P Model, and we project that it will 
continue to strengthen overt the next 2 years, supported 
by profitable earnings from both its underwriting and 
investment books.
We forecast Oman Insurance will maintain premium 

growth of about 5% over the next two years. This is 
slightly higher than our market expectations and is 
fueled by some of the company’s strategic initiatives, 
including its approval to set up Lloyd’s Syndicate-in-a-
Box in the Dubai International Financial Centre.”
Commenting on the occasion, Jean-Louis Laurent 
Josi, CEO of Oman Insurance Company said, “We are 
delighted that S&P has upgraded our financial rating to 
‘A’. This reaffirms our position as a rock-solid insurer 
that will continue to fulfill its obligations towards 
policyholders. The strategic direction to improve our 
quality of underwriting, invest in digital, strengthen 
our balance sheet and excel in serving our clients, 
has delivered the desired results over the past 4 years 
despite the challenging environment and the downward 
pressure on prices. Oman Insurance has now amongst 
the strongest ratings in the Middle East with, on top of 
the S&P ‘A’ rating, an ‘A2’ rating from Moody’s and an 
‘A’ rating from AM Best.”

 Source: Argaam

ن التكافلي  اندماج “دار التكافل” و”الوطنية للتكافل” لتأسيس أك�ب مزود لخدمات التأم�ي
باإلمارات

يات  ك�ب من  ن  اثنت�ي مساهمو  صّوت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
ي  د�ب ي 

�ن التكافل  دار  وهما  اإلمارات  دولة  ي 
�ن التكافىلي  ن  التأم�ي كات  رسش

واحد كأك�ب  ي كيان 
�ن االندماج  لصالح  ي  أبوظ�ب ي 

�ن للتكافل  والوطنية 
الحصة  حيث  من  الدولة  مستوى  عىل  التكافل  لخدمات  مزود 

السوقية.
األطراف  لجميع  القيمة  تعزيز  ي 

�ن االندماج  يساهم  أن  المتوقع  ومن 
قنوات  وزيادة  والتكاليف  اإليرادات  لتقاسم  نتيجة  وذلك  المعنية، 
المعلوماتية  المنصات  من  واالستفادة  اإليجار  نفقات  وتقليل  البيع 

. ن الطرف�ي لدى  المتطورة 
لتوسيع عروضه ومنتجاته  الجديد بوضعية ممتازة  الكيان  وسيحىطن 
وثائق  أصحاب  منح  عىل  بالقدرة  تحليه  مع   ، ي

الجغرا�ن وتنوعه 
وتعزيز  العمالء،  خدمة  ن  تحس�ي جانب  إىل  تنافسية،   

ً
وطا رسش التكافل 

والتقنيات  األفكار  ي 
�ن لالستثمار  الالزمة  والطموحات  اإلمكانيات 

الجديدة.
تبديل  عملية  االندماج  سيتضمن  ح،  المق�ت الشكل  عىل  وبناء 
سوق  عىل  ن  المدرج�ي الوطنية  مساهمو  يحصل  بحيث  الحصص، 
الكيان  التكافل،  دار  كة  رسش ي 

�ن حصص  عىل  المالية  لألوراق  ي  أبوظ�ب
. الماىلي ي   عىل سوق د�ب

ً
ي الذي سيظل مدرجا

المتب�ت
عىل  للتكافل  الوطنية  مساهمو  يحصل  االندماج،  وط  رسش ووفق 
ي 

�ن يمتلكونه  سهم  كل  مقابل  التكافل  دار  ي 
�ن  

ً
سهما  0.734375

درهما   260,156,250 إىل  الجديدة  كة  ال�ش قيمة  لتصل  الوطنية، 
إماراتيا.

ن  التابعت�ي العام  للتكافل  ونور  العائىلي  للتكافل  نور  من  كٌل  وستتوىل 
التكافل  دار  الصادرة من  التكافل  وثائق  التكافل مسؤولية جميع  لدار 
المالكة  القابضة  كة  ال�ش التكافل  دار  تب�ت  ن  ي ح�ي

�ن للتكافل،  والوطنية 
. ن كت�ي ال�ش ن  لهات�ي

دار  إدارة  مجلس  رئيس  العامري،  حمد  سلطان  حمدان  مطر  وقال 
الطاقة  المزيد من  ي ضخ 

ح �ن المق�ت االندماج  التكافل: “سيساهم هذا 
القيود  بعض  من  عا�ن  الذي  اإلسالمي  ن  التأم�ي ي سوق 

�ن والديناميكية 
مما حال دون  الدولة،  ي 

�ن الفرعية  كات  ال�ش العديد من  بسبب وجود 
وتطويره. القطاع  توسع 

التكافل  االندماج قوة إضافية إىل دار  ي هذا 
العامري: “يض�ن وأضاف 

خدمة  ي 
�ن اإلسالمي  ن  للتأم�ي منارة  ويجعلهما  للتكافل،  والوطنية 

ن  ح�ي ي 
�ن األخرى،  المعنية  واألطراف  ن  والمساهم�ي الوثائق  أصحاب 

ن  المستوي�ي للتوسع عىل  التكافل  دار  أمام  الفرصة  الصفقة  تتيح هذه 
خالل  من  الجوهرية  أهدافها  أحد  تلبية  وبالتاىلي   ، واإلقليمي المحىلي 
الخدمات  ي محفظة 

الربحية �ن الوثائق وزيادة  توسيع قاعدة أصحاب 
دعم  ي 

�ن االندماج  سيساهم  ذلك،  عن  ..فضاًل  التأمينية  والمنتجات 
عىل  اإلسالمي  التمويل  خدمات  تقديم  ي 

�ن للدولة  الريادي  الدور 
العالم”. مستوى 

رئيس  الظاهري،  حرمل  بن  سعيد  عىلي  الدكتور  قال  جهته،  من 
اتيجية  للتكافل: “ستساهم هذه الصفقة االس�ت الوطنية  إدارة  مجلس 
ن  كات التأم�ي ي االستفادة من حجمها كإحدى أك�ب رسش

الوطنية للتكافل �ن
الجديدة والمبتكرة،  ن  التأم�ي اإلسالمي بهدف مواصلة تطوير خدمات 
حلول  من  الجمهور  ومتطلبات  ة  المتغ�ي السوق  احتياجات  وتلبية 

1414



النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2022/05/092022/05/09 IssueIssue  150150--149149  العددالعدد

زادت  آخر،  جانب  ومن   .8.8% نسبته  بإنخفاض  وذلك  السابق، 
ي نهاية العام 

ي �ن 41.455 مليون دينار بحري�ن االحتياطيات الفنية من 
العام  من  ة  الف�ت نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   46.571 إىل  السابق 
. الحاىلي

أعرب  فقد  المالية،  النتائج  عىل   
ً
وتعقيبا

النتائج  لهذه  إرتياحه  عن  اإلدارة  مجلس 
الثالثة  خالل  كة  ال�ش حققتها  ي  ال�ت الطيبة 
شهور من العام الجاري وذلك بفضل دعم 
وأيضا  العمل،  ي 

�ن كائنا  ورسش عمالئنا  وثقة 
اإلدارة  تبذلها  ي  ال�ت الحثيثة  الجهود  بفضل 
كة الذي  ي ال�ش

ن �ن التنفيذية وجميع العامل�ي
النتائج  هذه  تحقيق  مواصلة  ي 

�ن أسهم 
سيقوم  اإلدارة  مجلس  أن  كما  اإليجابية. 

اتيجية  إس�ت ضمن  إنجازه  تم  لما  شاملة  بمراجعة  الحاىلي  العام  خالل 
امن مع ذلك التحض�ي  ن ي تنتهي هذا العام، حيث سيتم بال�ت كة ال�ت ال�ش
2023- القادمة  الثالث  للسنوات  كة  لل�ش اتيجية جديدة  إس�ت إلعداد 

اتيجية  ة بأن إعتماد اإلس�ت 2025. كما أن مجلس اإلدارة عىل ثقة كب�ي
النتائج  أفضل  لتحقيق  كة  ال�ش مواصلة  ي 

�ن يسهم  سوف  الجديدة 
القادمة. ات  الف�ت ي 

�ن ن  المساهم�ي العوائد عىل حقوق  وتعزيز 
الرئيس  أكد د.عبدهللا سلطان –  ومن جهته، 
تعقيب  ي 

�ن جاء  ما  عىل  كة  لل�ش التنفيذي 
الموحدة  المالية  النتائج  حول  اإلدارة  مجلس 
العام  من  شهور  الثالثة  ة  ف�ت نهاية  ي 

�ن كة  لل�ش
ي جاءت مشجعة، حيث يعت�ب النمو  الحاىلي ال�ت
 
ً
إنجازا الراهنة  الظروف  ظل  ي 

�ن األرباح  ي 
�ن

جاء  األرباح  ي 
صا�ن ي 

�ن النمو  بأن  وأشار   . ً
ا كب�ي

األساسي  العمل  من  الدخل  ي 
�ن للزيادة  نتيجة 

نتائج  إىل  باإلضافة  الكويت  بدولة  وفرعها  البحرين  ي 
�ن كة  ال�ش لفروع 

الذي طرأ عىل  بالتحسن  د.عبدهللا سلطان  أشاد  كما  التابعة.  كتها  رسش
عن   

ً
معربا 2022م،  عام  من  األول  الربــع  ي 

�ن اإلستثمار  من  الدخل 
القادمة. ات  الف�ت ي 

التحسن سوف يستمر بشكل أك�ب �ن بأن هذا  ثقته 
ي الطريق 

ن بأنها تس�ي �ن كة إعالم المساهم�ي وبــهذه المناسبة، ت� ال�ش
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والعرصية. المرنة  اإلسالمية  ن  التأم�ي
اإليرادات  وتقاسم  القوية  المالية  قاعدتنا  عىل  “سنعتمد  وأضاف: 
تأمينية  حلول  لتقديم  االندماج  هذا  من  متوقع  هو  كما  والتكاليف 
التكافل  وثائق  أصحاب  مصالح  تراعي  وط  ب�ش شمواًل  وأك�ث  موثوقة 

الطويل”. المدى  عىل  لمساهمينا  ة  قيمة كب�ي وتخلق 
توّسع  بفضل  المبيعات  لزيادة  عديدة  بفرص  الجديد  الكيان  ويتمتع 
االكتتاب  ضمان  عىل  القدرة  تعزيز  من  واالستفادة  ي 

الجغرا�ن التنوع 
. ن كات إعادة التأم�ي وط أفضل مع رسش للوصول إىل رسش

ي  ال�ت االندماج  لجنة  الحالية إلدارة  المرحلة  ي 
االندماج �ن ويخضع هذا 

ن  استشاري�ي مع  وتتعاون   ، ن كت�ي ال�ش إدارة  مجلس  أعضاء  بعض  تضم 
وط منصفة ومفيدة  ن بهدف التوصل إىل رسش ن مستقل�ي ن وتقييم�ي مالي�ي
 
ً
سلسا نقاًل  العملية  تتضمن  أن  المنتظر  ..ومن  األطراف  لجميع 

مع  التكافل  دار  كة  ل�ش التابعة  كات  ال�ش عن  الصادرة  التكافل  لوثائق 
بهدف  واإلجراءات  والسياسات  والعمليات  واألنظمة  الوظائف  دمج 

ك. المش�ت للكيان  مثاىلي  تشغيل  نموذج  إنشاء 
الظاهري  حرمل  بن  سعيد  الدكتورعىلي  يشغل  أن  المنتظر  ومن 

منصب رئيس مجلس اإلدارة بعد االنتهاء من عملية االندماج، ومطر 
حمد سلطان حمد العامري منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة، عىل 

التكافل. دار  كة  التنفيذي ل�ش الرئيس  بمنصب  داتا  أن يظل جوتام 
كة  ي المائة من مساهمي رسش

ح االندماج عىل موافقة 100 �ن حصل مق�ت
خالل  للتكافل  الوطنية  مساهمي  من  المائة  ي 

�ن و99,9  التكافل  دار 
. ن كت�ي ال�ش لكال  السنوية  العمومية  الجمعية 

 
ً
يوما  30 خالل  اض  االع�ت ن  للدائن�ي يحق   ، ن المساهم�ي موافقة  وبعد 

. ً
يوما  45 ة إشعار مدتها  ن ف�ت التأم�ي وُيمنح أصحاب وثائق 

التنظيمية  الموافقات  عىل  حصلتا  ن  كت�ي ال�ش أن  بالذكر  الجدير 
ن  المساهم�ي موافقة  عىل  الحصول  بعد  االندماج  وسيخضع  المبدئية 
المنظمة  الجهة  بوصفه  المركزي  المرصف  من  النهائية  للموافقات 
بوصفها  والسلع  المالية  األوراق  وهيئة  الدولة،  ي 

�ن ن  التأم�ي لقطاع 
التأكيد  تم  فيما  المدرجة..  كات  ال�ش عن  المسؤولة  التنظيمية  الجهة 
استعدادهما  أتم  عىل  للتكافل  والوطنية  التكافل  دار  ي  ك�ت رسش قبل  من 
سيكتمل  االندماج  أن   

ً
علما التنظيمية،  المتطلبات  جميع  لتلبية 

.2022 يونيو  نهاية شهر  بحلول 

ن بنسبة 24%  كة البحرينية الكويتية للتأم�ي ي أرباح ال�ش
إرتفاع صا�ن

خالل  ن  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  ال�ش تمكنت  البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
عائد  ي 

صا�ن ربــح  تحقيق  من  2022م  مارس   31 ي 
�ن المنتهية  ة  الف�ت

مع  مقارنة   ، ي بحري�ن دينار  مليون   1.181 بلغ  كة  ال�ش مساهمي  إىل 
السابق،  العام  من  األول  الربــع  خالل  ي  بحري�ن دينار  مليون   0.950
%24.3. وقد بلغت ربحية السهم الواحد خالل  وذلك بزيادة قدرها 
لنفس  فلس   6 مع  مقارنة  فلس   8 الحاىلي  العام  من  األول  الربــع 
إىل  العائد  الشامل  الدخل  مجموع  وبلغ  السابق.  العام  من  ة  الف�ت
مليون   0.857 الحاىلي  العام  من  األول  الربــع  خالل  كة  ال�ش مساهمي 
ة  الف�ت لنفس  ي  بحري�ن دينار  مليون   1.039 مع  مقارنة  ي  بحري�ن دينار 
هذا  يعزى  حيث   ،17.5% قدره  بإنخفاض  أي  السابق،  العام  من 
الربــع  ي 

المسجلة �ن العادلة  القيمة  ي مكاسب 
الهبوط �ن إىل  اإلنخفاض 

2021م ة نفسها من عام  2022م مقارنة بالف�ت األول من عام 
كة  ال�ش حققت  فقد  األقساط،  من  الدخل  إجماىلي  صعيد  عىل  وأما 
نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   24.625 من   ،10.6% قدرها  زيادة 
ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   27.232 إىل  السابق  العام  من  األول  الربــع 
اإلكتتاب  أرباح  زادت  وقد  هذا   . الحاىلي العام  من  األول  الربــع  نهاية 
ي نهاية الربــع األول 

ي �ن 0.784 مليون دينار بحري�ن %2.8، من  بنسبة 
الربــع  نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   0.806 إىل  السابق  العام  من 
بنسبة  االستثمار  من  الدخل  ي 

صا�ن زاد  كما   . الحاىلي العام  من  األول 
من  األول  الربــع  نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   0.563 من   ،39%
األول  الربــع  نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   0.783 إىل  السابق  العام 
. الحاىلي العام  من 

المنتهية  شهور  الثالثة  ة  لف�ت الربــح  ي 
صا�ن ي 

�ن اإلرتفاع  سبب  ويعود 
إىل  السابق  العام  من  ة  الف�ت نفس  مع  مقارنة  2022م  مارس   31 ي 

�ن
طرأ  الذي  التحسن  وكذلك  اإلكتتاب  أرباح  عىل  طرأ  الذي  التحسن 

الدخل من اإلستثمار.  ي 
عىل صا�ن

من  شهور  الثالثة  ة  ف�ت خالل  الملكية  حقوق  إجماىلي  بلغ  وقد  هذا 
 41.457 مع  مقارنة   ، ي بحري�ن دينار  مليون   39.326 الحاىلي  العام 
نسبته  بإنخفاض  أي  السابق  العام  نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون 
كة  بلغ إجماىلي موجودات ال�ش أرباح أسهم. كما  %5.1 بسبب توزيــــع 
دينار  مليون   212.020 الحاىلي  العام  من  شهور  الثالثة  ة  ف�ت خالل 
العام  نهاية  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  مليون   232.363 مع  مقارنة   ، ي بحري�ن

المصدر: البيان
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2022م  لعام  الرئيسية  الثالثة  المشاريــــع  بتنفيذ  يتعلق  فيما  لصحيح 
 17 رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدوىلي  المعيار  تطبيق  ي 

�ن والمتمثلة 
. الرقمي التحول  الجديد ومبادرات  اآلىلي  والنظام 

عىل  تحافظ  ن  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  ال�ش أن  بالذكر  والجدير 
البحرينية وهي حاصلة عىل تصنيف  ن  التأم�ي ي سوق 

�ن الصدارة  موقع 
مؤسسة  من  مستقرة  مستقبلية  رؤية  مع  ممتاز   )A-( بدرجة  ي 

إئتما�ن
كة  رسش عليه  تحصل  ي 

إئتما�ن تصنيف  أعىل  وهو  العالمية   AM Best
ي  ال�ت المالية  المتانة  يعكس  حيث  البحرين،  ي 

�ن محلية  مبارسش  ن  تأم�ي
البحرينية  أن  كما  المستقبلية.  اماتها  ن ال�ت لمواجهة  كة  ال�ش بها  تتمتع 
ن  كات التابعة لمجموعة الخليج للتأم�ي ن هي إحدى ال�ش الكويتية للتأم�ي
المكتتبة  األقساط  حيث  من  الكويت  ي 

�ن ن  للتأم�ي مجموعة  أك�ب  وهي 
الحياة  عىل  ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن عملياتها  خالل  من  بها  والمحتفظ 

1616

ن  للتأم�ي الخليج  أصبحت  وقد   ، التكافىلي ن  والتأم�ي العامة  والتأمينات 
وشمال  األوسط  ق  ال�ش منطقة  ي 

�ن ن  التأم�ي مجموعات  أك�ب  إحدى 
والسعودية  البحرين  ي 

�ن كات  رسش ي 
�ن ُملكية  حصص  لها  حيث  أفريقيا 

وتركيا  والجزائر  واإلمارات  والعراق  ومرص  وسوريا  ولبنان  واألردن 
والكويت.

ي 
�ن ن  المساهم�ي أك�ب  )القابضة(  الكويت  مشاريــــع  كة  رسش تعت�ب  كما 

هولدينغز  فايننشال  فاكس  ف�ي كة  رسش تليها  ن  للتأم�ي الخليج  مجموعة 
الكندية.

والبيان  المالية  البيانات  بأن  ن  المساهم�ي السادة  كة  ال�ش وتنوه 
الموقع  2022م متوفران عىل  31 مارس  ي 

المنتهية �ن ة  للف�ت ي 
الصح�ن

الكويت. وبورصة  البحرين  لبورصة  ي 
و�ن اإللك�ت

المصدر: الوطن

»التكافل الدولية« تحقق 255 ألف دينار أرباًحا ربــع سنوية بنمو %10
كة التكافل الدولية ش.م.ب  مملكة البحرين:مملكة البحرين: اعتمد مجلس إدارة رسش
حيث  2022م،  مارس   31 ي 

�ن المنتهية  ة  للف�ت المالية  كة  ال�ش نتائج 
ي  كة األم 281 ألف دينار بحري�ن ي الربــح العائد لمساهمي ال�ش

بلغ صا�ن
ي ربــح قدره 

 بصا�ن
ً
2022م مقارنة 31 مارس  ي 

للثالثة أشهر المنتهية �ن
بزيادة  السابق  العام  من  ة  الف�ت نفس  ي 

�ن ي  بحري�ن دينار  ألف   255
فلوس   3 بـ مقارنة  فلس   3.3 السهم  عىل  العائد  وبلغ   .10% نسبتها 
ة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل العائد  للسهم لنفس الف�ت
مارس   31 ي 

�ن المنتهية  أشهر  الثالثة  ة  لف�ت األم  كة  ال�ش لمساهمي 
ي مقارنة بربــح قدره 493 ألف دينار  2022م، 445 ألف دينار بحري�ن

.10% بانخفاض قدره  السابق،  العام  ة من  الف�ت لنفس  ي  بحري�ن
األول  الربــع  ي خالل  بحري�ن دينار  ألف   502 كة  ال�ش أرباح  إجماىلي  بلغ 
من  ة  الف�ت لنفس  ي  بحري�ن دينار  ألف   457 بـ مقارنة   2022 العام  من 
أداء  لتحّسن  نظًرا  وذلك   ،10% قدرها  زيادة  بنسبة  السابق  العام 
ي  بحري�ن دينار  ألف   281 قدره  ربًحا  الذي حقق  ن  المساهم�ي صندوق 
ألف   255 قدره  بربــح  مقارنة   2022 العام  من  األول  الربــع  خالل 
صندوق  حقق  كما  السابق،  العام  من  ة  الف�ت لنفس  ي  بحري�ن دينار 
ي خالل الربــع األول  220 ألف دينار بحري�ن  قدره 

ً
التكافل العام فائضا

ي لنفس  197 ألف دينار بحري�ن 2022 مقارنة بفائض قدره  من العام 
العائىلي فائًضا قدره  التكافل  السابق. وحقق صندوق  العام  ة من  الف�ت
مقارنة   2022 العام  من  األول  الربــع  خالل  ي  بحري�ن دينار   1.434

السابق. العام  ة من  الف�ت لنفس  ي  3.715 دينار بحري�ن بفائض قدره 
ة  الف�ت ي خالل  9.542 مليون دينار بحري�ن اكات  كما بلغ إجماىلي االش�ت
ي  9.540 مليون دينار بحري�ن بـ 2022م مقارنة  31 مارس  ي 

المنتهية �ن
المكتسبة  اكات  االش�ت ي 

صا�ن وبلغ  السابق  العام  من  ة  الف�ت لنفس 
مارس   31 ي 

�ن المنتهية  ة  الف�ت خالل  ي  بحري�ن دينار  مليون   4.307
العام  ة من  الف�ت لنفس  ي  4.467 مليون دينار بحري�ن بـ 2022م مقارنة 
المتكبدة  المطالبات  ي 

صا�ن بلغ  كما   .4% قدره  بانخفاض  السابق 
مارس   31 ي 

�ن المنتهية  ة  الف�ت خالل  ي  بحري�ن دينار  مليون   2.946

العام  ة من  الف�ت لنفس  ي  دينار بحري�ن 2.874 مليون  بـ 2022م مقارنة 
.2.5% بزياده قدرها  السابق 

 11.470 األم  كة  ال�ش لمساهمي  العائد  الملكية  حقوق  مجموع  بلغ 
 11.646 بـ  

ً
مقارنة 2022م  مارس   31 ي 

�ن كما  ي  بحري�ن دينار  مليون 
قدره  بانخفاض  2021م  ديسم�ب   31 ي 

�ن كما  ي  بحري�ن دينار  مليون 
أرباح األسهم. %2، وذلك نتيجة لدفع 

 31 ي 
ي كما �ن 50.890 مليون دينار بحري�ن كة  وبلغ إجماىلي أصول ال�ش

45.587 مليون دينار  مارس 2022م مقارنة بـ
بزيادة  2021م،  ديسم�ب   31 ي 

�ن كما  ي  بحري�ن
.12% نسبتها 

كة خالل  ال�ش ي حققتها  ال�ت النتائج  وعىل ضوء 
مارس   31 ي 

�ن المنتهية  أشهر  الثالثة  ة  ف�ت
مجلس  رئيس  الريس،  إبراهيم  ق 

ّ
عل  2022

نتائج  حققت  كة  ال�ش بأن  مبيًنا  كة،  ال�ش إدارة 
الدخل  ي 

�ن نمًوا  تحقيق  واستطاعت  جيدة 
رصدت  ي  ال�ت األهداف  تحقيق  من  وتمكنت 

يتحسن  أن  يأمل  بأنه  مضيًفا  العام،  من  األوىل  الثالثة  األشهر  ة  لف�ت
الذي  ي 

التعا�ن ظل  ي 
�ن ي  البحري�ن ن  التأم�ي سوق 

للحياة  التدريجية  والعودة  المملكة  تشهده 
لطبيعية. ا

الرئيس  األنصاري،  عصام  ق 
ّ
عل جانبه  ومن 

الربــع  نتائج  بأن  موضًحا  كة،  لل�ش التنفيذي 
كة  ال�ش وأن  واعدة  كانت  العام  من  األول 
أدت  ي  ال�ت الرقمي  التحول  مشاريــــع  ي 

�ن ماضية 
وساهمت  التشغيلية  التكاليف  من  الحد  إىل 
أبسط وأك�ث كفاءة. تقديم خدماتنا بشكل  ي 

�ن

المصدر: األيام

ي الربــع األول
ن دينار �ن « تربــح 5.3 مالي�ي ن »الكويت للتأم�ي

للعام  األول  الربــع  نتائح  ن  للتأم�ي الكويت  كة  رسش أعلنت  الكويـــت:الكويـــت: 
 17.6( دينار  ن  مالي�ي  5.3 الحالية  ة  الف�ت أرباح  ي 

صا�ن بلغ  إذ   ، الحاىلي
دوالر( خالل  مليون   17.4( دينار  ن  مالي�ي  5.2 مقابل  دوالر(  مليون 
ة  الف�ت لهذه  السهم  ربحية  وبلغت   ، ي

الما�ن العام  من  نفسها  ة  الف�ت
. ي

الما�ن للعام  28.6 فلسا  28.9 فلسا مقابل 

تسويتها  وقبل  بها  االكتتاب  تم  ي  ال�ت األقساط،  إجماىلي  ووصل 
مليون   16.3 إىل  والحياة،  للسيارات   

ً
مقدما المقبوضة  باألقساط 

وبزيادة   ، ي
الما�ن العام  من  نفسها  ة  للف�ت مليونا   14.2 مقابل  دينار 

المئة. ي 
15 �ن 2.1 مليون دينار وبنسبة  قدرها 

مقابل  دينار  ن  مالي�ي  3.6 الحالية  ة  للف�ت التشغيلية  اإليرادات  وبلغت 
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ن “عمان ري” بنسبة 23 % كة العمانية إلعادة التأم�ي ارتفاع إجمالي األقساط المكتتبة لل�ش
ن ش.م.ع.ع  التأم�ي إلعادة  العمانية  كة  ال�ش أفصحت  عمان:  عمان:سلطنة  سلطنة 

ي سلطنة
ن األوىل و الوحيدة �ن كة إعادة التأم�ي “عمان ري” ، وهي رسش

عمان ، ع ن تحقيق إجماىلي أقساط مكتتبة بلغت 15.3 مليون ريال 
(وذلك خالل الربــع األول  ي )ما يعادل 39.6 مليون دوالر أمريكي

عما�ن
2022 م ، وذلك يمثل نسبة  31 مارس  ي 

2022 والمنتهي �ن من عام 
يعادل  )ما  ي 

ريال عما�ن مليون   12.4 مقارنة ب   % 23 قدرها  ارتفاع 
تبع  المنرصم وقد  العام  ة من  الف�ت ( لنفس  32.2 مليون دوالر أمريكي
بنسبة  كة  لل�ش االكتتاب  أرباح  ي 

صا�ن ارتفاع  اإلكتتاب  نتائج  ارتفاع 
559 ألف دوالر  ي )ما يعادل 

215 ألف ريال عما�ن 37 % لتصل إىل 
ي )ما يعادل 407 ألف دوالر 

( مقارنة ب 157 ألف ريال عما�ن أمريكي
2021. ظلت النسبة  ( تم تحقيقها خالل الربــع األول من عام  أمريكي

العام  مستوى  نفس  عند  المجمعة 
 %  96.1 بلغت  حيث  ي 

الما�ن
.2022 للربــع األول من عام 

بعد  ربًحا  كة  ال�ش حققت  وقد 
ريال  ألف   290 قدره  يبة  الرصن
دوالر  ألف   753 يعادل  )ما  ي 

عما�ن
ريال  ألف   381 مقارنة ب   ) أمريكي
دوالر  ألف   990 يعادل  )ما  ي 

عما�ن
الربــع  خالل  تحقيقها  تم   ) أمريكي
بلغ  كما   .  2021 عام  من  األول 
 470 وقدره  مبلغا  االستثمار  دخل 

حقوق  وارتفعت   . ي
الما�ن العام  من  ة  الف�ت لنفس  ن  مالي�ي  3.4

ة  الف�ت لذات  مليونا   96 مقابل  دينار  مليون   127 إىل  ن  المساهم�ي
. ي

الما�ن العام 
دينار  ن  مالي�ي  3.8 إىل  الحالية  ة  للف�ت االستثمار  من  الدخل  وارتفع 
وبعد طرح خسائر  ي 

الما�ن العام  من  ذاتها  ة  للف�ت ن  3.6 مالي�ي مقابل 
الماضية. ة  للف�ت االستثمار  تقييم 

ي  ال�ت »النجاحات  بأن  يف،  سامي رسش كة  لل�ش التنفيذي  الرئيس  ورصح 
لبناء  السابقة  السنوات  ي 

�ن بذلها  تم  ضخمة  جهود  نتاج  هو  نحققها 
واألقساط«،  األرباح  ي 

�ن مستدام  بنمو  نتمتع  تجعلنا  ي  ال�ت األسس 
البيئة  تحسن  مع  وخاصة  النمو  هذا  استمرار  نتوقع  »ونحن  مضيفا 
وتحسن  النفط  أسعار  ارتفاع  استمرار  ظل  ي 

�ن الكويت  ي 
�ن التشغيلية 

النشاط  يفعل  الذي  الحكومي  اإلنفاق  زيادة  ثم  ومن  العامة،  المالية 
األعمال«. ي جميع قطاعات 

�ن
كة  ال�ش مازالت  واألقساط  األرباح  جانب  »إىل  أنه  يف  رسش وأضاف 

ي 
االئتما�ن التصنيف  عىل  تحافظ 

 Moodyو  AM Best ي  وكال�ت من 
عند A- وA3 عىل التواىلي مع نظرة 
وفخورون  مستقرة،  مستقبلية 
هذه  عىل  الحصول  باستمرارية 
مقدمه  ي 

�ن باعتبارنا  التصنيفات 
ي 

�ن واإلقليمية  المحلية  كات  ال�ش
.» ن التأم�ي خدمات  قطاع 

أخذت  كة  ال�ش أن  إىل  ولفت 
التوسع  نحو  عملية  خطوات 

لمواكبة  ي خططها 
�ن وبقوة  مستمرة  وكذلك  الكويت،  خارج  ي 

الجغرا�ن
بهذا  نوعية  بقفزات  وقامت   ،

ً
تكنولوجيا ن  التأم�ي خدمات  تطور 

ي مجاالت 
ي مسؤولياتها االجتماعية و�ن

أنها مستمرة �ن الخصوص، كما 
المصدر: الجريدةمتعددة.

ي السوق
كات �ن ن حّسن أداء ال�ش العصفور: إنشاء وحدة التأم�ي

التكافىلي  ن  للتأم�ي األوىل  كة  رسش إدارة  مجلس  قال  رئيس  الكويـــت:الكويـــت: 
فرضتها  ي  ال�ت القاهرة،  الظروف  رغم  إنه  العصفور،  عبدهللا  )تكافل( 
تداعيات  من  تبعها  وما  بأرسه،  العالم  عىل  “كورونا”  جائحة 
فإن   ، ن الماضي�ي ن  العام�ي خالل  واجتماعية  وسياسية  اقتصادية 
ي السنوات السابقة، 

“تكافل” حافظت خالل 2021 عىل نهجها كما �ن
ن  المساهم�ي ي  لمحفظ�ت والفنية  الرأسمالية  االحتياطات  بتعزيز  وذلك 
لتعزيز  لالكتتاب،  المحافظة  السياسة  إىل  باإلضافة  الوثائق،  وحملة 
اكات  انتقاء أفضل االش�ت كة، والسىعي الحثيث إىل  المالية لل�ش المالءة 
ي السوق.

كة وقدرتها عىل المنافسة �ن التأمينية، بهدف رفع كفاءة ال�ش
بتطبيق  التام  امها  ن ال�ت تواصل  تكافل”  “األوىل  ان  العصفور  وأضاف 
والصناعة،  التجارة  وزارة  عن  الصادرة  الرقابية  والقرارات  ن  القوان�ي
كة بورصة الكويت،  ، وهيئة أسواق المال، ورسش ن ووحدة تنظيم التأم�ي
الداخلية وإدارة  المخاطر، ومبادئ  الرقابة  امها بسياسات  ن ال�ت وكذلك 
امها  ن ال�ت وأيضا   ، ي ي�ب الرصن االمتثال  قانون  وتطبيق  الرشيدة،  الحكمة 
وإعادة   ، ن التأم�ي ي 

�ن تعامالتها  ي 
�ن اإلسالمية  يعة  ال�ش بأحكام  الكامل 

واالستثمارات. ن  التأم�ي
عىل  والرقابة  اف  لإلرسش ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  إنشاء  “بعد   وختم 
 125 ن رقم  التأم�ي قانون  إقرار  بعد  بالكويت، خصوصا  ن  التأم�ي قطاع 
لسنة   125 رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  وإصدار   ،2019 لسنة 
ملحوظ  تحسن  إىل  ذلك  أدى  ،  فقد  ن التأم�ي تنظيم  بشأن   2019

والتقليل  العاملة،  كات  ال�ش أداء  ي 
�ن

كات،  ال�ش ن  ب�ي السلبية  المنافسة  من 
الجهود  من  الكث�ي  هناك  اليزال  أنه   إال 
الوحدة  لالرتقاء  من  بذلها  الواجب 
أمثاله  ليواكب  ي  الكوي�ت ن  التأم�ي بسوق 
وأسواق  المجاورة  األخرى  البلدان  ي 

�ن
يخص  فيما  السيما  العالمية،  ن  التأم�ي
األسعار،  ناحية  من  السوق  تنظيم 
لبعض  الممنوحة  اخيص  ال�ت ومراجعة 

عمالئها،  لخدمة  ن  مع�ي بمستوى  كات  ال�ش والزام   ، ن التأم�ي كات  رسش
.” المحىلي ن  التأم�ي لسوق  العام  والمظهر  الجودة  ن  لتحس�ي

جدول  مناقشة  وتمت  كة،  لل�ش العمومية  الجمعية  خالل  ذلك   جاء 
ي 

�ن المنتهية  المالية  التقارير  للسنة  من:  عىل كل  والمصادقة  األعمال 
31 ديسم�ب 2021،  وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراقب الحسابات، 
وحساب  المالية،  والبيانات  عية،  ال�ش والرقابة  الفتوى  هيئة  وتقرير 
التدقيق، وتقرير  الحكماء هو تقرير لجنة  أو الخسائر،  وتقرير  األرباح 

التنفيذية. واإلدارة  اإلدارة  والمزايا ألعضاء مجلس  المكافآت 
أرباح  توزيــــع  عدم  بشأن  اإلدارة  مجلس  توصيات  تمت  مناقشة   كما 
الموافقة  وتمت   ،2021 ديسم�ب   31 ي 

�ن المنتهية  المالية  السنة  عن 
. المصدر: الجريدةعليها



GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2022/05/092022/05/09 IssueIssue  150150--149149  العددالعدد

” مع تعديل النظرة المستقبلية ن “ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف “وربة للتأم�ي
ي 

الكويـــت:الكويـــت: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف االئتما�ن
النظرة  الدرجة “BBB” مع مراجعة  ن عند  للتأم�ي كة وربة  تصنيف رسش

)إيجابية(. إىل  )مستقرة(  من  وتحديثها  المستقبلية 
ي بيان للبورصة الكويتية، إن انعكاس التصنيف عىل 

وقالت “وربة” �ن
كة  التنافىسي لل�ش ؛ حيث يعكس تحسن الوضع  ي كة إيجا�ب أوضاع ال�ش
2020 و2021؛  ي عامي 

بعد أن واصلت زيادة أعمال بشكل مريــــح �ن
النفقات. نسبة  وتخفيض  المكتتبة  األقساط  زيادة  بفضل  وذلك 

من  أساسي  بشكل  جاء  األداء  ي 
�ن التحسن  أن  كة  ال�ش وأوضحت 

المصاريف  عىل  للسيطرة  اإلدارة  اتخذتها  ي  ال�ت التصحيحية  التداب�ي 
ي 

�ن المكتتبة  ن  التأم�ي أقساط  إجماىلي  يرتفع  أن  المتوقع  ومن  العامة، 

ي عامي 2022 و2023.
“وربة” بحواىلي %5 إىل %10 �ن

بأنه  إيجابية  توقعات  إىل  ُيش�ي  الوكالة  تصنيف  بأن  كة  ال�ش وأفادت 
إذا استمرت  ن  المقبل�ي ن  العام�ي التصنيفات عىل مدار  الممكن رفع  من 
ي توسيع أعمالها بشكل مريــــح، مع الحفاظ عىل كفاية رأس 

“وربة” �ن
 لنموذج 

ً
ي ُتعد زائدة عن الحاجة وفقا المال عند معيار “AAA”، وال�ت

بالوكالة. الخاص  المخاطر  القائم عىل  المال  رأس 
إىل  لتصل  ؛  ي

الما�ن العام  ي 
�ن  28.6% ارتفعت  كة  ال�ش أرباح  كانت 

1.822 مليون  2020 البالغة  2.343 مليون دينار، مقابل أرباح عام 
دينار.

المصدر: مباشر

1818

ي
ي السوق العما�ن

”: اندماج محتمل لـ”تابعة” �ن ن “قطر للتأم�ي
ي 

اتيجيتها للتوسع �ن ن كجزء من اس�ت قطـــر:قطـــر: تقوم مجموعة قطر للتأم�ي
 ، ي الخليحب التعاون  مجلس  دول  داخل  المربــح  المبارسش  ن  التأم�ي سوق 
العمانية  كة  ال�ش مع  ن  للتأم�ي الرؤية  كة  اندماج رسش إمكانية  باستكشاف 

للمجموعة.  51.698% بنسبة  التابعة  ن  للتأم�ي القطرية 
 ، ن للتأم�ي القطرية  العمانية  كة  ال�ش فإن  قطر،  لبورصة  بيان  وحسب 
من  أك�ث  منذ  عمان  سلطنة  ي 

�ن تعمل  مسقط،  بورصة  ي 
�ن المدرجة 

ي 
�ن وتعمل  السلطنة،  ي 

�ن الرائدة  ن  التأم�ي كات  واحدة من رسش عقد وهي 
العام. ن  والتأم�ي ي  الط�ب ن  والتأم�ي الحياة  ن عىل  التأم�ي مجال 

مجال  ي 
�ن مسقط،  بورصة  ي 

�ن المدرجة  ن  للتأم�ي الرؤية  كة  رسش وتعمل 
الحياة. ن عىل  والتأم�ي العام  ن  التأم�ي

السوق  هيئة  ن  للتأم�ي القطرية  العمانية  كة  ال�ش إدارة  مجلس  وأبلغ 
إدارتهم قد  أن مجلس  المستثمرين  المالية وبورصة مسقط ومجتمع 
، ودعوتهم  ن للتأم�ي الرؤية  كة  إدارة رسش إىل مجلس  إصدار خطاب  قرر 

الُعمانية  كة  ورسش ن  للتأم�ي الرؤية  كة  رسش اندماج  إمكانية  الستكشاف 
. ن للتأم�ي القطرية 

المحتمل  االندماج  تدعم  ن  للتأم�ي قطر  مجموعة  فإن  البيان،  ووفق 
 ، ن للتأم�ي الرؤية  كة  ورسش ن  للتأم�ي القطرية  العمانية  التابعة  كتها  رسش ن  ب�ي
ن  والمساهم�ي اإلدارة  مجلس  لموافقات  خاضعة  العملية  بأن   

ً
علما

الموافقات  الواجبة، فضاًل عن  العناية  المصلحة، وفحص  وأصحاب 
قانوًنا. الملزمة  االتفاقيات  وتوقيع  المطلوبة  الرقابية 

ن باطالع السوق عىل التطورات المتعلقة  م مجموعة قطر للتأم�ي ن وتل�ت
اإلفصاحات. من  المزيد  المحتمل من خالل  باالندماج 

الربــع  أرباح  ارتفاع  المجموعة  أعلنت  قطر  لبورصة  سابق  بيان  ي 
و�ن

 201 مقابل  ريال،  مليون   223 إىل   11% بنسبة   2022 من  األول 
.2021 ة من  مليون ريال أرباح نفس الف�ت

المصدر: مباشر

عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية

” بـ300 مليون ريال ن المركزي السعودي يقر زيادة رأسمال “أمانة للتأم�ي
 ، ي

التعاو�ن ن  للتأم�ي أمانة  كة  رسش أعلنت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
السعودي  المركزي  البنك  موافقة  عىل  حصولها  عن  الثالثاء،  اليوم 
كة من 130 مليون ريال إىل 430 مليون ريال  عىل زيادة رأسمال ال�ش

عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية.
مجلس  توصية  عن  أعلنت  قد  ي 

التعاو�ن ن  للتأم�ي أمانة  كة  رسش كانت 
األولوية  أسهم حقوق  كة عن طريق طرح  ال�ش رأسمال  بزيادة  اإلدارة 

ريال. مليون   300 بقيمة 

إن  السعودية”،  “تداول  عىل  سابق  بيان  ي 
�ن  ” ن للتأم�ي “أمانة  وقالت 

هامش  وتعزيز  المستقبلية  كة  ال�ش خطط  دعم  هو  الزيادة  سبب 
المالية. المالءة 

انعقاد  يوم  لألسهم  ن  المالك�ي ن  للمساهم�ي تكون  األحقية  أن  وأضافت 
طريق  عن  المال  رأس  زيادة  قررت  ي  ال�ت العادية  غ�ي  العامة  الجمعية 
ي سجل مساهمي 

أولوية والذين تظهر أسماؤهم �ن طرح أسهم حقوق 
تاريــــخ  يىلي  تداول  يوم  ي 

ثا�ن نهاية  ي 
�ن اإليداع  مركز  لدى  المصدر 

لجمعية. المصدر: العربيةا

( مقارنة ب 563  ي )ما يعادل 1.2 مليون دوالر أمريكي
ألف ريال عما�ن

(. و يعود سبب  1.4 مليون دوالر أمريكي ي )ما يعادل 
ألف ريال عما�ن

أسواق  شهدتها  ي  ال�ت التقلبات  إىل  االستثمار  دخل  ي 
�ن االنخفاض 

.  2022 اإلستثمارخالل 
مليون   28.9 وقدره  مبلغا  ن  المساهم�ي ملكية  حقوق  ي 

صا�ن وبلغ 
31 مارس  ي 

( كما �ن أمريكي 75.1 مليون دوالر  يعادل  )ما  ي 
ريال عما�ن

.2022
اًل:  قائ  طباجة  رومل  الفاضل  كة  لل�ش التنفيذي  الرئيس  رصح  وقد 
بداية  تحقيق  عىل  الماىلي  العام  هذا  بداية  منذ  العزم  عقدنا  “لقد 
كة ، حيث  ن الخاصة بال�ش التأم�ي محفزة وتعزيز جودة محفظة إعادة 
نتائج جيدة  أجل تحقيق  ي من 

بالعمل بجد وتفا�ن أوىل خطواتنا  بدأنا 

. ونحن   2022 لعام  كة  أداء ال�ش لتعزيز  الربــع األول مما يمهد  خالل 
النمو ونحن عىل  ايد  ن أداء م�ت ي 

نس�ي بخىط راسخة نحو اإلستمرارية �ن
التنموية” تطلعاتنا  بتحقيق كافة  ثقة 

وسياسة  القوي  كة  ال�ش رأسمال  عىل   
ً
“إستنادا  : قائال  أضاف  كما 

الفرص  ي كافة 
فإننا سوف نستثمر �ن الديناميكية والمستدامة،  كة  ال�ش

يكا موثوقا  كة لنكون رسش ي تعمل بها ال�ش ي جميع األسواق ال�ت
التجارية �ن

نلمسه من  الذي  المعهود  ي 
بالتفا�ن أن أشيد  الكرام. وأود هنا  لعمالئنا 

غ�ي  الدعم  عىل  الثناء  و  بالشكر  أتقدم  كما   ، ري  عمان  عمل  فريق 
ي 

�ن كاؤنا  رسش وكافة  كة  ال�ش إدارة  مجلس  من  نستمده  الذي  المنقطع 
خالل  والنمو  للتقدم  كة  ال�ش رؤية  تحقيق  ي 

�ن ساهموا  الذين  العمل 
ة”. الف�ت هذه 
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كات الوساطة ي و�ش كاء النجاح من أعضاء الجهاز اإلنتا�ب « تكرم �ش ن مرص للتأم�ي

ي تحقيق اإلنجازات
ن الحكومية ساهمت �ن كات التأم�ي كيبة الجديدة ل�ش جودة : ال�ت

ن كعادتها كل عام  للتأم�ي كة مرص  جمهورية مرص العربية:جمهورية مرص العربية: نظمت رسش
كة والوسطاء  ي بال�ش االحتفالية السنوية لتكريم أعضاء الجهاز اإلنتا�ب
وذلك   ،2020/2021 الماىلي  العام  عن  ين  ن المتم�ي الوساطة  كات  ورسش
باسل  وبحضور  توفيق  هشام  العام  األعمال  قطاع  وزير  بحضور 
جودة  وعمر  ن  للتأم�ي القابضة  مرص  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  ي  الحي�ن
 ، ن كة مرص للتأم�ي عضو مجلس اإلدارة المنتدب الرئيس التنفيذي ل�ش
كاء  كة ورسش ي بال�ش ن بأن الجهاز اإلنتا�ب كة مرص للتأم�ي ذلك إيمانا من رسش
األساسية  الركائز  أهم  أحد  التأمينية هم  الوساطة  كات  النجاح من رسش

ها. ن وتم�ي كة  ال�ش لنجاح  والمهمة 
ن  للتأم�ي القابضة  مرص  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  ي  الحي�ن باسل  وأشاد 
تحقيق  استطاعت  كة  ال�ش وأن  ن  للتأم�ي مرص  كة  ب�ش األداء  بمستوى 
ع�ب  ي  الط�ب ن  التأم�ي تقليص خسائر  ي 

�ن خاصة  النجاحات،  من  العديد 
المزيد من األهداف وأن نحقق  لتحقيق  انتقاء األخطار، وإننا نطمح 
ي 

�ن والشباب  ي 
النسا�ئ العنرص  أهمية  مؤكدا  المستهدفات،  من  أك�ث 

كة. ال�ش تقدم  ة  مس�ي تحقيق 
والوسطاء اإلنتا�ب  الجهاز  تكرم  ن  للتأم�ي مرص 

التنفيذي  الرئيس  المنتدب  اإلدارة  مجلس  عضو  جودة  عمر  وأعرب 
ال�ت  النجاحات  وأن  تحقق  بما  سعادته  عن  ن  للتأم�ي مرص  كة  ل�ش
كة،  بال�ش ة  ن متم�ي مجموعات  عمل  نتاج  كانت  وال�ت  تحققت، 
تستحقها  ال�ت  للمكانة  للوصول  الجهد  أقىص  ببذل  الجميع  مطالبا 
تكنولوجيا  نظام  تطبيق  ي 

�ن بدأت  كة  ال�ش أن  مؤكدا   ، ن للتأم�ي مرص 
ي 

�ن بشكل كب�ي  ستسهم  التطوير  عملية  وأن  اإلصدار  ي 
�ن المعلومات 

كة. لل�ش ن  والتم�ي النجاح  من  المزيد  تحقيق 
التنفيذي  الرئيس  المنتدب  اإلدارة  مجلس  عضو  جودة  عمر  وقام 
ي  الحي�ن وباسل  العام  األعمال  وزير قطاع  بتكريم  ن  للتأم�ي كة مرص  ل�ش
ن تقديرا لدعمهم الدائم  كة مرص القابضة للتأم�ي الرئيس التنفيذي ل�ش

كة. لل�ش والمستمر 
كيبة  ال�ت أن  ن  للتأم�ي مرص  كة  ل�ش المنتدب  العضو  جودة  عمر  أكد 
اإلنجازات  ي تحقيق 

الحكومية ساهمت �ن ن  التأم�ي كات  ي رسش
الجديدة �ن

أفضل. بشكل  والعمل 
المعلومات  تكنولوجيا  نظام  تطبيق  بدأت  كته  رسش أن  جودة  وأضاف 

المقبل . المقرر االنتهاء منه قبل يونيو  �ن اإلصدار ومن 
بشكل  كة  ال�ش تقديم  �ن  تساهم  سوف  التطوير  عملية  أن  إىل  ولفت 

النجاح. كاء  ورسش للوسطاء  أفضل 
ين  ن كات الوساطة المتم�ي ي ورسش وتىل ذلك تكريم أعضاء الجهاز االنتا�ب
من  بذلوه  لما  تقديرا  والجوائز  والدروع  التقدير  شهادات  بتقديم 

. ن للتأم�ي كة مرص  جهد حرصا منهم عىل علو شأن ومكانة رسش

المصدر: المـــال

ي للسيولة النقدية بالجنيه ي أي �ب ي لصندوق �ب
50 مليون جنيه رأسمال مبد�ئ

المنتدب  العضو  ي،  الزه�ي عالء  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
صندوق  طرح  كة  ال�ش عزم  عن  مرص،  ن  للتأم�ي ي  �ب أي  ي  �ب كة  ل�ش
ذو  المرصي  بالجنيه  النقدية  للسيولة  ي  �ب أي  ي  �ب كة  رسش استثمار 

50 مليون جنيه. ي 
اكي بحجم مبد�ئ ال�ت اليومي  العائد 

المالية  االستثمارات  إلدارة  انفستمنتس  برايم  كة  رسش أعلنت  وكانت 
ي  أي �ب ي  كة �ب استثمار رسش وثائق صندوق  ي 

�ن االكتتاب  باب  فتح  عن 
من  اعتبارا  وذلك  كة  ال�ش قبل  من  والمدار  بالجنيه،  النقدية  للسيولة 

.2022 10 مايو  يوم 
الصندوق  أن  الغد«،  لـ»أموال  ي ترصيحات خاصة 

ي �ن الزه�ي وأوضح 
تقديم  إىل  ويــهدف  تراكمي  يومي  نقدي ذو عائد  استثمار  هو صندوق 
الحفاظ  اليومية مع  النقدية  السيولة  يوفر  ادخاري واستثماري  وعاء 

ي ظل درجة مخاطر منخفضة.
المال �ن عىل رأس 

قنوات  ي 
�ن الصندوق  استثمارات  توجيه  المقرر  من  أنه  إىل  وأشار 

والودائع  المرصية  الخزانة  أذون  مثل  المخاطر  منخفضة  استثمارية 
ي 

�ن االستثمار  عوائد  أن   
ً
منوها األجل،  ة  قص�ي والسندات  البنكية 

ائب. الرصن من  معفأة  الصندوق 
آي  ي  �ب كة  ب�ش االستثمار  مدير  نور،  نجاح  محمد  قال  ناحيته  ومن 
اء وثائق  االكتتاب ب�ش ة  أنه يسمج خالل ف�ت أن  ن – مرص،  للتأم�ي ي  �ب
بحد أد�ن 100 وثيقة  – بدون حد أقىص – والقيمة االسمية للوثيقة 

اء أو بيع بدون حد أد�ن  10 جنيهات، ويتم التعاون مع الصندوق رسش
االكتتاب. ة  ف�ت نهاية  بعد  للوثائق 

اء  وال�ش االكتتاب  طلبات  ي 
تل�ت عن  المسئولة  الجهات  أن  وأوضح 

المالية وعربية أون الين  لتداول األوراق  برايم  كات  داد هي رسش واالس�ت
المالية. األوراق  لتداول  ناشيونال  إن�ت المالية ومبارسش  األوراق  لتداول 

خالل  وافق  مرص  ن  للتأم�ي ي  �ب أي  ي  �ب كة  رسش إدارة  مجلس  أن  يذكر 
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Mehdi Tazi s’offre AXA Assistance Maroc 
Morocco:Morocco: AXA Partners, la filiale du Groupe AXA 
spécialisée en services d’assistance, assurance voyage 
et assurance emprunteur & prévoyance et Mehdi Tazi 
annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord selon 
lequel AXA Partners cède à Tazi via l’entité Expanso 
sa participation dans AXA Assistance Maroc.
L’accord prévoit par ailleurs que AXA Assistance 
Maroc reprendra de AXA Partners l’ensemble des 
activités locales d’assistance dans les pays africains, 
hors Algérie. En conservant sa participation de 20% 
dans AXA Assistance Maroc, AXA Assurance Maroc 
bénéficiera du potentiel renouvelé de l’activité sous le 
leadership de Mehdi Tazi pour repenser son parcours 
client, déployer ses services et développer davantage 
son hub Afrique francophone à partir du Maroc.
Pour Mehdi Tazi, Président de Expanso (actionnaire de 
Marsh au Maroc) et par ailleurs Vice-Président Général 
de la CGEM, cette prise de participation dans AXA 
Assistance Maroc en partenariat avec AXA Assurance 
Maroc vient confirmer son ambition de repenser la 
pratique du métier d’assisteur au regard des évolutions 
technologiques et ainsi «de faire d’AXA Assistance 
Maroc une insurtech, leader africain de l’assistance 
aux personnes en situation d’urgence».

«Acteur reconnu sur le marché 
africain, je suis convaincu 
que Mehdi Tazi offrira à 
AXA Assistance Maroc et 
ses employés un nouvel élan 
et un environnement offrant 
de vraies opportunités de 
croissance pour le futur», a 
estimé Adelane Mecellem, 
Directeur général de la région 
Europe du Sud, Amérique 
Latine, Asie et META (Moyen Orient, Turquie et 
Afrique) d’AXA Partners.
«Les activités d’assistance sont essentielles pour servir 
nos clients, notamment dans un marché africain en 
plein développement. Cette opération leur apportera 
une dynamique d’expansion et d’innovation tout en 
conservant le soutien stratégique d’AXA Assurance 
Maroc», affirme, pour sa part, Meryem Chami, 
Directeur général d’AXA Assurance Maroc et CIMA 
(Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun et Gabon).  La 
finalisation de cette transaction est soumise à l’obtention 
des autorisations réglementaires marocaines et devrait 
avoir lieu au cours de l’année 2022.

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

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

 Source: Info Médiaire

إىل  كة  لل�ش المدفوع  المال  رأس  زيادة  عىل  ي 
الما�ن نوفم�ب  إنعقاده 

 42.9 نحو  البالغة  الزيادة  تمويل  يتم  أن  عىل  جنيه،  مليون   380.9
كة. بال�ش المرحلة  األرباح  من  جنيه  مليون 

الماىلي 2021/2020  المركز  كة  العمومية لل�ش الجمعية  كما اعتمدت 
جنيه  مليار   1.463 بقيمة  أقساط  محفظة  تحقيقها  أظهر  والذي 
2020/2019؛  له  السابق  الماىلي  العام  المحقق  عن   11% بزيادة 
المقبل  الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليار   1.6 إىل  زيادتها  مستهدفة 

.2022/2021
ن الوحيدة  كة التأم�ي ن مرص هي رسش ي للتأم�ي ي أي �ب والجدير بالذكر أن �ب
وهو   AM Best كة  رسش من  ن  دولي�ي ن  تصنيف�ي عىل  الحاصلة  بمرص 

التصنيف  عن  فضال  مستقرة،  مستقبلية  نظرة  مع   +BBB تصنيف 
 Ba2 وهو   Moody’s كة  رسش من  ن  للتأم�ي ي  �ب اي  ي  �ب عليه  الحاصلة 

. ً
أيضا مستقرة  مستقبلية  نظرة  مع 

الممتلكات  ن  تأم�ي ذراع  تمثل  مرص   – ن  للتأم�ي ي  �ب آي  ي  �ب كة  ورسش
تعد  بدورها  ي  وال�ت مرص،  ي 

�ن ن  للتأم�ي الخليج  لمجموعة  والمسئوليات 
ق األوسط  ي منطقة ال�ش

ن �ن ي مجال التأم�ي
أحد أك�ب الكيانات العاملة �ن

والحاصلة  بالمنطقة،  ن  تأم�ي كة  رسش  15 تمتلك  حيث  أفريقيا  وشمال 
ى  الك�ب الثالث  التصنيف  ي ممتاز من قبل وكاالت 

إئتما�ن عىل تصنيف 
.AM Best , Moody’s , S&P

المصدر: أموال الغد


