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General Secretariat Activities

ي الدولي الجديد 17 يعزز من عدالة  المعيار المحاس�ب
وشفافية المعلومات المقدمة

ي الدولي 17  مبادئ المعيار المحاس�ب
ي 2023

ف التنفيذ �ف ودخوله ح�ي
16-03- 360 مشارك، عُقدت أمس الموافق  بحضور ما يقرب من 

ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  نظمها  ي  ال�ت اضية  االف�ت الندوة   2022
كة  �ش من  وبرعاية   )SOA( الدولية  ن  االكتواري�ي جمعية  مع  بالتعاون 
الدولي  ي  المحاس�ب المعيار  “مبادئ  بعنوان   SHMA Consulting

.”2023 ي 
ن التنفيذ �ن 17 ودخوله ح�ي

والذي   IFRS 17 ي  المحاس�ب المعيار  أن  المتحدثون  أوضح  وقد 
شفافية  من  يد  ن س�ي  ،2023/01/01 ي 

�ن التطبيق  ن  ح�ي سيدخل 
أفضل،  نتائجها بشكل  إمكانية مقارنة  ن ومن  التأم�ي كات  اإلفصاح ل�ش

SOA / SHMA / GAIF 10th 

webinar, IFRS 17 for beginners

https://iciec.isdb.org/
https://event.gaif33conference.com/register
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مقاصة  أي  إجراء  منع  مع  المتوقعة،  خسائرها  أو  أرباحها  عىل  بناء 
وشفافية  عدالة  من  يعزز  سوف  وذلك  العقود،  وخسائر  أرباح  ن  ب�ي
 )GM( العام  النموذج  يفرض  أنه  عن  فضال  المقدمة،  المعلومات 
مرجحة  تقديرات  باستخدام  المطلوبات  قياس  المعيار  ضمن 
حسب  تعديلها  يتم  ثم  المستقبلية.  النقدية  للتدفقات  احتمالية 

المتوقعة. األرباح  يمثل  تعاقدي  خدمة  وبــهامش  المخاطر 
كة  ب�ش ن  األكتواري�ي رئيس   – زيدان  محمد  السيد/  أشار  وقد  هذا 
الجهه  السعودي بصفته  المركزي  البنك  أن  الفرنسي  السعودي  أليانز 
أعد  قد  السعودية  العربية  بالمملكة  ن  التأم�ي قطاع  عىل  الرقابية 
2023 لمساعدة  ي بداية عام 

خريطة طريق لتطبيق المعيار الجديد �ن
وقد  ه  مشاكل كب�ي دون حدوث  المعيار  لتطبيق  االنتقال  ي 

�ن كات  ال�ش
. 2019 ي عام 

ي تطبيق تلك الخريطة �ن
عت �ن كات قد �ش ن أن ال�ش ب�ي

أن  ي 
األرد�ن المركزي  البنك  ي 

�ن الخب�ي  رفعت حماد،  السيد  أوضح  كما 
-مبادئ  لكون  الرقابية  الجهات  من  أستحسان  ال�ت  قد  المعيار  هذا 
-وقد  المبادئ  تلك  الرقابة ومن  متطلبات  مع  تتفق  الجديد-  المعيار 
عىل  والقدرة  الشفافية  المخاطر،  بإدارة  االهتمام  ابرازها-  تكون 

اماتها. ن بإل�ت الوفاء  كات عىل  ال�ش المالءة ومدى قدرة  قياس هامش 
يشكل  ال   17 الجديد  الدولي  ي  المحاس�ب المعيار  تطبيق  أن  وأضاف 
الرقابية  للجهات   

ً
تحديا أيضا  يمثل  وإنما  كات  لل�ش فقط  تحدي 

الجديد،  المعيار  متطلبات  مع  لتتوافق  يعية  الت�ش األطر  لتحديث 
نظرا  طوياًل   

ً
وقتا أخدت  قد  البيانات  تحليل  مرحلة  أن  وأوضح 

ي قد أصدر دلياًل 
امنها مع أزمة كورونا، وأشار إل أن المركزي األرد�ن ن ل�ت

ومتطلباته. الجديد  المعيار  فهم  ي 
�ن كات  ال�ش لمساعدة   

ً
شاديا اس�ت

 SHMA كة  ب�ش مدير   – خان  احمد  عبدالمعيد  السيد/  أشار  كما 
نقل  هي  كات  ال�ش تواجه  ي  ال�ت التحديات  أبرز  أن  إل   Consulting

. ُتعد تحدي كب�ي ذاتها  ي حد 
البيانات �ن بل  انيات  ن والم�ي البيانات 

مرحلة  بمخرجات  االستفادة  ورة  ن عىل �ن المتحدث�ي جميع  أكد  وقد 
لمتطلبات  المالئمه  المعلومات  نظم  اختيار  وأهمية  البيانات  تحليل 

المرحله. تلك 
هنا الضغط  الرجاء  الندوة،  تسجيل  لمشاهدة 

To watch the vedio, please click here

تقالية وع إنشاء مجمعة للبطاقة ال�ب م�ش

إجتماع اللجنة الُمصغرة المنبثقة عن لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية 
الموحدة

والساده  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  األمانة  حرص  إطار  ي 
�ن

متابعة  عىل  الموحدة  العربية  والمكاتب  السيارات  تأمينات  لجنة  أعضاء 
أعمال اللجنة وإجراء ما فيه مصلحة لكافة أعضاءها من المكاتب العربية 
اجتماع   17-03-2022 الموافق  ي 

الما�ن الخميس  يوم  ُعقد  الموحدة، 
العربية  والمكاتب  السيارات  تأمينات  لجنة  المشكلة من  الُمصغرة  اللجنة 

تقالية. ال�ب للبطاقة  مجمعة  إنشاء  وع  م�ش ودراسة  لمناقشة  الموحدة 
للمجمعة  التنفيذى  المدير  لبيب  ابراهيم  السيد/  اختيار  تم  وقد  هذا 
الموحد  المكتب  مديرة   – المركبات  عىل  اإلجبارى  ن  للتأم�ي المرصية 
المكاتب  عضويتها  ي 

�ن تضم  ي  ال�ت المُصغرة  اللجنة  مقرر  ليكون  المرصي 
عن  فضال  والمرصي  الجزائري   / ي 

العرا�ت  / ي  البحري�ن  / ي 
األرد�ن الموحده 

)التكنولوجيه( الفنية  للجوانب  ممثل  ي كعضو  العتي�ب ثامر  المهندس/ 
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تشكيل تلك اللجنة الُمصغرة بموجب قرار 
اجتماعها  لدى  الموحدة  العربية  والمكاتب  السيارات  تأمينات  لجنة  من 
جدوى  مدى  لدراسة   02-03-2022 بتاريــــخ  المنعقد  األخ�ي  ي 

ا�ن االف�ت
تقالية ال�ب للبطاقة  مجمعة  إنشاء 

https://aqabaconf.com/
https://soa-org.zoom.us/rec/play/DOSkCuRYs7r2sL1YHCEY0SD0YmEFr1W2kKt7u2QnZAfqeiPQhSyU_XrEF5dkGr1vxMpxIDoQ10zNr_lb.qy1NgV1dxsSg2g4W
https://soa-org.zoom.us/rec/play/DOSkCuRYs7r2sL1YHCEY0SD0YmEFr1W2kKt7u2QnZAfqeiPQhSyU_XrEF5dkGr1vxMpxIDoQ10zNr_lb.qy1NgV1dxsSg2g4W
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ف ي للتأم�ي زيارة السيد/ أسامة القيسي لمقر األمانة العامة لإلتحاد العام العر�ب
السيد/  بزيارة  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  األمانة  فت  �ش
ن  لتأم�ي اإلسالمية  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس   - القيسي  أسامة 

له. المرافق  والوفد  الصادرات  وائتمان  اإلستثمار 
ي  العر�ب العام  اإلتحاد  ن  ب�ي التعاون  سبل  لمناقشة  الزياة  جاءت  وقد 
وائتمان  اإلستثمار  ن  لتأم�ي اإلسالمية  والمؤسسة  أمان  واتحاد  ن  للتأم�ي

الصادرات.

Markets’ Reports

»الرقابة المالية«: 24 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة خالل 2021/2020..
 للممتلكات

ً
و23.9 مليارا

إرتفاع  عن  المالية  للرقابة  العامة  للهيئة  حديث  تقرير  كشف 
خالل  جنيه  مليار   24.05 إل  األشخاص  تأمينات  أقساط  إجمالي 
جنيه  مليار   18.54 مقابل   ،2021  /2020 ي 

الما�ن المالي  العام 
.29.7% نمو  السابق عليه، بمعدل  المالي  العام  خالل 

األشخاص  تأمينات  كات  ل�ش ة  المبا�ش األقساط  أن  التقرير  وأوضح 
 ،2021  /2020 المالي  العام  خالل  جنيه  مليار   23.97 سجلت 
 /2019 األسبق  المالي  العام  خالل  جنيه  مليار   18.47 مقابل 

5.5 مليار جنيه. 2020، بزيادة 
ي بلغ نحو  ن الوارد المحىلي والخار�ب وأشار إل أن أقساط إعادة التأم�ي
64 مليون جنيه خالل  2021، مقابل  يونيو  بنهاية  84 مليون جنيه 

.2020 /2019 العام المالي األسبق 
أن  التقرير  نوه  والمسئوليات،  الممتلكات  تأمينات  أقساط  وحول 
23.47 مليار جنيه خالل  النشاط بلغت حوالي  إجمالي أقساط هذا 
المالي  العام  جنيه خالل  مليار   21.53 مقابل   ، ي

الما�ن المالي  العام 
.9% 2020/ 2021، بزيادة  األسبق 

والمسئوليات  الممتلكات  لتأمينات  ة  المبا�ش األقساط  أن  إل  وأشار 
العام  خالل  جنيه  مليار   21.99 إل  لتصل   8.6% بنحو  إرتفعت 
خالل  جنيه  مليار   20.24 مقابل   ،2021  /2020 ي 

الما�ن المالي 
.2020 /2019 العام المالي األسبق 

ي بالسوق  ن الوارد المحىلي والخار�ب وتابع “بلغت أقساط إعادة التأم�ي
2020/ 2021، مقابل  المالي  العام  1.48 مليار جنيه خالل  حوالي 

.”2020 /2019 1.29 مليار جنيه خالل العام المالي األسبق 

ي
47.5 مليار جنيه إجمالي أقساط السوق خالل العام المالي الما�ن

ي 
الما�ن المالي  العام  خالل  األقساط  إجمالي  قيمة  ارتفعت  وقد 

مليار   40.1 بـ  مقارنة  جنيه  مليار   47.5 إل  لتصل   2021  /2020
بحوالي  تقدر  زيادة  بنسبة  عليه،  السابق  المالي  العام  خالل  جنيه 

.18.5%

تريليون   10.1 التأمينية  والتغطيات  ن  التأم�ي مبالغ  إجمالي  بلغ  كما 
 8.1 بـ  مقارنة   ،2021  /2020 ي 

الما�ن المالي  العام  خالل  جنيه 
بلغ  زيادة  بمعدل   ،2020  /2019 المالي  العام  خالل  جنيه  تريليون 

.24.8%
والمسئوليات  الممتلكات  عىل  التأمينية  التغطية  مبالغ  قيمة  وبلغت 
4.7 تريليون  بـ  2021، مقارنة  المالي  العام  5.1 تريليون جنيه خالل 
بينما   ،8.4% بلغ  زيادة  بمعدل   ،2020 المالي  العام  خالل  جنيه 
973.1 مليار جنيه  الحياة  تأمينات  لوثائق  ن  التأم�ي بلغت قيمة مبالغ 
العام  858.3 مليار جنيه خالل  بـ  2021، مقارنة  المالي  العام  خالل 

.13.4% 2020، بمعدل زيادة بلغ  المالي 
ي  الط�ب ن  التأم�ي لوثائق  التأمينية  التغطيات  مبالغ  قيمة  وإرتفعت 
2021، مقارنة  المالي  العام  تريليونات جنيه خالل   4 والحوادث إل 
بلغ  زيادة  بمعدل   ،2020 المالي  العام  خالل  جنيه  تريليون   2.5 بـ 

.60.1%

المصدر: أموال الغد والهيئة العامة للرقابة المالية

https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C561FAQEbAZJgzoU6IA/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1647332609986?e=1647936000&v=beta&t=hd1GAgpSZAAYzydNNPuc0XbI0AOc1iIuQ-WVuv7g6ZE
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World Insurance

Large losses accumulate in Q1, with Japan quake the latest

Analysts warn of heightened loss accumulation 
as Japan’s Fukushima prefecture recovers from a 
Magnitude 7.3 earthquake that struck off the eastern 
coast yesterday at 11:30pm local time.
The UGCS says that the earthquake struck some 57 km 
east north-east of Namie, Japan at a depth of just over 
60km.
While it’s too early to determine economic and insured 
losses from the quake, insurance penetration is low 
suggesting that the insured loss will be considerably 
lower than the overall economic loss.
The 2021 Magnitude 7.0 quake that struck off the 
coast of the Fukushima region of Japan is a relatively 
similar event, and according to the General Insurance 
Association of Japan, resulted in insured losses of more 
than $1.8 billion.
But while the insured loss from the Japan quake might 
well be minimal, it certainly isn’t the first large loss 
event of the year and will add to the burden from 
flooding in Australia and parts of Europe, as well as the 
uncertain impacts of Russia’s invasion of Ukraine and 
the ongoing war.
Both the Queensland and New South Wales areas 
of Australia have been hammered by flooding that 
commenced in February. According to the Insurance 
Council of Australia (ICA), the industry loss has now 
exceeded the AU$2.2 billion mark and will rise further 
as claims continue to filter through.
It’s expected that reinsurers will assume much of the 
loss from the floods in Australia, with a number of 
primary insurers, including Suncorp, already warning 
of, or confirming recoveries from their reinsurance 
partners for the event.
Prior to the floods in Australia, parts of Scotland, 
Northern Europe, and Germany were battered by 

windstorm Nadia, also known as Malik. Catastrophe 
risk modeller PERILS recently published an initial 
insured loss estimate of €272 million for the storm, of 
which more than 50% occurred in Germany.
And, then, of course, the decision of Russian President 
Vladimir Putin to invade Ukraine will have far-
reaching consequences for industries of all shapes and 
sizes, including the risk transfer space.
Currently, it’s expected that direct exposure to Russia 
and Ukraine is insignificant for reinsurers and London 
Market carriers, although there’s some uncertainty 
around specialty lines and notably aviation, marine, 
credit and political risk.
Insurance penetration is low in both Ukraine and 
Russia, and as global insurers and reinsurers cut ties 
with Russia, which in turn has seen the Kremlin ban its 
insurers from transacting with re/insurers and brokers 
in what it calls “unfriendly states”, it’s likely that future 
impacts will be minimal.
But uncertainty is key here, and whether or not the war 
results in meaningful losses for the industry, the man-
made impacts will add to the burden from the natural 
catastrophes that have occurred.
All of this leads Bank of America to warn that, “There 
is an increasing risk large losses will be above budget 
in Q1”.
Q1 2022 results season has yet to begin so we will have 
to wait and see how reinsurers and London Market 
players have managed through an active three months, 
on the back of one of the costliest years for catastrophe 
losses on record.
It’s worth noting that of Europe’s big four reinsurers, 
only SCOR decided to cut its nat cat exposure at 1/1, 
with Hannover Re, Munich Re, and Swiss Re all 
increasing.

After another year of $100 billion+ catastrophe losses in 2021, reinsurers and London Market insurers are facing 
an accumulation of losses in the first quarter of this year, raising the likelihood that large losses exceed budget for 
the period, according to Bank of America.

 Source: Reinsurance News

Biodiversity risk to become material by 2024
Biodiversity loss threatens the value chain on which 
we all depend, according to a report from Clyde & Co 
and the Global Resilience Partnership.
The report highlights how the requirement to protect 

biodiversity and respond to the associated natural 
capital reporting and compliance standards are set to 
become the next ESG challenge for global businesses, 
raising significant liability and litigation risks.

https://online.flippingbook.com/view/946679185/
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Clyde & Co Partner Nigel Brook, commented: 
“Businesses will see new physical, regulatory, market 
and reputational risks – all of which are compounded 
by the hyper-connectivity of global value chains. The 
consequences of not managing these risks will play 
out in terms of inability to attract finance, do deals and 
ultimately in damage to market value.
“Insurers will face scrutiny of the biodiversity risks 
and impacts of their underwriting and investments. 
Biodiversity loss will lead to write-downs and write-
offs in impacted business lines, increasing claims and 
rising premiums.”
The timetable for change is clear
Wide-ranging value chain due diligence standards of 
care are coming to the fore, and will be in place in many 
jurisdictions by 2024. At the same time, new standards 
in nature-related risk reporting will be embedded into 
mainstream corporate reporting standards.
A global framework for nature-related disclosures 
(through the Taskforce on Nature-related Financial 
Disclosures – TNFD) will be trialled this year. Following 
the climate disclosures playbook, investor pressure will 
lead to adoption, with mandatory reporting regimes to 
follow.
Further action will take place at the Convention on 
Biodiversity’s COP15 in Kunming, China later this 
year where countries are expected to agree to “30x30” 
targets for biodiversity – to preserve and protect 30% 
of land and sea by 2030. Concerted policy action on 
biodiversity will increase law and regulation in this 
area. 
In the EU, the proposed Directive on Corporate 
Sustainability Due Diligence is expected to be adopted 
later this year and will require companies with 
significant turnover in the EU to understand whether 
value chain activities are having an adverse impact on 
biodiversity, as well as other environmental harms and 
human rights abuses.
Building on similar mandatory Human Rights and 
Environmental Due Diligence legislation in France 
and Germany, the Directive will require companies to 
take action to prevent, mitigate or end adverse impacts. 
The Directive will create a civil liability regime, and 
national administrative authorities will be empowered 
to levy fines for non-compliance.
As with other far-reaching EU legislation, like GDPR, 
the effects will be transmitted through value chains 
to corporates globally. Member States will have two 
years to implement the Directive, with harmonisation 
expected by 2024.
Clyde & Co senior associate Wynne Lawrence, 
commented: “In many ways, climate change wrote 

the playbook here. Like the climate, the biosphere is 
a planetary boundary we endanger at our peril. The 
economy is wholly dependent on a healthy biosphere 
and there are many initiatives to translate that structural 
material risk into corporate decision-making.
“There are ever-rising standards of care for biodiversity 
risk assessment, monitoring and disclosure. At the same 
time, courts are increasingly willing to look beyond 
corporate structure at group companies and value chain 
partners.”
Brook added: “We have seen the first cases be brought 
under existing mandatory due diligence standards in 
France. Courts in the UK, Netherlands and Canada 
have found parent companies can be responsible at 
law for the actions of their foreign subsidiaries. These 
developments will raise the bar for responsible business 
conduct in the biosphere.”
All industries impacted
Inadequate planning or management around the 
physical risks of biodiversity loss can impact companies 
directly reliant on ecosystem services, such as food and 
agriculture. But it can also harm companies in diverse 
lines of business, as biodiversity risks are embedded in 
every value chain, including real estate, aviation, and 
electronics.
Through increased regulation and investor scrutiny, 
companies will need to understand their biodiversity 
dependencies and impacts.
Due diligence failures will be the trigger
Following the OECD guidance for responsible business 
conduct, companies will be required to:
1. Embed responsible business conduct into policies 
and management systems
2. Identify and assess adverse impacts in operations, 
supply chains and business relationships



GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2020/08/17
2022/03/212022/03/21 IssueIssue  143143  العددالعدد 66

3. Cease, prevent or mitigate adverse impacts
4. Track implementation and results
5. Communicate how impacts are addressed
6. Provide for or cooperate in remediation of negative 
impacts when appropriate
There will be increased liability risks for companies 
that do not exercise sustainability due diligence.
Nathanial Matthews, CEO of the Global Resilience 
Partnership, commented: “Nature has been providing 
its ecosystem services free of charge with economic 
models not properly accounting for nature’s 

contributions to people and planet, or for the true costs 
of pollution and environmental degradation.
“As a result of ignoring the importance of the natural 
world and our impacts upon it, we are now facing a 
biodiversity crisis that will reverberate across society 
and economies.”
Brook concluded: “Companies that fail to anticipate the 
scale of the transition to a sustainable economy will find 
themselves exposed to liability risk. Businesses will 
need to stay nimble and anticipate incoming investor 
and regulatory pressures, as well as rapidly changing 
procurement priorities for value chain partners.”

 Source: Global Reinsurance
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الهيئة العامة لسوق المال توقع مذكرة تفاهم مع هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط 
االجتماعي بالمملكة المغربية

تبادل  نحو  وسعيا  التأمينية  الصناعة  تطوير  أهمية  عىل  تأكيدا 
المغربية  والمملكة  عمان  سلطنة  بها  تمتاز  ي  ال�ت ات  والخ�ب التجارب 
مراقبة  وهيئة  المال  لسوق  العامة  الهيئة  وقعت   ، ن التأم�ي قطاع  ي 

�ن
اليوم  صباح  المغربية  بالمملكة  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات 
ن  التأم�ي قطاع  عىل  والرقابة  اف  اإل�ش مجال  ي 

�ن تفاهم  مذكرة  عىل 
مجال  ي 

�ن ن  الهيئت�ي ن  ب�ي ك  المش�ت التعاون  تعزيز  ي 
�ن ستسهم  ي  وال�ت

يعية  الت�ش األنظمة  لتطوير   ات  والخ�ب المعلومات  وتبادل  ن  التأم�ي
عىل  التوقيع  ي 

يأ�ت حيث  البلدين،  ي 
�ن القطاع  بها  يمتاز  ي  ال�ت والتقنية 

الرسمي  الوفد  بها  ي يقوم  ال�ت الزيارة  المذكرة ضمن إطار برنامج  هذه 
المذكرة  عىل  وقع  فقد   ، أيام  عدة  تستغرق  عمان  لسلطنة  ي  المغر�ب
الرئيس  السالمي  سالم  بن  عبدهللا  الشيخ  ي سعادة 

العما�ن ي 
الجا�ن من 

 ، العلمي خليل  عثمان  والسيد  المال  لسوق  العامة  للهيئة  التنفيذي 
من  باإلنابة  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  رئيس 
المملكة  سف�ي  الحسيسن   طارق  سعادة  بحضور  المغربية  المملكة 

عمان. سلطنة  ي 
�ن المعتمد  المغربية 

التنفيذي  الرئيس  السالمي  سالم  بن  عبدهللا  الشيخ  سعادة  و�ح 
بهدف  ي 

يأ�ت المذكرة  هذه  توقيع  بأن  المال،  لسوق  العامة  للهيئة 

ي 
ات �ن الخ�ب ن وتبادل  التأم�ي ي قطاع 

البلدين �ن ن  التعاون ب�ي تعزيز سبل 
ي هذا القطاع، وآلية تعزيز 

مجال تنظيم أعمال المؤسسات العاملة �ن
ي 

�ن ن  التأم�ي بسوق  االرتقاء  ي 
�ن تساهم  ي  ال�ت اف  واإل�ش الرقابة  أنظمة 

ن به البلدين من مستوى  ن عىل ما يتم�ي ك�ي البلدين، وذلك من خالل ال�ت

français

Russia-Ukraine war set to impact insurance industry with huge 
losses

A Financial Times source said insurance marketplace 
Lloyd’s is potentially looking at overall losses worth 
somewhere between US$1 billion and US$4 billion. 
The estimate already excludes payouts from reinsurers.
Lloyd’s declined to comment, according to the 
publication.
Earlier this week, the centuries-old exchange stated: 
“For Lloyd’s – despite our market having representatives 
all over the world – our activities in Russia and Belarus 
represent less than 1% of the business we transact. 

However, we know the world is too connected for 
any of us to sit on the sidelines. And insurance is too 
ingrained in the world economy for us to not play an 
active role.
Meanwhile, Marsh global aviation head Garrett 
Hanrahan believes that failure to recover stranded 
planes could mean a US$5 billion insurance hit in what 
could be history’s single biggest aviation loss. If the war 
escalates further, a public-private solution to address 
the losses might have to be explored, he suggested.

The global insurance industry could be facing billions of dollars in losses as a result of Russia’s invasion of 
Ukraine, warns stakeholders.

 Source: Insurance Business mag.

https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-actualite/lacaps-conclut-un-memorandum-dentente-avec-lautorite-omanaise-du-marche-des
https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-actualite/lacaps-conclut-un-memorandum-dentente-avec-lautorite-omanaise-du-marche-des


النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2022/03/212022/03/21 IssueIssue  143143  العددالعدد 77

ن بما  التأم�ي ي قطاع 
العاملة �ن اف عىل أداء المؤسسات  التنظيم واإل�ش

الخدمة  جودة  بمستوى  واالرتقاء  التأمينية  الصناعة  تطوير  يضمن 
السوق،  ي 

�ن ن  العامل�ي أداء  واستدامة  الوثائق  حملة  حماية  ويضمن 
مواكبة  لنا  يضمن  التعاون  من  النوع  هذا  تعزيز  عىل  اهتمامنا  كما 
اإلقليمية  ن  التأم�ي سوق  ي 

�ن مستجد  هو  بما  العمانية  ن  التأم�ي سوق 
مظلة  توف�ي  من  الحالية  المرحلة  احتياجات  ي  يل�ب وبما  والعالمية 
قطاع  أن  باعتبار  للمؤسسات  آمنة  استثمارية  وبيئة  لألفراد  تأمينية 
ي تقودها  ن أحد الوسائل المهمة لتحقيق األولويات الوطنية ال�ت التأم�ي

.2040 الرؤية عمان 
هيئة  رئيس   ، العلمي خليل  عثمان  السيد  أكد  ي  المغر�ب الجانب  ومن 
التفاهم  مذكرة  أن  باإلنابة،  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة 
تشجيع  خالل  من  بالبلدين  ن  التأم�ي قطاع  تطوير  شأنها  من  الموقعة 
عىل  والسهر  الصلة،  ذات  والتنظيمية  الرقابية  المعلومات  تبادل 
ضمان  عىل  ن  التحف�ي بغية  ن  الهيئت�ي ن  ب�ي الرقابية  اإلطارات  تنسيق 
وأشار  هيئة.  بكل  الخاصة  والرقابة  اف  اإل�ش ألنظمة  مستمر  تطور 
ن يهم أيضا  ي الجديد الذي يجمع الهيئت�ي

العلمي إل أن اإلطار التعاو�ن
والدراسات  البحوث  إعداد  ي 

�ن والمساعدة  والتجارب  ات  الخ�ب تبادل 
شدد   ، ن بالتأم�ي الصلة  ذات  المجاالت  ي كافة 

�ن االستشارات  وتقديم 

تطبيق  مجال  ي 
�ن والمعلومات  ات  الخ�ب وتبادل  التنسيق  ورة  �ن عىل 

الدولية. المعاي�ي 
تسىع  ن  الجانب�ي ن  ب�ي الموقعة  التفاهم  مذكرة  أن  إل  اإلشارة  وتجدر 
ي 

�ن ات  الخ�ب كتبادل  كة  المش�ت األهداف  من  مجموعة  تحقيق  إل 
وكذلك  التأمينية  والمخاطر  الطبيعية  الكوارث  مع  التعامل  مجال 
ن  كات التأم�ي اف والرقابة عىل �ش ي اإل�ش

األنظمة التقنية المستخدمة �ن
ات  الخ�ب وتبادل  التنسيق  تعزيز  وكذا  بها،  المرتبطة  واألنشطة 
ذات  اإلرهاب  وتمويل  األموال  مكافحة غسل  ي مجال 

�ن والمعلومات 
ي مجال تطبيق المعاي�ي 

ن �ن ن الطرف�ي ن والتعاون ب�ي الصلة بقطاع التأم�ي
بالتعاون  المتعلقة  المالي  العمل  مجموعة  توصيات  خاصة  الدولية، 

ي هذا المجال.
الدولي �ن

إحداثها  تم  ي  ال�ت  ، االجتماعي واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  وتعد 
بتنظيم  المكلفة  الهيئة   ،64.12 قانون  بموجب   ،2016 سنة 
بالمغرب.  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  قطاعي  عىل  اف  واإل�ش
اهة  ن ي إطار الصالحيات المخولة لها، تحرص الهيئة عىل ضمان ال�ن

و�ن
بما يحفظ  لرقابتها،  الخاضعة  القطاعات  اشتغال وكذا تطور  وحسن 

الحقوق. من  والمستفيدين  ن  والمنخرط�ي لهم  المؤمن  حقوق 
المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

 Source: ACAPS

ي مجال 
هيئة سوق المال وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي تبحثان سبل التعاون �ف

ف الرقمي ف الكوارث والتأم�ي تأم�ي
من  الرسمي  الوفد  أمام  اليوم  المال  لسوق  العامة  الهيئة  استعرضت 
المغربية  بالمملكة  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة 
فيها  بما   ، ي

العما�ن ن  التأم�ي سوق  تنظيم  ي 
�ن عمان  سلطنة  تجربة 

إلطالق  والتقنية  يعية  الت�ش البنية  لتعزيز  القائمة  االستعدادات 
الخاص  القطاع  ي 

�ن ن   العامل�ي عىل  االلزامي  الصحي  ن  التأم�ي وع  م�ش
عىل  الوقوف  مع  الرقمي  ن  والتأم�ي الكوارث  ن  وتأم�ي للبالد،  والزائرين 
يعية  الت�ش للبنيه  ي 

التأريحن والتطور  ن  التأم�ي سوق  المستجدات  أهم 
ي  المغر�ب الوفد  زيارة  برنامج  إطار  ي 

�ن ذلك  جاء   ، ن التأم�ي لقطاع 
التعاون  سبل  بحث  بهدف  أيام  عدة  تستغرق  ي  وال�ت عمان  لسلطنة 
تنظيم  مجاالت  ي 

�ن ات  الخ�ب وتبادل  ن  التأم�ي قطاع  ي 
�ن البلدين  ن  ب�ي

انظمة  تعزيز  وآلية  القطاع،  هذا  ي 
�ن العاملة  المؤسسات  أعمال 

البلدي. ي 
ن �ن التأم�ي ي االرتقاء بسوق 

ي تساهم �ن ال�ت اف  الرقابة واإل�ش
المال  لسوق  العامة  الهيئة  تجربة  عىل  ي  المغر�ب الوفد  تعرف  كما   

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

إل  باإلضافة  المخاطر  عىل  ي  المب�ن المال  لرأس  المالءة  حساب  ي 
�ن

 ،” ن “تمك�ي ن  التأم�ي قطاع  ي 
�ن العمانية  الكوادر  لتأهيل  ي  الوط�ن نامج  ال�ب

القطاع  ي 
�ن ن  العامل�ي عىل  الصحي  ن  التأم�ي تعميم  وع  م�ش جانب  إل 

تم  كما  لها،  والزائرين  السلطنة  ي 
�ن ن  المقيم�ي والوافدين  الخاص 

والتحول  التأمينية  الخدمات  وجهود  ن  التأم�ي إعادة  إل  التطرق 
. ن التأم�ي ي قطاع 

الرقمي �ن
مراقبة  هيئة  تجربة  ي  المغر�ب الوفد  استعرض  آخر  جانب  ومن 
باعتبارها   2016 ي 

�ن تأسست  ي  ال�ت االجتماعي  واالحتياط  التأمينات 
واالحتياط  التأمينات  قطاعي  ومراقبة  ن  بتقن�ي المكلفة  السلطة 
ي عرضا حول عدد من المواضيع  ، فقد قدم الجانب المغر�ب االجتماعي
باإلضافة  التكافىلي  ن  والتأم�ي المناخ  مخاطر  عىل  اف  باإل�ش المتعلقة 
ي 

�ن الرقمنة  موضوع  الوفد  أوضح  كما  الكارثية،  األحداث  تغطية  إل 
العالم. ي 

�ن التكنولوجية  الثورة  مع   
ً
تزامنا ، وذلك  ن التأم�ي قطاع 

Arab Insurance KuwaitKuwait

ف تعديل األوضاع اخيص 3 أشهر لح�ي « تمدد ال�ت ف »وحدة التأم�ي
اخيص مزاولة النشاط  ة السماح بالعمل ب�ت ، قرارا مدد من خالله ف�ت ي ، محمد سليمان العتي�ب ن ي وحدة تنظيم التأم�ي

أصدر رئيس اللجنة العليا �ن
لسنة   21 رقم  القرار  تعديل  بشأن   2022 لسنة   12 رقم  حمل  قرار  ي  العتي�ب أصدر   ،

ً
وتفصيليا المقبل.  يونيو   30 ي 

�ن لتنتهي  إضافية  أشهر   3
القانون )125( لسنة  المادة )2( من  ن ألحكام  النشاط للخاضع�ي اخيص مزاولة  بالعمل ب�ت السماح  ة  بـ »تمدد ف�ت ي مادته األول 

2021 ق�ن �ن
تنتهي  أشهر   3 لمـــدة   2022/03/31 تاريــــخ  ح�ت  النشــاط  لمزاولـــة  تراخيصهم  والساريـــة  التنفيذية  والئحته  ن  التأم�ي تنظيم  شأن  ي 

�ن  2019
.»2022/06/30 بتاريــــخ 

ألحكام  وفقا  أوضاعهم  توفيق  ن  التأم�ي تنظيم  شأن  ي 
�ن  2019 لسنة   125 رقم  القانون  من   2 المادة  ألحكام  ن  الخاضع�ي عىل كل  القرار  وشدد 

.2021 لسنة   21 بالقرار رقم  المحددة  ة  الف�ت التنفيذية خالل  المصدر: األنباء ووحدة تنظيم التأمينالقانون والئحته 

https://iru.gov.kw/api/assets/res/2022_12.pdf
https://iru.gov.kw/api/assets/res/2022_12.pdf
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Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

ف عىل المركبات ي قطاع التأم�ي
67 % معدل الخسائر الفنية �ف

لقطاع  اإلعالمي  المتحدث  العيس،  عادل  لـ”االقتصادية”  قال 
ي السوق 

ي أك�ب قطاع �ن
ن عىل المركبات هو ثا�ن ، إن قطاع التأم�ي ن التأم�ي

. ي المائة من حجم السوق اإلجمالي
21 �ن السعودي، ويمثل أك�ث من 

أك�ث  بلغ  المركبات  عىل  ن  التأم�ي أقساط  حجم  أن  العيس  وأوضح 
المدفوعة  المطالبات  أن حجم  إل  منوها  ريال،  مليارات  ثمانية  من 
ي العام نفسه بانخفاض شديد، 

5.5 مليار ريال �ن ي هذا القطاع 
بلغ �ن

أك�ث من تسعة مليارات ريال. تبلغ  2016 حيث كانت  مقارنة بعام 
األسعار  ربط  أبرزها  عوامل  لعدة  يعود  “االنخفاض  أن  وزاد 
ملحوظ  تحسن  إل  أدى  ما  للعميل،  ي  التأمي�ن بالسجل  والخصومات 
منهم  األغلبية  بسبب حرص  المركبات  لقائدي  المروري  السلوك  ي 

�ن
الهدف  تأمينية، وهذا كان هو  أو مطالبات  عىل عدم وجود حوادث 
 ، ي التأمي�ن بالسجل  المقدمة  والخصومات  األسعار  لربط  األسم 
ي معدل الخسائر الفنية “دون المصاريف 

ونتج عن هذا كله تحسن �ن
.2016 ي 

ي المائة �ن
82 �ن ي المائة بعد أن كان 

67 �ن اإلدارية” ليصل 
ي خفض رسوم الوثيقة، 

ن �ن التأم�ي وحول مساهمة نسبة زيادة انتشار 
بالدرجة  يهدف  عامة  بصفة  ن  التأم�ي انتشار  زيادة  أن  شك  “بال  قال 
المالية  األعباء  وتخفيف  المجتمع  أفراد  مصالح  حماية  إل  األول 
حماية  إل  تهدف  كما  أمراض،  أو  حوادث  حصول  حال  ي 

�ن عليهم 
يعطي  أيضا  أخرى  جهة  ومن  أخرى،  أمور  ي 

�ن واستغاللها  مدخراتهم 
يعات  الت�ش تطوير  عىل  أك�ث  ن  ك�ي بال�ت الحكومية  للجهات  الفرصة 

الرقابة”. وتفعيل 
فقط  المائة  ي 

�ن  50 يتجاوز  ال  المؤمنة  المركبات  عدد  أن  إل  وأشار 
ن  التأم�ي أن  مع  المحلية  السوق  ي 

�ن الموجودة  المركبات  عدد  من 

 12“ الوثيقة  ة  ف�ت ن  ب�ي االختالف  إل  ذلك  مرجعا  إلزاميا،  مطلوب 
ة رخصة الس�ي “ثالثة أعوام”. شهرا” وف�ت

ن  ن الجهات الحكومية وقطاع التأم�ي وأكد أن هناك تنسيقا مستمرا ب�ي
المركبات  عدد  زيادة  أن  إل  الفتا  ذلك،  من  أك�ث  ن  التأم�ي لتفعيل 
والتكاليف  الحوادث  تكاليف  نسبة  خفض  إل  سيؤدي  المؤمنة 
التأمينية  األقساط  بحجم  مقارنة  وذلك  المصاحبة،  األخرى  اإلدارية 
عنها  وسينتج  الخسارة،  نسبة  خفض  إل  يؤدي  ما  للمركبات، 
للتنافس  كات  لل�ش أك�ب  فرصة  يعطي  ما  وهو  األقساط،  قيمة  خفض 
ي مصلحة 

�ن ما يصب  السوق،  من  أك�ب  والحصول عىل حصة سوقية 
التجارية عىل حد سواء. كات  العمالء وال�ش

المصدر: االقتصادية

Arab Insurance LebanonLebanon

ف ونقابة اطباء لبنان كات التام�ي ف جمعية �ش توقيع وثيقة تفاهم ب�ي
كات الضمان ايىلي نسناس ورئيس نقابة  وقع كل من رئيس جمعية �ش
الجمعية  ن  ب�ي تفاهم  وثيقة  ف  �ش ابو  ف  �ش الدكتور  لبنان  اطباء 
المواطن  مصلحة  عىل  وحرصا  الدائم  التعاون  “اطار  ي 

�ن والنقابة 
المؤمن”.

بتسديد  االول  “تقوم  الضمان،  كات  �ش جمعية  عن  بيان  ووفق 
من  المئة  ي 

�ن  50 بنسبة  ن  التأم�ي لعقود  باالطباء  الخاصة  المطالبات 
النقدي  كي  االم�ي الدوالر  بواسطة   2019 العام  العائدة  التعرفات 
الطبية  اللجان  ن  ب�ي عليها  المتفق  المهل  وفق  دوالر(وذلك  )الفراش 

ن “. التأم�ي كات  المستشفيات و�ش ي 
�ن

الضمان  كات  نقابة �ش كة من  تكليف لجنة مش�ت الوثيقة عىل”  وتنص 
الوثيقة “. تنفيذ هذه  ونقابة االطباء من اجل حسن 

ورئيس  الجمعية  رئيس  ن  ب�ي توقيعها  تاريــــخ  من  بها  العمل  بو�ش  وقد 
لمدة سنة. النقابة وهي صالحة 

المصدر: الديـــار
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Arab Insurance TunisiaTunisia

Tunisian insurance market: turnover increase in 2021
The General Insurance Committee (CGA) has published 
preliminary data indicating that all Tunisian insurers 
closed the year 2021 with an 8% turnover increase. 
The latter rose from 2.572 billion TND (949.01 million 
USD) as of 31 December 2020, to 2.776 billion TND 
(963.36 million USD) one year later.
Non-life premiums stood at 2.082 billion TND (722.52 

million USD) compared to 693.6 million TND (240.7 
million USD) for the life and capitalization class of 
business.
The non-life activity is dominated by the motor class 
of business which accounts for 43.5% of the market 
share, followed by health insurance (14.2%) and fire 
insurance (5.6%).

 Source: Atlas Magazine

Arab Insurance EgyptEgypt

ي السوق
ف البحري �ف القرار يهدف لضبط الممارسات الخاصة بالتأم�ي

ئ من إصدار وثائق  ف بمنع منافذها بالموا�ف كات التأم�ي هيئة الرقابة المالية تلزم �ش
»البحري«

ن العاملة بالسوق  كات التأم�ي خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية �ش
لوثائق  واإلصدار  االكتتاب  عمليات  تنظيم  ضوابط  بشأن  المرصية 

البحري. ن  التأم�ي
رقم  الدوري  ي كتابه 

�ن الهيئة  رئيس  نائب   ، عبدالمعطي رضا  وأوضح 
ن  التأم�ي كات  �ش ام  ن ال�ت ورة  �ن عىل  تؤكد  الهيئة  أن   ،2022 لسنة   1
ن  التأم�ي كات  �ش بمنافذ  البحري  ن  التأم�ي وثائق  إصدار  بإيقاف 

المرصية. ئ  بالموا�ن المتواجدة 
 – ي 

الما�ن األسبوع  الصادر  الدوري  الكتاب  ي 
�ن عبدالمعطي  وأكد 

الذي حصل »أموال الغد« عىل نسخة منه – عىل أن تقترص عملية 
كات وفروعها الجغرافية. ي المركز الرئيسي لل�ش

إصدار هذه الوثائق �ن
مستندات  أو  دفاتر  أية  بتسليم  ن  التأم�ي كات  قيام �ش إل حظر  وأشار 
أي مسم  تحت  أشخاص  ألية  البحري  ن  التأم�ي وثائق  إصدار  تخص 
وفروعها  كة  بال�ش واإلصدار  االكتتاب  عملية  عن  ن  المسئول�ي بخالف 
البحري  ن  التأم�ي بوثائق  العمل  إيقاف  ورة  �ن إل   

ً
ا مش�ي الجغرافية، 

. الكىلي الفقد  وط  ب�ش

السابق  الضوابط  بهذه  ام  ن االل�ت متابعة  أن  إل  عبدالمعطي  ونوه 
كة، وعىل رأسهم العضو  ن بال�ش ذكرها تقع عىل عاتق جميع المسئول�ي

كة. لل�ش الفعلية  اإلدارة  القائم عىل  بحسبانه  بها  المنتدب 
األسواق  واستقرار  سالمة  لضمان  الهيئة  سىعي  إطار  ي 

�ن ذلك  ي 
ويأ�ت

حقوق  عىل  والحفاظ  وتنميتها  وتنظيمها  المرصفية  غ�ي  المالية 
من  ة  األخ�ي األونة  ي 

�ن للهيئة  تالحظ  ما  ضوء  ي 
و�ن معها،  ن  المتعامل�ي

ار بحقوق حملة الوثائق  ي من شأنها األ�ن وجود بعض الممارسات ال�ت
البحري. ن  التأم�ي وثائق  إصدار  وبصفة خاصة  ن  والمساهم�ي

لضبط  الهيئة  من   
ً
سعيا ي 

تأ�ت الضوابط  هذه  أن  عبدالمعطي  وأكد 
وعىل  المرصية،  السوق  ي 

�ن البحري  ن  بالتأم�ي الخاصة  الممارسات 
ن  للتأم�ي العامة  اللجنة  إليها  إنتهت  ي  ال�ت حات  والمق�ت التوصيات  ضوء 
ي 

الثا�ن اجتماعها  محرصن  بموجب  ن  للتأم�ي المرصي  باإلتحاد  البحري 
الجاري. 6 مارس  ي 

المنعقد �ن

المصدر: أموال الغد

Arab Insurance MoroccoMorocco

Preparations for launch of takaful operations are in the home 
stretch
Although approval of licences for takaful companies by 
the Insurance and Social Welfare Supervisory Authority 
(ACAPS) is crucial to carrying out Islamic insurance 
business in Morocco, several other formalities are 
required before takaful operations can be launched.
Mr Othman Khalil El Alamy, ACAPS acting president, 
says this in an interview with Finance New Hebdo.
Other regulatory work related to takaful

He says that the other formalities include the registration 
of takaful insurance funds in the commercial register, 
the approval of management regulations for takaful 
insurance funds by the Authority, after the assent of 
the Superior Council of Ulemas (CSO), the approval 
of specimens of insurance contracts (including 
general regulations on redemptions and advances), as 
well as the approval of takaful distribution channels. 
“That said, it is useful to point out that the process of 



GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2020/08/17
2022/03/212022/03/21 IssueIssue  143143  العددالعدد 1010

completing these formalities has already begun, and 
even been finalised for some,” Mr El Alamy said.
In addition, he says that other measures are being 
carried out in parallel in order to support and 
accelerate the implementation of takaful. These 
include the preparation by ACAPS of a standard set 
of management regulations for the Takaful Insurance 
Fund and obtaining of the assent of the CSO to this 
standard model.
Model takaful clauses
ACAPS is also drafting model insurance contracts 
for products marketed by participatory banks (that is, 
bancatakaful) and obtaining of the assent of the CSO 
on these models. The standard clauses cover terms and 
conditions in takaful death-disability policies, multii-
risk building policies and the takaful investment-
related policies.
The objective is to facilitate the effective start of takaful 

 Source: Middle East Insurance Review

Companies News

OIC’s syndicate 2880 receives Lloyd’s approval
UAE:UAE: Oman Insurance Company (OIC) and Asta, a 
third-party managing agent at Lloyd’s have announced 
that OIC’s syndicate 2880 has received Lloyd’s 
approval to commence underwriting.
The syndicate was launched under Lloyd’s syndicate-
in-a-box (SIAB) initiative and will operate on the 
Lloyd’s platform under the Dubai International 
Financial Centre (DIFC).
OIC is based in Dubai, providing lead and follow 
capacity on regional and international facultative 
business.
It’s the first SIAB to operate outside of London, with 
Lloyd’s Dubai’s support from the DIFC.
This unique feature will further strengthen OIC’s 
position and support Lloyd’s Dubai’s plans to develop 
more regional distribution of capacity.

Jean-Louis Laurent Josi, OIC CEO, said: “I am thrilled 
that syndicate 2880 has received formal approval to 
begin underwriting; it will enable us to grow further 
our international platform, become a fully-established 
Lloyd’s carrier and diversify the risks on our balance 
sheet.
“I want to thank Asta, our managing agent, for all their 
assistance in helping us get approval so quickly and 
efficiently.”
Asta chief executive officer’ Julian Tighe’ added: 
“We are very pleased that OIC has received Lloyd’s 
approval to start underwriting so swiftly.
“Considering they are the first SIAB in the Gulf region, 
it is an impressive turnaround and reflects the strength 
of their offering and the professionalism of their team, 
as well as the flexibility of the SIAB framework.”

 Source: Reinsurance News

and to facilitate exchanges with the CSO for it to grant 
its assent to takaful products offered by the Islamic 
insurers.
Licensing
Mr El Alamy says that takaful is a promising business 
to which the Authority attaches great importance. An 
important step was taken in October 2021 with the 
issuance of the regulatory texts governing this activity.
“As soon as these texts were published, the Authority 
took action to examine applications for approval for 
takaful insurance operations,” said Mr El Alamy.
In this regard, the board of ACAPS gave the green light 
to the first batch of three takaful and retakaful, namely, 
Wafa Takaful, Takafulia Assurances and Taouniyate 
Taamine Takafuli) during its meeting of 10 December 
2021, and to two others (Almaghribiya Takaful [a 
subsidiary of La Marocaine Vie] and the SCR Retakaful 
window) at its meeting on 28 January 2022.

ي 2021
7.6 مليون درهم أرباح »وطنية« �ف

كة الوطنية للتكافل )وطنية(،   االمارات العربية المتحدة:االمارات العربية المتحدة: أعلنت �ش
 ،2021 ديسم�ب   31 ي 

�ن المنتهية  المالية  للسنة  المالية  النتائج  عن 
7.6 مليون درهم. ربــح قدره  ي 

 صا�ن
ً
مسجلة

األقساط  إجمالي  ارتفاع  للنتائج  الرئيسية  النقاط  أبرز  وتضمنت 
 347.5 مبلغ  بلغت  للسنة، حيث  السنة  من   8.1% بنسبة  المكتتبة 

.2020 ة من عام  321.5 عن نفس الف�ت مليون درهم مقارنة بمبلغ 
مليون   3.2 بـ مقارنة  درهم  مليون   10.6 للعام  االستثمار  دخل  وبلغ 
األسهم  لمحفظة  الجيد  األداء  بسبب   2020 المالية  السنة  ي 

�ن درهم 
العقارات. عائدات  وتحسن 

عام  ي 
�ن درهم(  مليون   7.6( بلغت  أرباح  ي 

صا�ن كة  ال�ش وحققت 
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” توافق عىل توزيــــع أرباح نقدية بقيمة 228 مليون درهم ف ي الوطنية للتأم�ي عمومية “أبوظ�ب

الوطنية  ي  أبوظ�ب كة  �ش مساهمو  وافق  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
اليوم  عقد  الذي  السنوي  العمومية  الجمعية  اجتماع  خالل   ، ن للتأم�ي
الواحد  للسهم  درهم   0.40/  40% بنسبة  نقدية  أرباح  توزيــــع  عىل 
المنتهية  المالية  للسنة  درهم/  مليون   228 بلغت  توزيعات  بإجمالي 

 .2021 31 ديسم�ب  ي 
�ن

اجتماع  أعمال  جدول  عىل  المدرجة  البنود  جميع  مناقشة  وتمت 
عليها،  والموافقة  ن  للتأم�ي الوطنية  ي  أبوظ�ب كة  ل�ش العمومية  الجمعية 
للسنة  كة  لل�ش المالية  البيانات  عىل   

ً
أيضا المساهمون  وافق  كما 

 .2021 31 ديسم�ب  ي 
المنتهية �ن

عن  اجتماعه  ي 
�ن ن  للتأم�ي الوطنية  ي  أبوظ�ب كة  �ش إدارة  مجلس  وأعلن 

سيدة  أول  كونها  وهنأها   ، المزروعي محمد  حمدان  فتون  انضمام 
 . ن للتأم�ي الوطنية  ي  أبوظ�ب كة  إدارة �ش لعضوية مجلس  تنضم 

كة  �ش إدارة  مجلس  رئيس  نهيان  آل  سيف  بن  محمد  الشيخ  وقال 
بنسبة  نقدية  أرباح  توزيــــع  : “إن اإلعالن عن  ن للتأم�ي الوطنية  ي  أبوظ�ب
تؤكد  خطوة  درهم،  مليون   228 بلغت  توزيعات  وبإجمالي   40%
اتيجية  واس�ت  ، ن للتأم�ي الوطنية  ي  أبوظ�ب كة  ل�ش القوي  المالي  األداء 
ي 

�ن المستدام  النمو  لمواصلة   
ً
قوية  

ً
أسسا ُترسي  ي  ال�ت ة  ن المم�ي أعمالها 

من  الجديدة   
ً
عاما ن  الخمس�ي ة  مس�ي كة  ال�ش فيه  تدخل  الذي  الوقت 

 .” ن التأم�ي مجال  ي 
�ن أعمالها 

بلغ  أرباح  ي 
صا�ن بتحقيق  تكلل  الذي  ن  المم�ي األداء  هذا  أن  وأضاف 

كة  401.8 مليون درهم للسنة المالية 2021، يؤكد نجاح جهود ال�ش
التنافسية  مكانتها  عىل  للحافظ  الجديد  األعمال  واقع  مع  للتكيف 

التكنولوجيا.  مجال  ي 
�ن باستثمارات جديدة  ذلك  معززًة 

تبعات  من  االقتصادات  ونمو  ي 
تعا�ن مسارات  تواصل  “مع  وقال: 

بنية  إرساء  جهود  مواصلة  عىل  سنحرص  العالمية،  الصحة  األزمة 
والعمالء  ن  للمساهم�ي قيمة  أفضل  تحقيق  ي 

�ن تساهم  متطورة  تحتية 
 .” ن والموظف�ي

ي  أبوظ�ب كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  إدريس،  أحمد  قال  جانبه،  من 
أعمال  تحققه  الذي  ن  المم�ي األداء  هذا  “يعكس   : ن للتأم�ي الوطنية 
امنا الراسخ تجاه عمالئنا  ن ن هذا العام ال�ت ي الوطنية للتأم�ي كة أبوظ�ب �ش
ومستدامة،  قوية  مالية  نتائج  تحقيق  عىل  وحرصنا  ومساهمينا، 
المبادرات  ي 

�ن االستثمار  عىل  والمتواصل  الكب�ي  نا  ن ترك�ي ز  ي�ب أنه  كما 
الرقمي  والتطور  التحول  ة  مس�ي لتطوير  الجديدة  التكنولوجية 

اهتمامها”.  محور  ي 
�ن العمالء  تضع  ي  ال�ت أعمالنا  اتيجية  واس�ت

الوطنية  ي  أبوظ�ب كة  ل�ش ي 
استثنا�ئ عام  هو   2022 عام   “إن  وأضاف: 

والذي  تأسيسها،  عىل  عقود  خمسة  بمرور  فيه  ي 
تحت�ن ي  ال�ت ن  للتأم�ي

تؤكد  ي  ال�ت اكات  وال�ش والنجاح  النمو  من  للمزيد  جديدة  مرحلة  يمثل 
األهداف  دعم  عن  فضاًل  المجتمع  خدمة  ي 

�ن كة  ال�ش مسؤولية  عىل 
مدار  عىل  وطموحاتها  تها  مس�ي خالل  والدولة  كة  لل�ش اتيجية  االس�ت

المقبلة”.   
ً
عاما ن  الخمس�ي

.2020 المالية  ي السنة 
18.4 مليون درهم �ن بـ 2021، مقارنة 

 20.1 وكان إجمالي الدخل الشامل للعام 18.8 مليون درهم، مقارنة بـ
محفظة  ي 

�ن ملحوظة  بمكاسب  مدفوعة   2020 عام  ي 
�ن درهم  مليون 

ي األسواق.
األسهم �ن

لعام  تكافل  كة  �ش أفضل  جائزة  عىل  وطنية  حصول  بالذكر  والجدير 
ن  التأم�ي جائزة  خالل  من   2016 عام  منذ  ي  اإليجا�ب لتحولها   2020

.» ن للتأم�ي ق األوسط  ال�ش المنطقة »جوائز  ي 
األك�ث شهرة �ن

إلدارة  منصة  أفضل  تمتلك  كة  �ش كأفضل   
ً
أيضا وطنية  ُصنفت  كما 

التوزيــــع  رقمنة  ي 
�ن عملها  لتطور   2021 عام  ي 

�ن العمالء  عالقات 
بوليصة  إصدار  تطلق  كة  �ش أول  وطنية  كانت  فقد  كذلك   . األمامي

.”WhatsApp“ الواتساب  تطبيق  للعمالء عىل  المركبات  ن  تأم�ي
المصدر: الرؤية

المصدر: وكالة أنباء االمارات - وام

» ف ة الوطنية للتأم�ي نتائج جيدة لـ»البح�ي

ن  للتأم�ي الوطنية  ة  البح�ي كة  �ش حققت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
، وأسعار 

ً
ن عموما ي 2021 رغم تراجع أسعار التأم�ي

نتائج فنية جيدة �ن
الناتجة عن تداعيات  الظروف  ، إضافة إل 

ً
المركبات خصوصا ن  تأم�ي

جائحة كورونا.
العمومية  الجمعية  إل  توصية  برفع  كة  ال�ش إدارة  مجلس  وسيقوم 
درهم،  مليون   119.82 بقيمة  للتوزيــــع  القابلة  األرباح  بتخصيص 
بنسبة  ي 

قانو�ن احتياطي  درهم  مليون   2.5  : التالي الوجه  عىل  وذلك 
نقدية  توزيعات  درهم  مليون   25 السنة،  أرباح  ي 

صا�ن من   10%
مجلس  أعضاء  مكافأة  درهم  مليون   1.05  ،)10%( ن  للمساهم�ي
.2022  مستبقاة ترحل إل عام 

ً
91.27 مليون درهم أرباحا اإلدارة، 

مجلس  رئيس  القاسمي  سلطان  بن  خالد  بن  فيصل  الشيخ  وأوضح 
اإلدارة أن األقساط المكتتبة بلغت 901 مليون درهم للسنة المنتهية 
ديسم�ب  بنهاية  درهم  مليون   926 بـ  مقارنة   2021 ديسم�ب   31 ي 

�ن
لعام  مليون درهم   45 بلغت  فنية   

ً
أرباحا كة  ال�ش كما حققت   ،2020

.2020 44 مليون درهم لعام  2021 مقارنة بـ 
لعام  درهم  مليون   24 بـ  مقارنة  درهم  مليون   25 األرباح  ي 

وبلغ صا�ن
2020، ويعود ذلك إل تراجع الدخل من العقار إضافة إل انخفاض 
لعام  درهم  مليون   23 بمبلغ  كة  لل�ش المملوك  للعقار  العادلة  القيمة 
حقوق  إجمالي  وبلغ   ،)2020 لعام  درهم  مليون   30.7(  2021

درهم.  مليون   681 ن  المساهم�ي
Menafn :المصدر
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التداعيات  ا  ً وأخ�ي الطبيعّية،  الكوارث  عىل  اته  وتأث�ي ثانًيا،   ، ي
المنا�ن

ن  والمصاب�ي  ، ن المدخن�ي معّدالت  ارتفاع  جّراء  السلبّية  الصحّية 
وغ�ي  والسموم  النفايات  وانتشار  المنقولة،  وسات  والف�ي باألمراض 

.. الكث�ي ذلك 
بل  الجانب،  هذا  عىل  محمود  بن  لمياء  السيدة  حديث  يقترص  ولم 
اإلعادة  كات  المخاطر ودور �ش تغطية هذه  بإزاء  ن  التأم�ي تناولت دور 
عليها.  يقع  األك�ب  المالي  الهّم  أّن  باعتبار  الصعيد،  هذا  عىل  تحديًدا 
ق أوسطًيا وما تتحرصنّ له  ا، سألناها عن “تونس ري” ودورها �ش ً أخ�ي

المقبلة. الخمسة  لألعوام 
هنا الضغط  الرجاء  الفرنسّية،  باللغة  اللقاء  لقراءة نص   

1212

المصدر: تأمين ومصارف

ف المصدر والمدفوع إل 6 مليارات جنيه هيئة الرقابة المالية تعتمد زيادة رأسمال مرص للتأم�ي
عىل  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  وافقت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
كة  ن التابعة ل�ش كة مرص للتأم�ي تعديل 3 مواد من النظام األساسي ل�ش
كة  ال�ش رأسمال  زيادة  اعتمادها  تضمن  بما   ، ن للتأم�ي القابضة  مرص 

مليارات جنيه.  6 إل  المدفوع والمصدر 
محمد  الدكتور  من  الصادر   2022 لسنة   498 رقم  القرار  وأوضح 
المواد أرقام  الهيئة، عىل أن  تقرر تعديل  عمران رئيس مجلس إدارة 

. ن كة مرص للتأم�ي 22( من النظام األساسي ل�ش  ،6  ،3(
أنه يجوز  تعديلها، عىل  بعد  األساسي  النظام  3 من  المادة  وتضمنت 
لنشاط  ن جديدة  تأم�ي فروع  إضافة  ن  للتأم�ي كة مرص  إدارة �ش لمجلس 
ن  كة مرص القابضة للتأم�ي كة، وذلك بعد موافقة مجلسي إدارة �ش ال�ش
ن  للتأم�ي إدارة مرص  لمجلس  يكون  كما  المالية،  للرقابة  العامة  والهيئة 
فيها. المساهمة  أو  كات  ال�ش إنشاء  عىل  بالموافقة  المختصة  السلطة 

ف كة العمانية إلعادة التأم�ي ي لل�ش
و�ف إطالق الموقع اإللك�ت

ش.م.ع.ع  ن  التأم�ي إلعادة  العمانية  كة  ال�ش قامت  عمان:  عمان:سلطنة  سلطنة 
ن األول والوحيدة بسلطنة عمان  كة إعادة التأم�ي “عمان ري” وهي �ش
كة  ال�ش إنجازات  يعكس  والذي   ، الجديد  ي 

و�ن اإللك�ت ن موقعها  بتدش�ي
من  الخطوة كواحدة  هذه  ي 

وتأ�ت  ،2009 م  عا  ي 
�ن عملياتها  بدء  منذ 

ن  كة إعاد ة تأم�ي سيخ تواجدها ك�ش كة ل�ت ي تتخذها ال�ش ال�ت الخطوات 
الماضية. الخمس سنوات  إقليمًيا عىل مدى  رائدة 

خالل  طباجة  رومل  الفاضل/  كة  لل�ش التنفيذي  الرئيس  �ح  وقد 
ن الموقع بالقول: “كجزء من جهودنا المعززة لرؤية عمان ري،  تدش�ي
الموقع  بإطالق  وذلك  ة  ن المم�ي اللحظات  هذه  أشارككم  أن  ي 

ي��ن
عىل  وموظفينا  الكرام  كاؤنا  �ش أدعو كافة  وعليه  كة،  لل�ش ي 

و�ن اإللك�ت
يتضمنها  ي  ال�ت القيمة  والمعلومات  المحتوى  عىل  لإلطالع  سواء  حد 

www.omanre.com  : ي
و�ن الموقع وذلك ع�ب الرابط اإللك�ت

طباجة  رومل  الفاضل/  أضاف  كما 
الجديد  ي 

و�ن اإللك�ت “الموقع   : قائال 
المحتوى  تعكس  ي  ال�ت الواجهة  هو 
نعمل  وس  كة،  لل�ش ي  وال�ث القيم 
لضمان  بإستمرار  تحديثه  عىل 
أجود صورة  ونقل  المحتوى  جودة 
ام  الكر  كائنا  �ش ن  لتمك�ي كة  لل�ش
ما  كل  عىل  والوقوف  اإلطالع  من 
ونرحب  نشجع  أننا  كما  يستجد. 

م  الكرا  الزوار  قبل  من  الموقع  لتطوير  توصيات  أو  احات  اق�ت بأية 
”. ي

و�ن اإللك�ت للموقع 

ْيها التقليدي والتكافىلي قوّية ومتماسكة..
َّ
محفظة “تونس ري” بشق

ي فرص مهّمة 
ّ المنا�ف انّية والسلبّيات الصحّية وتداعيات التغ�ي لمياء بن محمود: المخاطر السي�ب

ف واإلعادة كات التأم�ي لزيادة أقساط �ش
إل  نظًرا  ّدد  ت�ت تزال  ال  ع�ش  الخامس  قرطاج  مؤتمر  أصداء  تونـــس:تونـــس: 
عليها  طىعن  وعلمّية  هادئة  أجواء  ي 

�ن أثارها  ي  ال�ت المهّمة  المواضيع 
مناخ جزيرة Djerba، حيث أقيم المؤتمر الذي َهَدف القّيمون عليه 
هو  األّول  واحد:  بحجر  عصفوَرْين  إصابة  االختيار،  هذا  وراء  من 
القطاع  هذا  ي 

�ن القرار  أصحاب  من  المشارك  بالحشد  تمّثل  ي  تأمي�ن
غايته  سيا�ي  ي 

والثا�ن خاء،  االس�ت من  جوٍّ  ي 
�ن الساعة  أمور  ليعالجوا 

ما هو حاصل  تونس، عىل غرار  ي 
�ن السياحّية  المعالم  ٍم من 

َ
َمْعل إبراز 

الشيخ  م  �ش منطقة  ن  للتأم�ي المرصي  االتحاد  يختار  ي  ال�ت مرص  ي 
�ن

ي 
األرد�ن االتحاد  يفعله  ما  نحو  عىل  وكذلك  ة،  الكب�ي مؤتمراته  لعقد 

ن الذي اّتخذ قراًرا منذ سنوات، وبالتعاون مع الجهات  كات التأم�ي ل�ش
مؤتمراته.  لعقد  مكاًنا  العقبة  اختيار  الرسمّية،  األردنّية  السياحّية 
فضاًل  غربّية،  دول  من  والمشاركون  العرب  ن  التأم�ي رجال  وسيكون 
ي 

�ن للمشاركة  قريًبا،  بات  موعٍد  عىل  المحلّية،  كات  ال�ش ممّثىلي  عن 
المقبل. أّيار )مايو(   14 ي 

الثامن وذلك �ن المؤتمر 
تناولها  رئيسة  مواضيع  ثالثة  أّن  لنقول  قرطاج  مؤتمر  إل  نعود 
بن  لمياء  السيدة  عنه  تحّدثت  ما  وهذا  بإسهاب،  المؤتمرون 
المؤتمر،  هذا  راعية  “تونس ري”،  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  محمود، 
الجامعة  من  كلٌّ  وكانت  معها.  أجريناه  الذي  المرفق  الحديث  ي 

�ن
ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  واالتحاد   FTUSA ن  التأم�ي كات  ل�ش التونسّية 

المؤتمر.  تنظيم هذا 
ّ

GAIF، قد تول
هذا  ي 

�ن محمود  بن  لمياء  السيدة  تناولتها  ي  ال�ت الثالثة  المواضيع  أّما 
بسبب  وتوّسع  انت�ش  الذي  أّواًل،  ي 

ا�ن السي�ب الخطر   : فهي الحديث، 
 ّ العمل عن ُبعد،  وقد اّتخذ هذا القرار درًءا بمخاطر كوفيد 19، التغ�ي

https://www.taminwamasaref.com/tunis-re/
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أنه  عىل  التعديل؛  بعد  األساسي  النظام  من   6 المادة  نصت  بينما 
وحدد  جنيه،  مليارات   8 وقدره  به  المرخص  كة  ال�ش رأسمال  يحدد 
 
ً
موزعا جنيه،  مليارات   6 وقدره  بمبلغ  والمدفوع  المصدر  رأسمالها 

10 جنيهات. 600 مليون سهم قيمة كل سهم األسمية  عىل 
كة  �ش إدارة  يتول  أنه   ، األساسي النظام  من   22 المادة  وأوضحت 
عن  يقل  ال  األعضاء  من  عدد  من  يتكون  إدارة  مجلس  ن  للتأم�ي مرص 
التنفيذي  غ�ي  المجلس  رئيس  فيهم  بمن  أعضاء   8 عن  يزيد  وال   5
المنتدب  العضو  وتحديد  اختيارهم  ويتم  ن  العامل�ي عن  واحد  وممثل 

أعضاء  يتقاضاه  وما  منهم  لإلدارة  ن  المنتدب�ي األضعاء  ي 
وبا�ت التنفيذي 

األعضاء  يتقاضاه  وما  الجلسات  وبدل حضور  مكافأت  من  المجلس 
كات قطاع األعمال   ألحكام قانون �ش

ً
ن ورئيس المجلس طبقا المنتدب�ي

التنفيذية. وتعديالته والئحته   1991 لسنة   203 رقم  العام 
المالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  قرار  من  الثانية  المادة  وأشارت 
من   

ً
اعتبارا به  ويعمل  المرصية  الوقائع  ي 

�ن القرار  هذا  ين�ش  أنه  عىل 
فيما  تنفيذه كل  المختصة  اإلدارات  وعىل  ه  ن�ش لتاريــــخ  التالي  اليوم 

. المصدر: أموال الغديخصه

Wafa Assurance : montée en puissance des filiales avec un CA de 1.129 
MDH en 2021
Morocco:Morocco: Le chiffre d’affaires consolidé du groupe 
Wafa Assurance est en hausse de 7,8% à 9.785 MDH par 
rapport à 2020. La hausse est portée par la croissance 
de l’activité au Maroc et la bonne performance des 
filiales Vie à l’international.
La présentation des résultats au titre de 2021 de Wafa 
Assurance par le top management ce mercredi 16 mars 
a été l’occasion pour rappeler les faits saillants ayant 
marqué l’actualité du secteur des assurances dans sa 
globalité.
Parmi lesquels nous pouvons citer l’adoption en 2021 
des premiers décrets dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet de la généralisation de la protection sociale 
lancé par le Souverain. Nous pouvons citer par ailleurs 
l’attribution par l’ACAPS des premiers agréments 
d’assurance Takaful dont un à Wafa Takaful, filiale à 
100% de Wafa Assurance. Wafa Takaful va démarrer 
incessamment son activité autour d’une gamme de 3 
produits.
Le secteur des assurances a par ailleurs vu se concrétiser 
le partenariat entre l’ACAPS et la SFI visant à favoriser 
l’accélération de la numérisation du secteur. Mais cela 
n’empêche pas de dire que le secteur est en attente de 
chantiers importants pour ne pas dire déterminants, pour 

ne citer que celui relatif aux créances des compagnies 
d’assurance sur les intermédiaires pour éviter leur 
accumulation ou du moins la réduire, aussi le dispositif 
pour risques tarifaires censé assurer l’équilibre tarifaire 
des familles de produits et bien d’autres que le PDG 
de la compagnie Ramsès Arroub laisse au régulateur le 
soin de dévoiler.
Après avoir rappelé les faits d’une manière non 
exhaustive, il est important de signaler que 2021 est 
le premier exercice publié par Wafa Assurance sous le 
format des comptes consolidés selon les normes IFRS.
Pour lire plus de détails, veuillez cliquer ici

 Source: Eco Actu

AtlantaSanad, un premier exercice post fusion cloture avec succès
Morocco:Morocco: AtlantaSanad Assurance vient de publier les 
résultats annuels du premier exercice complet après la 
fusion des deux compagnies en septembre 2020. La 
nouvelle compagnie a clôturé l’année 2021 en beauté 
avec des indicateurs tous au vert et des résultats en 
ligne avec son budget. Détails !
AtlantaSanad Assurance a réalisé un chiffre d’affaires 
de 5 401 millions de dirhams, durant l’année 2021, 
et marque ainsi une croissance de 9.4% par rapport à 
l’exercice 2020. Une dynamique positive qui prouve 
une fois de plus la réussite de l’opération de fusion et 
la force du nouvel ensemble.

https://www.ecoactu.ma/wafa-assurance-filiales-resultats-2021/
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AtlantaSanad Assurance, poursuit non seulement sa 
dynamique de croissance mais également celle de sa 
rentabilité. La nouvelle compagnie affiche un résultat 
technique net de 676 millions de dirhams, présentant 
une amélioration à deux chiffres de l’ordre de 34.7%.
Par ailleurs, le résultat net ressort à 455 millions de 
dirhams, marquant ainsi une hausse de 4.1% par 
rapport au résultat net de 2020.
Commentant ces résultats annuels, Mme Fatima Zahra 
Bensalah, Vice-présidente d’AtlantaSanad Assurance, 
a déclaré : « Les indicateurs positifs, qu’affiche notre 
premier exercice post fusion, conforte la décision 
stratégique de fusionner nos deux compagnies en dépit 
du contexte pandémique », avant de poursuivre : « 
Cette évolution s’inscrit dans la dynamique générale 
de reprise d’activité post crise sanitaire et trouve son 
impulsion dans la performance du notre réseau de 
distribution, la diversité de notre offre et la qualité de 
nos services».
Les résultats 2021 enregistrent une évolution du chiffre 
d’affaire de la compagnie autant pour l’activité Vie que 
Non Vie. La Non Vie a affiché un chiffre d’affaires de 4 
046 millions de dirhams, avec une progression de +5.2% 

enregistrée, principalement, sur les segments cibles de 
la compagnie. Pour l’activité Vie, la progression est 
de l’ordre de 24,3% avec un total de primes de 1 355 
millions de dirhams.
«Nous nous réjouissons de la forte progression 
enregistrée sur l’activité vie, qui est issue du rebond 
sur les produits de capitalisation, en dépit d’un 
environnement de taux durablement bas », explique 
M. Jalal Benchekroun, Directeur général délégué 
d’AtlantaSanad Assurance. « L’activité Non-vie 
affiche une progression en ligne avec nos prévisions 
et se situe sur l’ensemble des branches à l’exception 
de l’accident du travail et des risques divers, qui ont 
été naturellement impactées par les conséquences de la 
crise sanitaire», poursuit Benchekroun.
Lors de sa tenue, le jeudi 17 mars 2022, le Conseil 
d’Administration d’AtlantaSanad Assurance a décidé 
de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire, qui 
sera convoquée le 20 mai 2022 à 10H, le versement 
d’un dividende de 5.20 dirhams par action au titre 
de l’exercice 2021, en évolution par rapport à celui 
distribué pour l’exercice 2020 et qui était de 4.50 
dirhams.

 Source: Info Maroc


