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World Insurance

Global flood risk management is failing

Flooding is the most pervasive among natural disasters, yet its costs are routinely underestimated. As climate 
change, economic and demographic trends, and a chronic lack of investments in resilience combine to drive risk 
higher, it is time to rethink our approach to flood risk.

Rethinking Flood is a series of publications examining 
the implications of flooding for corporates, governments, 
and society. It is accompanied by the open-source 
Marsh McLennan Flood Risk Index, which leverages 
research from international organizations and academic 

institutions to provide a global overview of flood risk 
and its potential implications on human and economic 
systems under different climate change scenarios. To 
help develop flood risk management strategies and 
increase the resilience of assets and populations a range 

https://iciec.isdb.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd16orpv0XALhEaOsPH9d5OiUm-umjJznZ_T69WSStew9OoBg/viewform
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Nat cats will continue to test reinsurers in 2023 - Moody’s

However, strong price increases coupled with higher investment income from rising interest rates will boost 
profitability
Strong price increases coupled with higher investment 
income from rising interest rates will support credit 
conditions in 2023 for the global reinsurance sector, 
in line with a stable outlook, reports Moody’s Investor 
Services.
However, the sector’s exposure to natural catastrophes 
remains inherently high, with risks amplified by climate 
change, which is making it more difficult for reinsurers 
to set prices and assess risks.
Hard market trends

Property reinsurance prices accelerated sharply at 
the January 2023 contract renewals, with specialty 
and casualty reinsurance prices also increasing. This 
will support further improvement in the sector’s 
underwriting performance, notes the rating agency.
Price growth is driven by continued above-average 
catastrophe losses and concerns about inflation. 
Limited retrocessional capacity and modest inflows 
of new capital to the reinsurance sector are additional 
factors.

of tailored tools and solutions are available from across 
Marsh McLennan.
Sunk Costs: The Socioeconomic Impacts of Flooding 
is the first report in the series, analyzing the current 
state of flood risk globally, its economic and societal 
consequences, and the role of insurance in protecting 
the most vulnerable.
Preparing for a Wetter World: Strategies for Corporate 
Flood Resilience explores the implications of flood risk 
for businesses and discusses how firms can reimagine 
their approach to flood risk management in the context 
of climate change, growing business complexity, and 
stakeholder management.
Staying above water: A systemic response to rising flood 
risk outlines critical points of failure in current flood risk 
management systems and describes a clear vision for 
flood resilience revolving around three interdependent 
ways forward: Living with floods, building strategic 
protection, and preparing for relocation.

 Source: Marsh

https://aqabaconf.com/index.php/Registration/index
https://www.mmc.com/insights/publications/2021/june/the-socioeconomic-impacts-of-flooding.html
https://www.marshmclennan.com/insights/publications/2021/december/preparing-for-a-wetter-world-strategies-for-corporate-flood-resilience.html
https://www.marshmclennan.com/insights/publications/2021/december/preparing-for-a-wetter-world-strategies-for-corporate-flood-resilience.html
https://www.marshmclennan.com/content/mmc-web/mmc-v2/en/insights/publications/2023/february/staying-above-water-a-systemic-response-to-rising-flood-risk.html
https://www.marshmclennan.com/content/mmc-web/mmc-v2/en/insights/publications/2023/february/staying-above-water-a-systemic-response-to-rising-flood-risk.html
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According to Gallagher Re, prices for loss-free 
property catastrophe accounts rose across all regions, 
with European and US accounts achieving gains of 
25% to 40% and 25% to 50% respectively.
There were even larger price increases for accounts 
affected by catastrophe losses, which rose by between 
45% and 100% in the US.
Climate change amplifies catastrophe risks
Moody’s sounds a note of caution. Urbanisation and 
climate change have contributed to a recent rise in 

natural catastrophe losses, which can significantly 
affect reinsurers’ earnings and capital, it points out.
Reinsurers are increasing their prices and altering policy 
terms and conditions to manage their exposures. They 
have also revised up their potential loss estimates from 
“secondary perils” – events such as floods - that are 
less costly but more frequent than major catastrophes 
such as hurricanes.
Nevertheless, climate change is challenging the sector’s 
efforts to predict, assess and price for extreme weather 
events.  Source: Global Reinsurance

World Bank puts economic cost of Turkey quakes at $34bn

Analysts at the World Bank have estimated that the recent devastating earthquakes that occurred in Turkey will 
result in some $34 billion of economic costs, based on direct physical damages.
At this level, losses from the February quakes would be 
equivalent to around 4% of Turkey’s total GDP.
But the World Bank acknowledges that costs will 
ultimately go well beyond this level due to further 
losses associated with economic disruptions and with 
recovery and reconstruction efforts, which it warns 
could be potentially twice as large as its headline figure.
The damage cost itself could also creep higher as 
continued aftershocks add to this estimate over time, 
it added.
The World Bank’s estimate came as part of a new 
report which has been prepared to help inform the early 
response of the World Bank Group and its partners 
and to support government planning for recovery and 
reconstruction in Turkey.
The February 6th earthquakes of 7.8 and 7.5 magnitude, 
followed by more than 7,500 aftershocks and two 
additional earthquakes, were the largest of their kind to 
hit Turkey in more than 80 years.

Direct damages to residential buildings account for 
53%, or $18 billion of the total damage, the World 
Bank’s report suggests, with 28% of damage, or $9.7 
billion, in non-residential buildings and 19%, or $6.4 
billion, related to infrastructure.
The damage estimates in the report do not include the 

https://fintechrobos.com/ar/etn/arab-actuarial-conference-2023/
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broader economic impacts and losses for the Turkish 
economy, or the cost of recovery and reconstruction 
which could be significantly more than the direct 
damages and requires a more in-depth assessment.
“Our hearts go out to the people of Türkiye and Syria 
for the great loss and suffering from this disaster,” said 
Anna Bjerde, World Bank Group Vice President for 
Europe and Central Asia.
“It is heartening to see the mobilization of the global 
community to help in the massive relief and rescue 
effort. The World Bank has immediately mobilized its 
technical expertise and financing to support Türkiye’s 
recovery efforts.”
The World Bank’s estimate for economic losses is 

substantially higher than the figure already put forward 
by catastrophe modeller RMS, which pegged overall 
losses from the quake’s in excess of $25 billion, with 
insured losses projected to exceed $5 billion.
CoreLogic also released an insured loss estimate of 
$5 billion for the quakes, while KCC came in lower at 
$2.4 billion on a potential economic loss of $20 billion.
“This disaster serves as a reminder of Türkiye’s high 
risk to earthquakes and of the need to enhance resilience 
in public and private infrastructure,” commented 
Humberto Lopez, World Bank Country Director for 
Turkey. “As a leader in disaster risk management, the 
World Bank is committed to accompany Türkiye in its 
efforts to a disaster-resilient economic recovery.”

 Source: Reinsurance News

Takaful News

Malaysia:Takaful sector to see sustained growth

Malaysia’s takaful underwriting income and capital strength will remain stable and robust on sustained growth in 
contributions, despite challenges from volatile profitability, Fitch Ratings says.
Rising takaful awareness and digital innovation will 
further boost penetration, says Fitch in its report, titled 
“Malaysia Takaful Dashboard: 2023”. A supportive 
Islamic finance ecosystem will continue to cement 
Malaysia’s position as one of the global centres of 
Islamic finance and takaful, Fitch adds.
Takaful has continued to gain ground, with the market 
share of family and general takaful at 46.6% and 
18.5%, respectively. The family takaful segment’s 
contributions rose by 16.1% in 1H2022, although 
slowing from a record pace of 28.9% in 2021, after 
COVID-19 restrictions were eased. General takaful 
grew by 19.7% in 1H2022 after rising by 10.6% in 
2021. Tax incentives in 1H2022 boosted car sales and 
motor takaful’s takeup rate.
Decrease in profitability
Family takaful’s profitability continued to fall 26% 
year on year in 1H2022 after a 7% drop in 1H2021. 
This was driven by net unrealised losses from sukuk 
and equity investments. Nonetheless, profitability will 
be supported by underwriting income improvement as 
new business increases.
The takaful sector’s capitalisation remains solid, with 

a capital-adequacy ratio of 237%, higher than the 
insurance sector’s 224%.
MFRS 17
All insurers and takaful in Malaysia have started 
applying Malaysia Financial Reporting Standard 
(MFRS) 17, equivalent to IFRS 17, from 1 January 
2023. This will materially change the recognition and 
measurement of takaful contracts and the disclosure of 
financial statements, which will improve transparency 
and comparability. Family takaful’s long-tail business 
means it will be more affected under the standard’s 
contractual service margin requirement, where 
the takaful operator expects to earn as it provides 
services under the contracts, rather than when takaful 
contributions are received.
The extension of the mySalam and Perlindungan 
Tenang Voucher aid to recipients of Bantuan Keluarga 
Malaysia (family assistance) in 2023 will also boost 
takaful growth. mySalam is a free health protection 
takaful scheme while Perlindungan Tenang Voucher aid 
is a national initiative to provide simple and affordable 
insurance and takaful. 

 Source: Asia Insurance Review

https://www.reinsurancene.ws/moodys-rms-expects-insured-loss-from-turkey-earthquakes-to-exceed-5bn/
https://www.reinsurancene.ws/moodys-rms-expects-insured-loss-from-turkey-earthquakes-to-exceed-5bn/
https://www.reinsurancene.ws/corelogic-estimates-insurable-damage-from-turkey-earthquakes-at-5bn/
https://www.reinsurancene.ws/corelogic-estimates-insurable-damage-from-turkey-earthquakes-at-5bn/
https://www.reinsurancene.ws/earthquakes-to-drive-insured-losses-of-2-4-billion-in-turkey-says-kcc/
https://www.reinsurancene.ws/earthquakes-to-drive-insured-losses-of-2-4-billion-in-turkey-says-kcc/
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Regional Insurance

GCC insurers benefit from strong premium growth

S&P expects a modest uptick in earnings if insurers continue to reprice underperforming business
Gulf Cooperation Council insurers are reaping the 
benefits of ongoing economic growth in the region. The 
expansion of infrastructure investment and medical 
insurance covers will continue to spur premiums in 
2023, albeit at a slower pace than in 2022, according to 
S&P Global Ratings.
“Although premium incomes rose, profitability 
declined in most GCC markets in 2022,” said S&P 
Global Ratings credit analyst Emir Mujkic. “For 2023, 
we expect a modest uptick in earnings if insurers 
continue to reprice underperforming business.
”Higher investment returns following an increase in 
interest rates should also support earnings.”
The combination of strong premium growth, relatively 
modest earnings, and ongoing high costs to meet new 
accounting standards and other regulatory demands 
will likely squeeze capital and solvency buffers.
As markets become increasingly fragmented, the rating 
agency expects many small and midsize insurers will 

feel these effects the most.
“While we expect the ratings on larger, higher-rated 
insurers in our portfolio to remain broadly stable, the 
credit strength of many smaller to midsize players 
could weaken, leading to further capital raising and 
consolidation in the sector,” Mujkic added.

 Source: Global Reinsurance

Conferences

ي مواجهة تحديات المناخ
ي يبحث دور القطاع �ف ي بد�ب ف الخلي�ب ملت�ق التأم�ي

تحت  ع�ش  الثامن  السنوي  ي  الخلي�ج ن  التأم�ي ملت�ق  فعاليات  انتهت 
الرؤساء  من   200 بمشاركة  المستدامة”  والتنمية  ن  “التأم�ي عنوان 
ن  التأم�ي ووساطة  ن  التأم�ي كات  �ش ي 

�ن ن  العام�ي والمدراء  ن  التنفيذي�ي
واالمتثال  القانونية  للشئون  ن  االقليمي�ي والمدراء  اإلعادة  كات  و�ش

البنوك. ي 
اء �ن الخ�ن الصناديق  ي 

ن �ن ومسؤول�ي
دور  تشمل  مهمة  موضوعات  ن  يوم�ي مدى  عىل  الملت�ق  وناقش 
والتماثل  المتجددة  الطاقات  ن  تأم�ي ي 

�ن الخليجية  ن  التأم�ي كات  �ش
ات  التغ�ي لمعالجة  التأمينية  والحلول  الصفرية  االنبعاثات  ي 

لصا�ن
ي وتقييم المخاطر والتسع�ي ألخطار السيارات  المناخية والتلوث البي�ئ
ي إصدار السندات 

ي �ن
الكهربائية باإلضافة إىل تجارب القطاع الم��ن

اء. الخ�ن
اإلمارات  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  البادي  محمد  خالد  وقال 
ي الكلمة االفتتاحية إن الملت�ق 

ي �ن ن الخلي�ج ن رئيس اتحاد التأم�ي للتأم�ي
ي  ال�ق المتسارعة  التطورات  ضوء  ي 

�ن بالغة  أهمية  يكتسب  العام  هذا 
االستدامة  أن  إىل  تؤ�ش  ي  وال�ق واإلقليمية  العالمية  ن  الساحت�ي تشهدها 
المرحلة  خالل  األك�ج  الظاهرة  لتكون  هائلة  ب�عة  اليوم  تتقدم 

لمقبلة. ا

و أشار البادي إىل أن انعقاد الملت�ق هذا العام تحت الشعار المذكور 
ي ورؤيتها  ي تبذلها دول مجلس التعاون الخلي�ج يتواكب مع الجهود ال�ق
يعاتها  ت�ش وتحديث  المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  المستقبلية 
بإعالن  اإلمارات  دولة  ي 

�ن توجت  ي  وال�ق المجال  هذا  ي 
�ن وقوانينها 

الدولة حفظه  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
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البالغ  سموه  اهتمام  يجسد  والذي  االستدامة  عام   2023 عام  هللا 
الدولة. ي 

�ن الرئيسية  األولويات  أهم  االستدامة كواحدة من  بتحقيق 
القطاعات  من  يعد  الذي  ن  التأم�ي قطاع  أن  عىل  البادي  خالد  وشدد 
عن  بمعزل  يكون  لن  العالمية  االقتصادات  ي 

�ن المهمة  الرئيسية 
االقتصادية  التنمية  أهداف  تحقيق  ي 

�ن المتسارعة  التطورات 
خططه  بتحديث  مطالبا  وسيكون  المستدامة  واالجتماعية 
فإن  وبالتاىلي  األهداف  هذه  تحقيق  ي 

�ن للمساهمة  اتيجياته  واس�ق
واستخدام  المناخية  ات  التغ�ي لمعالجة  تأمينية  حلول  إيجاد 
المتجددة والبحث عن حلول  ي الطاقة 

التقنيات الحديثة لالكتتاب �ن
الكربون  انبعاثات  وتقليل  النظيفة  الطاقة  نحو  التحول  لدعم  مبتكرة 
صناعة  تطوير  ي 

�ن سيساهم  المؤمنة  والمشاريــــع  المنشآت  من 
وإدارة  ن  التأم�ي كات  �ش من  المقدمة  الخدمات  مستوى  ورفع  ن  التأم�ي

. لهم  للمؤمن  المطالبات 
أوىص  المستدام  ن  للتأم�ي لجنة  إنشاء  أهمية  عىل  البادي  أكد  وفيما 
تفعيل  ورة  ب�ن ي  الخلي�ج ن  التأم�ي التحاد  مسؤوليته كرئيس  موقع  من 
الكوارث  ن ضد مخاطر  )التأم�ي الكارثية  ن لمواجهة األخطار  التأم�ي دور 
ي 

�ن الحكومة  لدعم  التغطية  من  جديدة  أنماط  وإنشاء  الطبيعية( 
النظر  الكارثية وإعادة  المخاطر  ي تواجهها بسبب  ال�ق التكاليف  خفض 
مخاطر  ضد  ن  التأم�ي تقديم  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  �ش تتبعه  الذي  النهج  ي 
�ن

بمخاطر  التنبؤ  ي 
�ن الذكية  امج  ال�ج واستخدام  الطبيعية  الكوارث 

بالمناخ. المتعلقة  الكوارث 
عىل  الضوء  العمل  جلسات  خالل  من  النقاش  محاور  وسلطت 
يتعلق  فيما  ن  التأم�ي كات  �ش تواجهها  أن  يمكن  ي  ال�ق التحديات 

اتيجيات  واالس�ق األدوات  إىل  باإلضافة  المناخ  أخطار  مع  بالتكيف 
ي 

�ن المستخدمة  الوسائل  ن  لتحس�ي استخدامها  يمكن  ي  ال�ق المبتكرة 
امج  ال�ج واستخدام  منها  والتخفيف  وتقييمها  الطبيعية  الكوارث  رصد 

المناخ. بتغ�ي  المتعلقة  الطبيعية  الكوارث  بمخاطر  التنبؤ  ي 
�ن الذكية 

المحاور  من  عدد  عىل  والتحليل  بالنقاش  الضوء  الملت�ق  سلط  كما 
المهمة األخرى من بينها متطلبات التنمية المستدامة وإدارة األخطار 
إىل  االنضمام  ي 

�ن ن  التأم�ي كات  دور �ش مبتكرة وكذلك  بحلول  وتطويره 
ن  كات التأم�ي نامج األمم المتحدة للبيئة وتحالف �ش مبادرة التمويل ل�ج

الصفر. مبادرة  ي  لتب�ن
المستدام  ن  للتأم�ي متخصصة  لجنة  إنشاء  المحاور  تضمنت  كما 
لمواجهة  األمثل  الحد  لتحديد  ن  التأم�ي ووسطاء  كات  مع �ش والتعاون 
كات  المؤسسية ل�ش الحوكمة  نظام  أهمية  إىل  باإلضافة  المناخ  أخطار 

. ن التأم�ي
لالكتتاب  الحديثة  التقنيات  استخدام  أيضا  النقاش  محاور  وشملت 
ي  ال�ق األنشطة  مع  والتعامل  النووية  والطاقة  المتجددة  الطاقة  ي 

�ن
النظيفة  الطاقة  نحو  التحول  ودعم  للبيئة  ملوثات  عىل  تنطوي 
المؤمنة  والمشاريــــع  المنشآت  من  الصادرة  الكربون  انبعاثات  وتقليل 

. ن التأم�ي كات  تواجه �ش ي  ال�ق والتحديات 
ي 

الثا�ن باليوم  األوىل  العمل  جلسة  ي 
�ن المحاور  تلك  تناولت  كما 

ون�ش  الكهربائية  السيارات  ألخطار  والتسع�ي  المخاطر  تقييم  للملت�ق 
المركبات  استخدام  نحو  التحول  ورة  �ن بشأن  األفراد  لدى  الوعي 
ي تعمل بالوقود وأيضا الجوانب القانونية  الكهربائية بدال من تلك ال�ق

سائق. بدون  للسيارات  المسؤولة  للتأمينات 
المصدر: وكالة أنباء اإلمارات

Arab Insurance EgyptEgypt

ة خسائر بمتوسط 29 مليار دوالر  »الرقابة المالية«: الكوارث تكبد 77 دولة فق�ي
سنوًيا

مليار   29 بمتوسط  اقتصادية  ة خسائر  فق�ي دولة   77 الكوارث  تكبد 
أج�ج  مما   ، ن التأم�ي خالل  من  فقط   3% تغطية  مع  سنوًيا،  دوالر 
أو  بمفردهم  اإلعمار  وإعادة  االستجابة  نفقات  تحمل  عىل  ين  الكث�ي

المساعدات. عىل  االعتماد 
هيئة  بمقر  اليوم  ُعقدت  ي  ال�ق جلسة  خالل  الت�يــــح  ذلك  جاء 
المخاطر،  وتمويل  ن  التأم�ي بدور  التعريف  وشهدت  المالية،  الرقابة 
من  العيش  وسبل  األشخاص  لحماية  مهمة  أمان  شبكة  توفر  حيث 
وس كورونا  لف�ي المدمرة  اآلثار  أبرزت  أن  بعد  وذلك  األزمات،  تأث�ي 
المجتمع،  صمود  وأهمية  البلدان  هشاشة  بالفعل  )كوفيد19( 
المالية،  الرقابة  العامة  هيئة  رئيس  فريد؛  محمد  للدكتور  بمشاركة 
المتحدة  األمم  نامج  ل�ج المقيم  الممثل  ؛  ي فراكاسي�ق وأليساندرو 
قدرات  ودعم  ي  التأمي�ن الشمول  مستويات  لتعزيز  بم�،  ي 

اإلنما�ئ
ن  تأم�ي منتجات  لتوف�ي  ن  المهني�ي مستوى  عىل  الم�ي  ن  التأم�ي قطاع 
المخاطر،  من  االحتياط  عىل  ًرا  ت�ن األك�ث  الفئات  تساعد  مبتكرة 

المتعددة. للكوارث  المختلفة  التبعات  خاصة 
من  بتمويل  مدعوم  ن  الجهت�ي ن  ب�ي ك  المش�ق وع  الم�ش أن  وأضاف 
المستدام  التمويل  مركز  إطار  ي 

�ن ويــهدف  األلمانية،  الحكومة  قبل 
المجتمعات  تعزيز حماية  إىل   ، ي

اإلنما�ئ المتحدة  األمم  نامج  ل�ج التابع 
والصحية  والمناخية  واالقتصادية  االجتماعية  الكوارث  من  الضعيفة 
ي التنمية.

ن وتمويل المخاطر بشكل كب�ي �ن من خالل زيادة دور التأم�ي
اتيجيات  واإلس�ق السياسات  صنع  ي 

�ن سيسهم  المرفق  أن  إىل  وأشار 
القضايا  ي 

�ن التنمية  لت�يــــع  الطريق  خرائط  عىل  الضوء  ويسلط 

الزراعية  واألعمال  االجتماعي  والنوع  االجتماعي  ن  التأم�ي مثل  الملحة، 
. ي

المنا�ن ن  والتأم�ي والصحة 
فعاليات  -عىل هامش  قد شاركت  المالية  الرقابة  هيئة  أن  إىل  ولفت 
ومركز  ي 

اإلنما�ئ المتحدة  األمم  برنامج  الجديدة-  المرفق  إطالق 
تمهيدية  عمل  ورشة  فعاليات  ي 

�ن الصغر،  متناهي  ن  للتأم�ي ميليمان 
لمناقشة  ن  األساسي�ي المصلحة  وأصحاب  كاء  ال�ش بدعوة  للتشخيص، 
ن  التأم�ي لدعم  الممكنة  والحلول  ن  التأم�ي قطاع  تواجه  ي  ال�ق القضايا 
خارطة  الورشة  قدمت  كما  الكوارث،  أخطار  وتمويل  الشامل 
المحتملة  والتدخالت  الحالية  والفجوات  اإلكتوارية،  للمهن  طريق 

ي م�.
�ن المهنة  تعزيز  ي 

�ن للمساعدة 
وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن العالم يواجه موجات مد وجزر 
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عىل  الطلب  زيادة  مع  المناخ  وتغ�ي  الطبيعية  بالكوارث  يتعلق  فيما 
ة  األخ�ي األحداث  أظهرت  حيث  األزمات،  تلك  أخطار  من  التخفيف 
خاصة  الكوارث  مخاطر  ضد  قوي  ن  تأم�ي لوجود  القصوى  األهمية 
أمام  ة  تحديات كب�ي من  تفرضه  وما  الطبيعية  الكوارث  تواتر  ظل  ي 

�ن
توف�ي  وكيفية  والمخاطر  التكرارات  لتحديد   ، ن اإلكتواري�ي اء  الخ�ج

حدتها. من  تخفف  مبتكرة  منتجات 
ي صياغة سياسات 

�ن والمساهم  الجيد،  وع  الم�ش دور  فريد من  وثّمن 
وحلول تأمينية تساعد عىل تخفيف حدة تبعات الكوارث واألزمات، 
من  واإلغاثة   ، ن إكتواري�ي اء  خ�ج خالل  من  الكوارث  أخطار  وتحديد 
ا إىل قانون  ً ن ضد المخاطر، مش�ي الكوارث من خالل تعويضات التأم�ي
لمان  ال�ج ي 

�ن مناقشاته  استكمال  الجاري  الجديد  الموحد  ن  التأم�ي
به. العمل  تمهيًدا إلقراره وبدء 

المتحدة  األمم  نامج  ل�ج المقيم  الممثل  ؛  ي فراكاسي�ق أليساندرو  وقال 
جبهات  عىل  ألزمات  اليوم  يتصدى  العالم  إن  م�،  ي 

�ن ي 
اإلنما�ئ

التدم�ي  إىل  )كوفيد19-(،  كورونا  جائحة  تبعات  من  متعددة، 
يوفر  حيث  المناخ،  تغ�ي  �عة  مثل  لألرض،  المستمر  والتدهور 
االشخاص  لحماية  مهمة  أمان  شبكة  المخاطر  وتمويل  ن  التأم�ي

واألرواح وسبل العيش من تأث�ي األزمات.
جهوده  لتوحيد   ، ي

اإلنما�ئ المتحدة  األمم  نامج  ب�ج كالمه  ي 
�ن واحت�ن 

التنبؤ  ي 
�ن والمساعدة  اإلكتوارية  القدرات  لبناء  ميليمان  مع  مؤخًرا 

المضطربة. األوقات  ي 
�ن لها  واالستعداد  بالمخاطر 

الصغر  متناه  ن  التأم�ي لمركز  العام  المدير  ماكورد؛  جيه  مايكل  وقال 
ي ميليمان، إن السلطات الم�ية أظهرت خالل قيادتها لقمة المناخ 

�ن
ي 

ن مستعدون إلحراز تقدم هائل من خالل العمل �ن للعالم أن الم�ي�ي
للتحديات  الصمود واالستعداد  القدرة عىل  التخفيف والتكيف وبناء 
الخاص  الجديد  المرفق  أن  ا  ً مش�ي المناخ،  تغ�ي  من  القادمة  المعقدة 
نامج  ن وتمويل مواجهة المخاطر والكوارث التابع ل�ج بتسهيالت التأم�ي
المصلحة،  وأصحاب   Milliman اك   باش�ق ي 

اإلنما�ئ المتحدة  األمم 
إدارة  خيارات  تعزيز  وفعال عىل   منظم  نهج  اتباعه  من خالل  يعمل 
حيث  المنخفض،  الدخل  ذوي  لألشخاص  كب�ي  بشكل  المخاطر 
من  لتمكينها  ي م�، 

�ن اإلكتوارية  المهنة  تعزيز  األنشطة عىل  ستعمل 
األخرى. التدخالت  فعالية  وتعزيز  القادمة  التحديات  مواجهة 

الكوارث  مخاطر  وتمويل  الشامل  ن  التأم�ي تشخيصات  أن  إىل  وأشار 
ن عىل إدارة المخاطر بشكل أفضل،  ستؤدي إىل توسيع قدرة الم�ي�ي
المحتملة،  للكوارث  أفضل  بشكل  الماىلي  الحكومة  استعداد  مع 
مواجهة  ي 

�ن م�  مرونة  تعزيز  إىل  المطاف  نهاية  ي 
�ن يؤدي  ما  وهو 

المختلفة. والصدمات  التحديات 
المصدر: المال

Arab Insurance JordanJordan

: زيادة األقساط 50 % عىل الحوادث البسيطة ف كات التأم�ي �ش

مؤيد كلوب  الدكتور  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 
األرد�ن اإلتحاد  عام  مدير  أكد 

 و40 
ً
دينارا  46 مبلغ  استيفاء  بها حددت  المعمول  األنظمة  أن  عىل 

أو  بالوفاة  التسبب  عند  أو  بالحادث  المتسببة  المركبة  عىل  قرشا 
 50% بقيمة  ن  التأم�ي قسط  عىل  لزيادة  باإلضافة   ، الكىلي العجز 
ن  التأم�ي قسط  عىل  الزيادة  نسبة  و100%  البسيطة  للحوادث 

. الكىلي العجز  أو  الوفاة  لحوادث 
 ما نسبته 

ً
ن تقدم خصما كات التأم�ي ي حديث إذاعي  بأن �ش

وأضاف �ن
خالل  مرور  مخالفات  يرتكب  لم  لمن  ن  التأم�ي قسط  عىل   15%
دينار بسبب هذا  مليون   4 ن نحو  التأم�ي كات  تتحمل �ش العام، حيث 

الخصم.
لكشف  العام  األمن  مديرية  مع  مستمر  تعاون  هناك  أن  عىل  وأكد 
من  عدد  بكشف  قامت  بحيث  ن  التأم�ي كات  �ش عىل  االحتيال  قضايا 
كات  �ش أنهك  الكروكات  اء  �ش أن  إىل   

ً
ا مش�ي  ، قياسي بوقت  القضايا 

. ً
ماديا ن  التأم�ي

كات  ل�ش ن  المواطن�ي من  المستوفية  المبالغ  قيمة  بأن  كلوب  ن  وب�ي

ي  مرتك�ج لغ�ي  خصم  عمل  الصعب  ومن   
ً
عاما  20 منذ  ثابتة  ن  التأم�ي

بها  تمر  ي  ال�ق المادية  للظروف   
ً
نظرا ن  التأم�ي قسط  عىل  الحوادث 

. ن التام�ي كات  المصدر: جراسا�ش
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Arab Insurance MoroccoMorocco

ي قطاع 
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي تحدث خلية لتعزيز االبتكار �ف

التأمينات
أحدثت هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي خلية تهدف إىل 
 )Insurtech(  ” ن التأم�ي “تكنولوجيا  منظومة  وتطوير  االبتكار  تعزيز 
التأمينات. ي قطاع 

�ن الشمول  الزبون وتعزيز  تجربة  ن  أجل تحس�ي من 
داخل  االبتكار  ن  تحف�ي إىل  تهدف  روافع  عدة  عىل  الخلية  هذه  ترتكز 
جميع  ن  ب�ي التنسيق  أوجه  تطوير  خالل  من   ، ي المغر�ج ن  التأم�ي قطاع 
ن  التأم�ي كات  و�ش المشاريــــع  حامىلي  ذلك  ي 

�ن بما  المعنية  األطراف 
لهم. والمؤمن  ن  التأم�ي وإعادة 

جهة  من  فهي  مزدوجة:  االبتكار  خلية  مهمة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
من  التحقق  من خالل  المبتكرة  المشاريــــع  حامىلي  دعم  عن  مسؤولة 
وتقدم  العمل،  بها  الجاري  القانونية  للمقتضيات  امهم  اح�ق مدى 
لتمكينها  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  ل�ش دعمها  أخرى  جهة  من 
إىل  أيضا  وتهدف   .” ن التأم�ي “تكنولوجيا  منظومة  مع  التفاعل  من 

المنظومة. بهاته  المتعلق  التنظيمي  اإلطار  تطوير  ي 
�ن المساهمة 

français

المصدر: موقع الهيئة اإللكتروني

ي حال 
ن بدون تغطية فعلية �ن ك المؤمن�ي ي من شانها ان ت�ق الحالية وال�ق

حصول اي حوادث.
ن�ش  قبل  استيضاحات  اي  طلب  االعالم  وسائل  عىل  نتم�ن   : ً

ثالثا
ن كافة.  اللبناني�ي منها  ي 

يعا�ن ي  ال�ق االوضاع  هذه  ي 
�ن  

ً
خصوصا خ�ج  اي 

المجال”. ي هذا 
�ن تعاونكم  لكم  شاكرين 

Arab Insurance LebanonLebanon

ي لبنان رقابية
ف �ف سالم: صالحية وزير االقتصاد عىل قطاع التأم�ي

ي بيان، 
ن سالم، �ن اعلن المكتب االعالمي لوزير االقتصاد والتجارة أم�ي

 
ً
ا خ�ج تنسب  ونية  االلك�ق والمواقع  التلفزيونية  المحطات  “بعض  أن 

بوالص  بتسع�ي  ق�ن  قرار  اصدر  والتجارة  االقتصاد  وزير  ان  مفاده 
ية  ال�ج المركبات  تسببها  ي  ال�ق الجسدية  ار  اال�ن عن  االلزامي  الضمان 
المكتب  يود  المتداول  للخ�ج   

ً
توضيحا  . كي االم�ي بالدوالر  للغ�ي 

: االعالمي لوزير االقتصاد والتجارة اإلدالء بما يىلي
نص   1977/6/30 تاريــــخ   105 رقم  اعي  االش�ق المرسوم  إن  أواًل: 
مؤسسة  تنشأ  انه  عىل  منه  الثامنة(  )المادة   - ي 

الثا�ن الفصل  ي 
�ن

للضمان  الوطنية  “المؤسسة  باسم  تعرف  عامة  منفعة  ذات  خاصة 
ي  وال�ق منه  التاسعة  المادة  ي 

�ن المحددة  المهام  تتوىل   ،” االلزامي
أجازت لها تحديد تعرفة اقساط الضمان االلزامي لكل فئة من فئات 
صالحياتها  من  هي  التعرفات  تحديد  فإن  وبالتاىلي  ية،  ال�ج المركبات 

اليه. المشار  القانون   الحكام 
ً
سندا

ي لبنان 
ن �ن : إن صالحية وزير االقتصاد والتجارة عىل قطاع التأم�ي ً

ثانيا
ين�ش  المجال  هذا  ي 

�ن يتخذ  قرار  اي  وبالتاىلي  رقابية،  صالحية  هي 
وجه  طلب  فهو  المتداول  للتعميم  بالنسبة  أما  به،  للعمل  ويعمم 
بناء  االلزامي  للضمان  ية  التسع�ي السياسة  لتحديد  الضمان  كات  ل�ش
االلزامي  للضمان  الوطنية  المؤسسة  ها  بتحض�ي قامت  ي  ال�ق للدراسة 
العقود  ي 

�ن بها  المعمول  التامينية  التغطية  قيمة  إنعدام  تظهر  ي  وال�ق
المصدر: الجمهورية

https://acaps.ma/fr/l-acaps/notre-actualite/lacaps-met-en-place-une-cellule-innovation-insurtech
https://acaps.ma/fr/l-acaps/notre-actualite/lacaps-met-en-place-une-cellule-innovation-insurtech
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ف اإللزامي بالدوالر الفريش! بدءا من أول مارس.. التأم�ي

ن اإللزامي سيصبح   من 1 آذار )مارس(، التأم�ي
ً
أوضح تقرير، أنه اعتبارا

الفريش. بالدوالر 
أغلب  أن  ن  ح�ي ي 

�ن  ،20% انخفضت  الشامل  ن  التأم�ي قيمة  أّن  و 
“صحيٌح  وأضاف:   ، الغ�ي ضد  ن  التأم�ي نحو  يتجهون  باتوا  ن  المواطن�ي
المصيبة  أّن  إال  دوالر،  بالفريش  أصبحت  ن  التأم�ي بوالص  أسعار  أن 
اإلستشفاء  قيمة  ارتفاع  وسط  حادث  حصول  حال  ي 

�ن ستكون 
السيارات”. قطع  وأسعار 

 
ً
ن الشامل تبدأ من 450 دوالرا وأشار التقرير إىل أّن “أقّل قيمة للتأم�ي

وسعرها”،  وتاريخها  السيارة  طراز  بحسب  تتغ�ي  وهي   
ً
سنويا  

ً
كيا أم�ي

فإن   ،
ً
“حاليا وأضاف:  أقل”،  بقيمة  بوالص  “هناك  أّن   

ً
موضحا

ن اإللزامي هو بقيمة   بينما التأم�ي
ً
ن ضد الغ�ي هو بقيمة 40 دوالرا التأم�ي

فإن   ،
ً
وعمليا  . ً

سنويا دوالر  ألف   400 إىل  تصل  والتغطية   
ً
دوالرا  35

إن كانت سيارة عمومية،  المركبة وحجمها  باختالف  األسعار تختلف 
أم شاحنة”. نارّية  حافلة، دراجة 

ن  التأم�ي بوليصة  ثمن  دفع  الذي  “الُمواطن  فإّن  التقرير،  وبحسب 
مليار   7 بـ ة، فسُيغىط فقط  ل�ي ألف   800 القديم  السعر  اإللزامي عىل 

 .”
ً
سنويا ة  ل�ي

المعروض  التعويضات  أسس  قرار  وع  م�ش كذلك  االجتماع  تابع 
ن  التأم�ي كات  �ش مسئوىلي  من كبار  عدد  ه  ح�ن الوزراء،  مجلس  عىل 
القرار  دعم  ومركز  ن  للتام�ي ي  اللي�ج االتحاد  رئيس  إىل  باإلضافة 
ومركز  الداخلية  بوزارة  اخيص  وال�ق المرور  إدارة  و  الوزراء  بمجلس 
والتوثيق  المعلومات  ومركز  المواصالت  بوزارة  والتوثيق  المعلومات 
منظومة  بعد  المنظومة  ي 

ثا�ن هذه  وتعد  والتجارة،  االقتصاد  بوزارة 
المعلومات  تنفيذها من خالل مركز  الهيئة  ن تطلب  التأم�ي احصائيات 

االقتصادي. والتوثيق 

Arab Insurance LibyaLibya

ف االجباري  : اجتماع عرض منظومة التأم�ي ف اف عىل التأم�ي بدعوة من هيئة اإل�ش

�ح مصدر مسؤول لصحيفة صدى االقتصادية عن انعقاد اجتماع 
نفدها  ي  ال�ق االجباري  ن  التأم�ي منظومة  لعرض  ن  للتأم�ي ي  تيبس�ق كة  ب�ش
بدعوة  وذلك  الهيئة،  لصالح  االقتصادي  والتوثيق  المعلومات  مركز 

. ن التأم�ي اف عىل  من هيئة اإل�ش
وثائق  تزوير  ظاهرة  لمكافحة  ي 

تأ�ق المنظومة  المصدر  وبحسب 
أنها مزورة عندما  الوثائق  للبعض حملة  ن  تب�ي ن اإلجباري حيث  التأم�ي
تم تقديمها للحصول عىل تعويضات، كما أن حامل الوثيقة سيصبح 
تطبيق  خالل  من  ائها  �ش فور  الوثيقة  اصالة  من  التأكد  بإمكانه 
تطبيق  استخدام  من  المرور  رجال  وستمكن  المحمول،  للهاتف 
من  والتأكد  للسيارات  المعدنية  اللوحات  لقراءة  المحمول  للهاتف 
كذلك  السائق،  استيقاف  إىل  الحاجة  دون  السيارة  ن  تأم�ي صالحية 
ذات  المرورية  المناطق  إلظهار  ي 

جغرا�ن معلومات  نظام  تستخدم 
الحمالت  ن  ك�ي ب�ق يسمح  مما  المؤمنة  غ�ي  للسيارات  األعىل  النسبة 

فعالية. أك�ث  بطريقة  المرورية 
من  عدد  أك�ث  تشهد  ي  ال�ق األماكن  عن  بيانات  تقدم  المنظومة  أيًضا 
تلك  ن  بتحس�ي المواصالت  لوزارة  يسمح  مما  المميتة  الحوادث 
ي 

األجزاء من الطرقات ويسمح لوزارة الداخلية باتخاذ تداب�ي عاجلة �ن
ن دوريات  تلك األماكن مثل وضع الفتات تحذيرية أو مطبات أو ترك�ي

الجوار. ي 
وسيارات اسعاف �ن

الحوادث  ي 
�ن المتسببة  المركبات  عن  بيانات  توفر  أيًضا  المنظومة 

االقتصاد  لوزارة  يسمح  مما  الصنع  وسنة  النوع  ناحية  من  المميتة 
السيارات. اد   الست�ي

ً
أك�ث رشدا والتجارة بوضع ضوابط 

المصدر: وكالة أخبار اليوم

المصدر: صـــدى
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الوثيقة  بنود  الستيضاح  كات  ال�ش ممثىلي  تفاعل  اللقاء  وشهد 
ي تواجه عملية التطبيق، وتم خالل  والوقوف عىل اهم التحديات ال�ق
تعزيز  عىل  ن  يع�ي بما  ن  ض�ي المق�ق توعية  أهمية  عىل  التأكيد  اللقاء 
حياة  وثيقة  حملة  ر  �ن إىل  يؤدي  ما  ي كل 

�ن الوقوع  وتجنب  الوعي 
مرحلة  ي 

�ن أو  العقد  ابرم  اثناء  االكتتاب  عملية  ي 
�ن سواء  ن  ض�ي المق�ق

بالتعويض المطالبة  تقديم 

Arab Insurance OmanOman

ف ض�ي ف عىل حياة المق�ق ف حول الوثيقة الموحدة للتأم�ي كات التأم�ي ي ل�ش
لقاء تعري�ف

الوثيقة  حول  ي 
تعري�ن لقاء  المال  لسوق  العامة  الهيئة  عقدت 

ن  التأم�ي كات  �ش يستهدف  ن  ض�ي المق�ق حياة  عىل  ن  للتأم�ي الموحدة 
الحياة  عىل  االكتتاب  ومديرو  التنفيذين  الرؤساء  ه  ح�ن والذي 
ناقش  حيث  الهيئة.   ي 

موظ�ن من  وعدد  كات  بال�ش ام  ن االل�ق ومسؤوىلي 
القرار  وفق  الصادرة  الوثيقة  بشأن  كات  ال�ش استفسارات  أهم  اللقاء 
الوثيقة  لتفاصيل  ك  المش�ق الفهم  سيخ  ل�ق وذلك   )2023  /4( رقم 

المختلفة. المتعاقدة  األطراف  قبل  من  السليم  التطبيق  لضمان 
العامة  بالهيئة  ام  ن واالل�ق الرقابة  دائرة  مدير   - الحراىصي أحمد  أوضح 
للتأكيد  التوعوية  الجهود  إطار  ي 

�ن هو  اللقاء  هذا  بأن  المال  لسوق 
 ، ن ض�ي المق�ق حياة  ن  تأم�ي وثيقة  وتفاصيل  بنود  تطبيق  آلية  عىل 
عملية  تنظيم  ي 

�ن األساس  كاء  ال�ش مع  اليوم  هذا  ي 
�ن ي 

نلت�ق أننا  خاصة 
حقيقتها  ي 

�ن اكة  ال�ش هذه   ، ن التأم�ي كات  �ش وهي  ن  ض�ي المق�ق ن  تأم�ي
استدامة  وضمان  األوىل  بالدرجة  الوثائق  حملة  مصلحة  ي 

�ن تنصب 
ي تستدعي  كات لتوف�ي التغطية التأمينية إلدارة المخاطر ال�ق إدارة ال�ش
بمحتواها  الوثيقة  بأن  الحراىصي  الوثيقة، وأوضح  بنود  التغطية وفق 
لتقليل  ن  التأم�ي دور  تعزيز  ي 

�ن يتثمل  اقتصاديا  بعدا  تحقق  التنظيمي 
للجمهور  المالية  التسهيالت  بتوف�ي  المرتبطة  االئتمانية،  المخاطر 
ي حد ذاته جزء من منظومة الحماية 

فضال إىل البعد االجتماعي وهو �ن
الشاملة. التنمية  برامج  ي 

�ن مهم  يمثل قطب  الذي  االجتماعية 
المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

ر وحدوثه. ال�ن بقيم  إخبارنا  من  المؤسسة  مع  المتعاقد 
أكد  المؤسسة،  ضمن   

ً
فعليا ن  والمؤمن�ي رين  المت�ن نسب  وعن 

مع كل  وتراسل  لوقت  تحتاج  واإلحصائيات  النسب  هذه  أن  ملحم 
تغطية مخاطر  المستفيدة من  القطاعات  أو  الجهات  لمعرفة  الفروع 
الخاص  أم  العام  القطاع  سواء  المتعاقد  لرغبة  وك  م�ق وهو  الزلزال، 
إذ  ن وحجمه،  التأم�ي باالستفادة من عقد  الرغبة  ي 

�ن اختياري  بند  فهو 
من الممكن ان يكون هناك متعاقد كان قد أمن عىل بنائه خالل عام، 
وتم  البدل  الرتفاع  ن  التأم�ي نفقات  تحمل  يستطع  لم  العام  هذا  لكن 

الزالزل. ن عىل  التأم�ي بند  استبعاد 
ملحم  كشف  المؤسسة،  من  بالزالزل  ار  األ�ن تغطية  نسب  وعن 

Arab Insurance SyriaSyria

؟  ف هل أصاب الزلزال قطاع التأم�ي

ي المرحلة الراهنة، إضافة لدوره 
 �ن

ً
 مهما

ً
ن دورا ال شك أن لقطاع التأم�ي

أن  ى  الك�ج الكوارث  الطبيعي خالل  االقتصادي. ومن  النمو  ي 
الكب�ي �ن

رين جهات  كاته لتعويض المت�ن ن و�ش التأم�ي تتوجه األنظار إىل قطاع 
التأمينية؟ مؤسساتنا  فأين   ،

ً
وأفرادا

ن أنه البد من التفريق  ن أحمد ملحم ب�ي مدير المؤسسة السورية للتأم�ي
غ�ي  وهي  الطبيعية  الكوارث  ار  أ�ن منفردة  تغىطي  ن  تأم�ي عقود  ن  ب�ي
وط مختلفة  ن البند المنفرد وهو من �ش موجودة كعقود منفردة، وب�ي

الزالزل. ار  �ن
َ
وأ الكوارث  وتغطية  والهندسة  كالحريق 

مع  ن  تأم�ي عقود  وجود  لـ»الوطن«  خاص  ت�يــــح  ي 
�ن ملحم  وأكد 

المؤسسة سواء القطاع الخاص كفنادق ومطاعم أم العام كمؤسسات 
ن ضد خطر الكوارث الطبيعية  اقتصادية متعاقدة مع السورية للتأم�ي

الزلزال. وأحدها 
المحافظات  ي 

�ن خاصة  فروعها  ضمن  تجمع  المؤسسة  أن  وأوضح 
القطاعات  بعض  وهناك  ر،  ال�ن حجم  عن  بيانات  رة  المت�ن
يتطلب بعض  ما  الالزم وهو  الكشف وإجراء  قيد  ن  بالتأم�ي المشمولة 

الوقت.
ار  وأشار ملحم إىل عدم اكتمال اإلحصائية النهائية لحجم هذه األ�ن
المتصدعة  البيوت  وبعض  اللحظة  ح�ق  ارتدادية  هزات  لوجود 
لتمكن  إضافة  عليها،  الكشف  من  بعد  الفنية  اللجان  تنتِه  لم  ي  ال�ق
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ف  كة البحرينية الكويتية للتأم�ي ف قياسية ال�ش ي أرباح وإيرادات أقساط تأم�ي
بصا�ف

ي 31 ديسم�ب 2022م 
”: تعلن نتائجها المالية للسنة المنتهية �ف ي ي آي �ب “ �ب

ي  
ي   األشهر   الثالثة   المنتهية   �ن

كة   �ن سجلت   ال�ش البحرين:  البحرين:مملكة  مملكة 
كة   بلغ   2022   م   ربحا   صافيا   عائدا   إىل   مساهمي   ال�ش    31 ديسم�ج
ي   الربــع   األخ�ي   من  

ي   مقارنة   بربــح   صاف   �ن    247 . 1 مليون   دينار   بحري�ن
،   وذلك   بزيادة   نسبتها   ي  العام   السابق   بلغ   904 . 0   مليون   دينار   بحري�ن
ي   الربــع   األخ�ي   من   العام  

  .  % 38 وقد   بلغت   ربحية   السهم   الواحد   �ن
ي  

ن   بلغت   ربحية   السهم   الواحد   6   فلوس   �ن ي   ح�ي
 الحاىلي   8   فلوس،   �ن

 الربــع   األخ�ي   من   العام   السابق  . كما   سجل   مجموع   الدخل   الشامل  
كة   زيادة   بنسبة    % 125   من   902 . 0   مليون    العائد   إىل   مساهمي   ال�ش
ي   نهاية   الربــع   الرابع   من   العام   السابق   إىل 032 . 2    

ي   �ن  دينار   بحري�ن
ة   من   العام   الحاىلي .  ي   لنفس   الف�ق  مليون   دينار   بحري�ن

كة   وأما   عىل   صعيد   إجماىلي   الدخل   من   األقساط،   فقد   حققت   ال�ش
ي   نهاية   الربــع  

ي   �ن  زيادة   قدرها    % 11   من   708 . 29   مليون   دينار   بحري�ن
ي   نهاية  

ي   �ن  الرابع   من   العام   السابق   إىل   084 . 33   مليون   دينار   بحري�ن
ن   انخفضت   أرباح   االكتتاب   ي   ح�ي

 الربــع   الرابع   من   العام   الحاىلي  . �ن
ي   نهاية   الربــع   األخ�ي  

ي   �ن  بنسبة    % 1   من   442 . 1   مليون   دينار   بحري�ن
ي   نهاية   الربــع  

ي   �ن  من   العام   السابق   إىل   426 . 1   مليون   دينار   بحري�ن
ي   الدخل   من  

 االخ�ي   من   العام   الحاىلي  . من   ناحية   أخرى،   سجل   صا�ن
ي  

ي   �ن  االستثمار   زيادة   بنسبة   ، % 8   من   354 . 0   مليون   دينار   بحري�ن

ي    نهاية   الربــع   الرابع   من   العام   السابق   إىل   0.382   مليون   دينار   بحري�ن
ي   نهاية   الربــع   الرابع   من   العام   الحاىلي . 

 �ن
   عىل   النتائج   المالية، »    فقد   أعرب   مجلس   اإلدارة   عن   رضاه  

ً
وتعقيبا

كة   خالل   السنة   المالية   ي   حققتها   ال�ش  لهذه   النتائج   اإليجابية   ال�ق
2022   م  . كما   أشاد   أعضاء   مجلس   اإلدارة   ي   31   ديسم�ج

 المنتهية   �ن
ن   ة   واإلدارة   التنفيذية   وجميع   العامل�ي ن  بجهود   الرئيس   التنفيذي   المم�ي
اتيجية   ي   فاقت   التوقعات   من   خالل   تنفيذ   أهداف   اس�ق كة   ال�ق  بال�ش
ي   نهاية   عام  

كة   للثالث   سنوات   والمعتمدة   من   مجلس   االدارة   �ن  ال�ش
ي   تهدف   إىل   زيادة   معدالت   النمو   ونسب   االحتفاظ      2019 وال�ق

وعليه   ، ن التأم�ي عقد  ضمن  التأمينية  بالقيمة  ومتعلقة  متفاوتة  أنها 
العقدية  والعالقة  التأمينية  القيمة  حسب  التعويض  نسب  تعود 
مثال  يكون  فقد  القيمة  تجاوز  يمكن  وال  والمتعاقد،  المؤسسة  ن  ب�ي
100 مليون، وقد يحدث  200 مليون والقيمة العقدية  ر  حجم ال�ن
 100  والقيمة التأمينية 

ً
50 مليونا ر بقيمة  العكس فيكون حجم ال�ن

فقط. ر  ال�ن بقيمة  التعويض  يتم  هنا  مليون 
اء  وخ�ج ن  مختص�ي ع�ج  دمت 

ُ
ق وفكرة  دراسة  وجود  إىل  ملحم  وأشار 

ن  التأم�ي بإلزامية  وع  تقديم م�ش فحواها  وعامة  خاصة  ن  تأم�ي كات  و�ش
 التكهن بنتائجه حاليا فهو مازال فكرة قيد الدراسة.

ً
لكن يصعب حاليا

المصدر: الوطن

الجانب  من  ن  المختص�ي ويستكمل  اإلنشائية،  والهندسة  والزلزالية 
حلواًل  يتضمن  متكامل  ح  مق�ق إىل  للوصول  دراساتهم   

ً
يوميا ي  التأمي�ن

واستمراره  نجاحه  يضمن  وبما  الخارجية  ن  التأم�ي إعادة  توافر  لعدم 
الطبيعية. الكوارث  ي 

�ن ن  التأم�ي لقطاع  االجتماعي  الدور  وتأدية 

ف  ي سوريا تعقد ورش عمل إليجاد مقاربة جديدة لتأم�ي
ف �ف اف عىل التأم�ي هيئة اإل�ش

الزالزل 
الدراسات  من  سلسلة  ضمن  عمل،  ورشة  الهيئة  مقر  ي 

�ن ُعقَد 
ومختلفة  الزالزل  ن  لتأم�ي جديدة  مقاربة  إليجاد  الهادفة  واللقاءات 
الوزراء  مجلس  لتوجيه   

ً
تنفيذا وذلك   ،

ً
حاليا المتاحة  الخيارات  عن 

ن لدوره االجتماعي  ح يؤدي إىل تعزيز أداء قطاع التأم�ي ي تقديم مق�ق
�ن

التأمينية. الناحية  من  الطبيعية  الكوارث  ي 
�ن واالقتصادي 

الخط  عن  ن  المختص�ي قبل  من  مفصاًل   
ً
حا �ش العمل  ورشة  تضمنت 

إىل مستوى  للوصول  االستفادة من ذلك  وبــهدف  ي سورية 
الزلزاىلي �ن

ي حال وقوع الزلزال، كما تضمنت 
ن �ن كات التأم�ي ي ل�ش التعرض التأمي�ن

الفنية  المعاي�ي  مراعاة  لمدى  الحاىلي  الواقع  حول   
ً
عميقا  

ً
نقاشا

المعاي�ي  هذه  لتطوير  احات  االق�ق ومختلف  الزالزل،  لمقاومة  للبناء 
مستقباًل. بها  ام  ن واالل�ق

 
ً
ن عرضا ي قطاع التأم�ي

ن �ن وذلك بعد أن قدمت الهيئة والمدراء المعني�ي
ن الزالزل والصعوبات  ن وبخاصة تأم�ي عن الواقع الحاىلي لقطاع التأم�ي
ال  ي  وال�ق الخارجية  ن  التأم�ي إعادة  ي 

�ن خيارات  توافر  عدم  الناتجة عن 
ظاهرة  مع  التعامل  وكيفية  دونها  العالم  ي 

�ن ن  تأم�ي كة  �ش أي  تعمل 
الزالزل. مقاومة  ومعاي�ي  لمتطلبات  األبنية  أغلب  تلبية  عدم 

اتهم التأمينية  وعىل مدة أك�ث من ثالث ساعات تبادل المشاركون خ�ج
المصدر: صفحة الهيئة على الفيس بوك
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 وإيجاد   الحلول   الرقمية   المتكاملة   لالرتقاء   بخدمة   العمالء   باإلضافة  
ن  . كما   سجل   أعضاء   المجلس    إىل   خلق   قيمة   مضافة   للمساهم�ي
كة   عىل   ي   ال�ش

 شكرهم   وتقديرهم   إىل   اإلدارة   التنفيذية   وجميع   موظ�ن
كة،   ن   والقياسي   الذي   يعد   األعىل   منذ   تأسيس   ال�ش  هذا   األداء   المتم�ي
كة   سوف   تواصل   بهذا   االتجاه      عن   ثقتهم   بأن   ال�ش

ً
ن   أيضا  ومعرب�ي

كة   اتيجية   ال�ش ي   عام   2023   حسب   إس�ق
 لتحقيق   أفضل   النتائج   �ن

 الجديدة   للسنوات   الثالث   المعتمدة .  « 
من   جهته،   أكد   د  . عبد   هللا   سلطان   الرئيس   التنفيذي   أن   النتائج  
 المالية   الموحدة   للعام2022   م   لم   تكن   فقط   متوافقة   مع   أرقام  
  
ً
   قياسيا

ً
 الموازنة   التقديرية،   بل   إن   النتائج   المحققة   سجلت   رقما

 إلجماىلي   الدخل   من   األقساط   بتجاوزها   حاجز   الـ   100مليون   دينار  
ن   المحلية   المدرجة   كات   التأم�ي ن   �ش ي   والذي   يعد   األعىل   ب�ي  بحري�ن
ي   منذ  

كة   أعىل   ربــح   صا�ن ن   المبا�ش ( باإلضافة   إىل   تحقيق   ال�ش  (للتأم�ي
ي   اإلجراءات    تأسيسها  . وقد   تم   تحقيق   النمو   المنشود   من   خالل   تب�ن
شيد   الم�وفات   وتطوير   سياسة   االكتتاب   واعتماد    المناسبة   ل�ق
ي   زيادة   األرباح   بنسبة  

 سياسات   متحفظة   للمخصصات،   ما   أسهم   �ن
ن      إىل   زيادة   العائد   عىل   حقوق   المساهم�ي

ً
   ، % 14 والذي   أدى   أيضا

 بنسبة .  % 3 . 11   
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقرءاة 

المصدر: أخبار الخليج

ف – األردن )GIG – Jordan( للعام  ي أرباح مجموعة الخليج للتأم�ي
7.3 مليون دينار أرد�ف

2022
الخليج  مجموعة  إدارة  مجلس  صادق  الهاشمية:  األردنية  الهاشمية:المملكة  األردنية  المملكة 
ة  للف�ق المالية  البيانات  عىل   )GIG – Jordan( األردن   – ن  للتأم�ي
بتاريــــخ  عقد  الذي  اجتماعه  ي 

�ن وذلك   31/12/2022 ي 
�ن المنتهية 

وحضور  المجلس،  رئيس  اللوزي  نا�  برئاسة   ،23/02/2023
. ي

كة الدكتور عىلي الوز�ن أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لل�ش
 2022 وقد �ح رئيس مجلس اإلدارة نا� اللوزي بأن نتائج العام 
يبة  ال�ن بعد  الربــح  ي 

بلغ صا�ن كة حيث  ال�ش تأسيس  منذ  األفضل  هي 
للعام  ي 

أرد�ن دينار  مليون   5.1 مع  مقارنة  ي 
أرد�ن دينار  مليون   7.3

ثمار  ي  ج�ن من  كة  ال�ش تمكنت  إذ   ،41% بلغت  نمو  بنسبة   2021
من  واالستفادة  الرقمي  والتحول  النمو  عىل  المرتكزة  اتيجيتها  اس�ق
 
ً
وتحديدا االستثمار  لتشجيع  األردنية  الحكومة  من  المقدمة  الحوافز 

 . ي ي�ج ال�ن اإلعفاء  أبرزها  و  المندمجة  ن  التأم�ي كات  ل�ش الممنوحة  تلك 
مليون   8 يقارب  بما  البنكية  ودائعها  عززت  قد  كة  ال�ش بأن  وأضاف 
 67 الودائع  تلك  مجموع  بلغ  حيث   2022 العام  خالل  ي 

أرد�ن دينار 
كة. %49 من مجموع أصول ال�ش العام تمثل  نهاية  مليون دينار مع 

بأن   – كة  لل�ش التنفيذي  الرئيس   – ي 
الوز�ن عىلي  الدكتور  أضاف  كما 

%9 عن نفس  ي األقساط المكتتبة بنسبة 
كة قد حققت ارتفاع �ن ال�ش

مليون   100 أعمالها  حجم  تجاوز  حيث  ي 
الماىصن العام  من  ة  الف�ق

بنسبة  والعمومية  اإلدارية  المصاريف  انخفضت  كما   . ي
أرد�ن دينار 

 137 كة اىل  %5 بالمقارنة مع العام السابق. و بلغت موجودات ال�ش
ي  وال�ق للسهم  ية  الدف�ق القيمة  عىل  انعكس  ذلك  كل  دينار،  مليون 

 1.86 إىل  لتصل   2021 العام  بنهاية  مقارنة   14% بنسبة  ارتفعت 
بلغت  ي  وال�ق ن  المساهم�ي لحقوق  بالنسبة  األمر  وكذلك  دينار/سهم، 

دينار. مليون   48.4
دينار خالل  مليون   26 اىل  رأسمالها  برفع  قامت  قد  كة  ال�ش أن  يذكر 
من  عززا  ن  ناجح�ي  

ً
واندماجا  

ً
استحواذا أنهت  أن  بعد  ي 

الماىصن العام 
الحياة  عىل  ن  التأم�ي بإضافة  منتجاتها  ومزيــــج  السوقية  كة  ال�ش مكانة 
مجموعة  لعمالئها.  كة  ال�ش تقدمها  ي  ال�ق التأمينية  الخدمات  إىل 
مجموعة  عضو  هي   )GIG – Jordan( األردن   – ن  للتأم�ي الخليج 
ي تعت�ج من أك�ج مجموعات  ن ومقرها دولة الكويت، ال�ق للتأم�ي الخليج 

. ً
تنوعا ها  أفريقيا وأك�ث األوسط وشمال  ق  ال�ش ي منطقة 

ن �ن التأم�ي
أْي   المصدر: الرَّ

La Société Nationale d’Assurance (SAA) annonce l’augmentation de 
son capital social
Algeria:Algeria: La Société Nationale d’Assurance (SAA) 
annonce l’augmentation de son capital social à trente-
cinq (35) Milliards de DA contre trente (30) Milliards 
de DA auparavant.
L’assemblée générale de la SAA, réunie le  05 février 
2023, en session extraordinaire, a décidé de procéder 
à l’augmentation du capital social de la société par 
incorporation de réserves facultatives pour un montant 
de cinq (5) Milliards de DA, pour le porter de trente 
(30) Milliards de DA à trente-cinq (35) Milliards de 
DA.
Cette décision importante vient couronner plusieurs 
décennies de succès de l’entreprise, qui célèbre 

cette année ses 60 ans d’existence et lui permettra 
de réaffirmer sa position de leader sur le marché et 
d’améliorer sa capacité à développer davantage ses 
activités.
Cette augmentation du niveau de capitalisation constitue 
un gage de sécurité financière qui confirme la résilience 
de l’entreprise face aux nombreuses évolutions de son 
environnement et renseigne fortement sur sa capacité, 
en tant qu’assureur, à faire face à ses engagements 
actuels et futurs.
Avec des fonds propres de 42 Milliards de dinars et un 
réseau de distribution constitué de 757 points de vente 
y compris les guichets de bancassurance, couvrant 

https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1324460
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Atlantasanad Assurance: Chiffre d’affaires stable en 2022
Morocco:Morocco: Au terme du quatrième trimestre 2022, 
Atlantasanad Assurance enregistre un chiffre d’affaires 
de 1 258 MDH en hausse de +4.6% par rapport à la 
même période de l’année 2021 soit une progression de 
+55 MDH.
L’activité non-vie ressort avec un chiffre d’affaire de 
984 MDH et présente une croissance de +13.6%, soit 
+118 MDH. 
Le chiffre d’affaire vie se situe à 274 MDH enregistrant 
une baisse de -18.7% soit -63 MDH en lien avec la 
dynamique de la collecte enregistrée sur les produits de 
capitalisation lors du 4ème trimestre 2021. 
Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaire 
d’Atlantasanad Assurance s’élève à 5 403 MDH 
marquant une stagnation par rapport à fin décembre 

2021.Le chiffre d’affaire de l’activité non-vie ressort à 
4 179 MDH avec une progression de +3.3% soit+133 
MDH. 
L’activité vie ressort avec un chiffre d’affaire de 1 224 
MDH marquant une baisse de -9.7%, soit -131 MDH. 
Dans le cadre de la restructuration du pôle financier 
du Groupe Holmarcom, Atlantasanad Assurance a 
procédé lors du 3ème trimestre 2022 au transfert de la 
filiale Atlanta Côte d’ivoire à la holding Holmarcom 
Africa Financial Services. 
Le chiffre d’affaires consolidé à fin 2022 s’élève à 5 
464 MDH en légère croissance de +0.3%. En non-vie, 
le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 4 240 MDH en 
hausse de +3.6%. Le chiffre d’affaires de la vie reste 
identique à celui du social.

نمو أرباح الخليج التكافىلي بنسبة 27 %

 2022 خالل  التكافىلي  ن  للتأم�ي الخليج  كة  �ش أرباح  ارتفعت  قطـــر:قطـــر: 
26.85 % عىل أساس سنوي مع توصية بتوزيــــع نقدي، وفق  بنسبة 
العام  ي 

 �ن
ً
أرباحا التكافىلي  ن  للتأم�ي الخليج  لبورصة قطر، وسجلت  بيان 

ربــح  مقابل  ريال،  مليون   50.79 بقيمة   2022 ديسم�ج   31 المنتهي 
 0.199 السهم  2021. وبلغت ربحية  ي 

40.13 مليون ريال �ن بقيمة 
من  نفسها  ة  للف�ق ريال   0.157 السهم  ربحية  مقابل   2022 ي 

�ن ريال 
عىل  نقدية  أرباح  بتوزيــــع  كة  ال�ش إدارة  مجلس  وأوىص   .2021 عام 
وأعلنت  سهم.  لكل  ريال   0.1 بقيمة  ي 

الماىصن العام  عن  ن  المساهم�ي
 15 العادية لإلنعقاد، يوم األربعاء  العامة  كة عن دعوة الجمعية  ال�ش
األرباح  وحساب  العمومية  انية  ن الم�ي لمناقشة  وذلك  المقبل؛  مارس 
اإلدارة  مجلس  وتوصية  عليها  والمصادقة   2022 عن  والخسائر 
ن  المساهم�ي عىل  كة  ال�ش مال  رأس  من   %  10 نسبته  نقدي  بتوزيــــع 
تقرير  ومناقشة  األعمال سماع  يتضمن جدول  كما  ريال.   0,1 بواقع 

ي 
الماىصن العام  عن  الماىلي  ومركزها  كة  ال�ش نشاط  عن  اإلدارة  مجلس 

عن  ي  الخار�ج الحسابات  مراقب  تقرير  وكذلك  المستقبلية،  والخطة 
كما   .2022 ديسم�ج   31 ي 

�ن المنتهية  المالية  للسنة  كة  ال�ش انية  ن م�ي
عية، وإبراء ذمة أعضاء  يشمل سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة ال�ش
عام  عن  الحوكمة  تقرير  مناقشة  المسؤولية،  من  اإلدارة  مجلـس 
 2023 المالية  للسنة  ن  الخارجي�ي الحسابات  ي  مراق�ج ن  وتعي�ي  ،2022
كموعد  المقبل  مارس   22 يوم  كة  ال�ش وحددت  أتعابهم.  وتحديد 
يشار  األول.  ي لالجتماع 

القانو�ن النصاب  اكتمال  ي حالة عدم 
�ن بديل، 

التسعة  خالل  ارتفعت  التكافىلي  ن  للتأم�ي الخليج  كة  �ش أرباح  أن  إىل 
 46 لتسجل   6.63% بنسبة   2022 سبتم�ج   30 ي 

�ن المنتهية  أشهر 
نفسها  ة  للف�ق ريال  مليون   43,15 بقيمة  أرباح  مقابل  ريال،  مليون 

.2021 من 

l’ensemble du territoire de notre vaste pays, la SAA 
réitère son engagement à apporter les meilleures 
réponses possibles aux attentes de ses millions de 
prospects et clients.
Les fonds propres de la Compagnie s’élèvent à 4.982 
MDH à fin décembre 2022, contre 4 756 MDH en 

2021, soit une hausse de 4,8%.
Le Conseil d’Administration de la Compagnie a décidé 
de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire la 
distribution au titre de l’exercice 2022 d’un dividende 
de 36 dirhams par action contre un dividende de 35 
Dirhams en  2021.  Source: Company’s page on LinkedIn

 Source: 212 Assurances

المصدر: الشرق

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