
الدولية  ن  االكتواري�ي بالتعاون مع جمعية  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  ينظم 
مبادئ  حول  نيت  االن�ت ع�ب  ندوة   ،SHMA Consulting كة  و�ش  )SOA(
عام  ي 

�ن التنفيذ  ن  ح�ي دخوله  والمقرر  الجديد   17 الدولي  ي  المحاس�ب المعيار 
.2023

التقارير  معاي�ي  ي 
�ن القادمة  ات  للتغي�ي االستعداد  الندوة  هذه  وستناقش 

المبادئ  وإبراز   ، ن التأم�ي عقود  عىل  المطبقة   17 رقم  الدولية  المالية 
األساسية لهذا المعيار الجديد وذلك من خالل عرض ومشاركة المتحدثون 

الفائدة. تعميم  بغرض  اتهم  وخ�ب نظرهم  لوجهات 

هنا أضغط  للتسجيل، 

ي الدولي 17 ودخوله  مبادئ المعيار المحاس�ب
ي 2023

ف التنفيذ �ف ح�ي
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World Insurance

تقالية  ال�ب للبطاقة  ونية  اإللك�ت وع اإلصدار  الحثيثة لم�ش المتابعة  إطار  ي 
�ن

والسادة  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العامة  األمانة  من  كل  وحرص 
موعده  ي 

�ن وع  الم�ش يظهر  أن  عىل  الموحدة  العربية  المكاتب  أعضاء 
خاصة  بصفة  لهم  المؤمن  مصلحة  يخدم  وبما  الالئقه  بالصورة  المحدد 

عامة؛ بصفة  العربية  ن  التأم�ي وصناعة 
يوم  الموحدة  العربية  والمكاتب  السيارات  تأمينات  لجنة  اجتماع  ُعقد 
ي 

النها�ئ الوضع  عىل  للوقوف   2022/03/02 الموافق  ي 
الما�ن االربعاء 

له  الفعىلي  البدء  والمقرر  تقالية  ال�ب للبطاقة  ي 
و�ن اإللك�ت اإلصدار  إلطالق 

ي األول من شهر ابريل هذا العام.
�ن

األول  ي 
�ن وع  للم�ش التجريبية  المرحلة  بدءت  قد  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 

2022 يناير  من شهر 

اجتماع لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة

Ukraine conflict increases risk of systemic cyberattack and could 
see rates rise further: Best
Businesses and their insurers face increased risk of 
systemic cyberattacks following Russia’s invasion of 
Ukraine, which could lead to yet higher rates for buyers, 
according to AM Best. It added that global insurers, 
reinsurers and the London market in particular will feel 
the impact of the conflict on their underwriting books.
The impact on the insurance market will be felt in the 
near to mid-term with the potential for a cyberattack 
to cause economic and insured losses, AM Best said. 
“Heightened risk perception could lead to higher prices 
in an already hardening cyber market,” the ratings 
agency and analyst said.
Anna Sheremeteva, financial analyst at AM Best, said 
further sanctions on Russia “may impact the ability 
of international insurers and reinsurers to underwrite 
Russian risks or make it more difficult for them to 
service claims on existing policies”.
Sheremeteva said the most affected insurers would be 

“those writing large energy and infrastructure risks, 
such as London market insurers and international 
reinsurers”.
AM Best added that foreign insurers that have placed 
reinsurance with Russian carriers may face difficulties 
with recoveries.

22
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 Source: Commercial Risk Online & AM Best

Stock markets across the world have reacted negatively 
to the invasion and volatility remains likely, which adds 
to inflation risk, AM Best continued. Sanctions against 
Russia will affect not just oil and commodity prices, 
but tourism and the economies of some of the world’s 
less resilient countries, it added.
“Sanctions also will affect the balance sheets of Russian 
insurers and their relationships with international 
partners,” said Todor Kitin, financial analyst at 
AM Best, with further sanctions expected to limit 
reinsurance options.

“Any restrictions on the availability of international (re)
insurance capacity would lead to higher concentration 
of risks in the country, particularly large energy and 
infrastructure risks,” AM Best said.
Russian insurers’ investments will also be impacted by 
the fallout from international sanctions. An increase 
in inflation would send domestic insurers’ claims 
costs higher, which Kitin said could have “potential 
implications for the adequacy of reserves”.
To access the full copy of this commentary, please 
click here

Credit and political risk losses doubled in 2021, says WTW
Credit and political risk insurance (CPRI) losses 
continued to rise in 2021 to $118.5m, more than 
doubling from the previous year $53.6m, according 
to WTW’s Global Financial Solutions Claims Review 
2021, which adds that 2021 was the fifth-highest loss 
year in WTW history.
The WTW report says the loss was driven by two main 
types of loss. Credit losses stemming from Asia and 
the Middle East have risen steeply, while sovereign 
payouts are also up, though not just in Africa but also 
in Latin America. WTW notes that credit losses have 
overtaken sovereign losses for the first time since 2017, 
with borrower fraud featuring more frequently.
Trade credit losses have remained lower than pre-
pandemic levels, though the reduction in 2021 
insolvency numbers was less dramatic than that seen in 
2020, says the report, thanks to the continuing levels of 
government interventions.
Terrorism and political violence losses have increased 
materially in 2021 to $4.4m, up from just $0.3m in 
2020. A percentage breakdown of the terrorism and 
political violence claims shows the US accounting for 
50%, Latin America 30%, and Africa 20%. “Activity 
in Africa and Latin America continued as expected. 
Starkly, over half of the WTW loss activity came from 
the US, highlighting that protest and pressure for social 
change is a global phenomenon and that security issues 
can happen anywhere and at any time,” states the report.

Last year saw seen a return to stronger CPRI recovery 
rates, primarily through secondary market debt sales. 
“In 2021 clients returned $34m of paid claim monies 
to insurers, reflecting the enduring partnerships forged 
in our marketplace with some recoveries dating back as 
far as the 2005 year of account,” WTW says.
The author of the review, Scott B Ettien, senior director 
– broking, WTW, says economic uncertainty will 
remain and non-payment loss activity will continue, 
with insolvencies starting to increase. “Indeed, some of 
the main monoline insurers are forecasting a material 
uptick in insolvency rates of between 15% and 33% 
globally, though there will be regional variations. Fraud 
will also remain a concern as reducing trade levels will 
expose companies relying on constant growth,” he 
says.
He adds: “Following the same logic, as insolvencies 
rise, we can expect the unemployment rate to follow 
suit, with the resulting social dissatisfaction likely 
driving more outbursts of violence and protest.”
He points to some significant elections globally in 2022, 
including presidential elections in Angola, Philippines, 
Kenya and Brazil that could lead to increased tensions 
and challenges for lenders, exporters and investors 
caused by the disruption that often follows regime 
change. “One thing remains clear – that the losses will 
come at us from all sides – even the most unexpected, 
and that clients must remain vigilant in their risk 
mitigation efforts,” he concludes.

 Source: Commercial Risk Online & wtw

https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=317816&URatingId=2968021&AltSrc=22&_ga=2.246956100.1565537096.1646054239-1669454545.1617012044
https://www.wtwco.com/-/media/WTW/Insights/2022/02/financial-solutions-claims-review-2021.pdf?modified=20220224202116
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Aon finds many insurance sectors experiencing ‘challenging’ 
circumstances

The report specifically pointed to four sectors—
casualty and liability, cyber, property, and employers 
liability and workers’ compensation—are being in 
‘challenging’ or ‘very challenging’ circumstances.
In regards to casualty and liability, Aon said: “The 
Casualty/ Liability market remains challenging, 
as underwriters reduce their lines, ventilate layers, 
increase pricing, and tighten terms and conditions.”
Cyber, the insurer continued, is ‘very challenging’. 
This is because, it wrote, “As ransomware incidents 
continue to increase, insurers are implementing more 
stringent underwriting approaches resulting in a 
reduction in available capacity.”
Property is also challenging, and remains so because of 
rate corrections across the board.
Aon added: “However, where previous corrections 
have been applied the current, additional increase is 
moderating. Appetite and competition is expanding 
for certain sectors and/or where risk management 
progression can be evidenced. Early preparation, insurer 
engagement, robust information and contingency plans 
remain the recommended foundations of a successful 
strategy in this market.”
For employers’ liability and workers’ compensation, 
market conditions were challenging because of claims 
inflation, rate increases, and continued uncertainty 
around Covid.
The predicted outcomes for the sectors vary, said Aon. 

While casualty and liability market conditions are 
expected to stabilise, the challenges around Cyber are 
expected to continue.
Aon wrote: “A challenging Cyber marketplace 
is expected to continue, with price increases and 
restricted capacity. Insurers’ primary concern will be 
systemic risk and aggregation exposures / managing 
the impact of a single event on their portfolio. Insurers 
are expected to take further actions to manage this in 
2022.”
Current trends, said the insurer, are expected to 
continue within property. It wrote: “[These] will 
be influenced by the outcomes of treaty renewals, 
adverse loss experience, and emerging factors such 
as claims inflation. Moderate rate increases are 
expected to continue where rates have previously been 
corrected. Risks with lighter occupancies, strong risk 
management and detailed information will likely drive 
competition and outperform the “average” conditions. 
Capacity is expected to be sufficient for most risks, 
although heavy industry occupancies will remain 
challenged.  Early planning, robust, timely response 
to information demands, insurer engagement and 
alternative programme design remain the recommended 
foundations of a robust broking strategy in this market.”
Aon said that market conditions within employers’ 
liability and workers’ compensation are expected to 
continue ‘well into 2022’.

Conditions within many of the the insurance sectors are ‘challenging’, according to the latest Markets Dynamic 
report from Aon.

 Source: Reinsurance News & Aon

Aon hit by cyber attack

In its filing, Aon states that it identified a cyber incident 
impacting a limited number of systems.
In response, Aon promptly launched an investigation, 
and worked with third-party advisors, incident response 
professionals, and counsel.
So far, Aon says that the cyber-attack has not had a 
significant impact on its operations.
The broker adds that although it’s still in the early 
stages of assessing the breach, based on current 

information, Aon “does not expect the incident to 
have a material impact on its business, operations or 
financial condition.”
Insurers, reinsurers and intermediaries hold a lot of 
sensitive data, and as such, are prone to cyber-attacks 
and notably ransomware incidents.
Furthermore, as Russia continues to invade Ukraine, 
cyber experts are anticipating heightened cyber activity 
and attacks.

Global insurance and reinsurance broker Aon was hit by a cyber attack on February 25th, 2022, according to an 
8-K filed with the Securities and Exchange Commission (SEC) in the U.S.

 Source: Reinsurance News
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كات  ي ل�ش
 لالتحاد األرد�ف

ً
ات رئيسا سم�ي

ة ف للدورة السابعة ع�ش التأم�ي

Arab Insurance JordanJordan

ن اجتماعها  كات التأم�ي ي ل�ش
عقدت الجمعية العمومية لالتحاد األرد�ن

ن  تأم�ي كة  �ش  )15  ( ممثىلي  بحضور  الخميس  اليوم  العادي  السنوي 
ي 

�ن عضو  كة  �ش  )23( أصل  من  لالتحاد  العامة  الهيئة  أعضاء  من 
ي كل من السيد رافت 

االتحاد، وبحضور ممثىلي البنك المركزي األرد�ن
كاه  و�ش غزالة  أبو  طالل  كة  �ش وممثىلي  شنانه  محمود  والسيد  حماد 

االتحاد. لحسابات  ي  الخار�ب المدقق  الدولية 

Outlook for Gulf insurance markets improves on resurgent 
demand for oil
AM Best is revising its market segment outlook for the 
insurance markets of the GCC region to ‘Stable’ from 
‘Negative’.
Key factors contributing to the change in outlook 
include the economic recovery experienced across the 
region driven by rallying oil prices and the increased 
growth opportunities in the insurance sector, as well as 
the demonstrated resilience of insurers’ balance sheets, 
says the global credit rating agency.
A new Best’s Market Segment Outlook, titled, 
“Market Segment Outlook: Gulf Cooperation Council 
Insurance,” notes that the resurgence in demand for 
oil and the resultant buoyant price environment has 
brought economic relief the GCC region. AM Best 
expects strengthening economic fundamentals to 
directly contribute to the demand for insurance products 
in the near term.
The agency says that as economic activity increases, 
the demand for insurance protection (particularly in 
core classes such as motor and medical) will also likely 
increase.
Furthermore, near-term premium growth opportunities 
are highly likely to come from the implementation 
of long-awaited mandatory insurance schemes in 
several markets across the GCC. For example, Oman’s 
compulsory medical cover is now being rolled out 
following implementation delays due to the COVID-19 
pandemic.
Concerns
However, the report recognises that near-term concerns 
remain. These include the highly competitive operating 
environment fuelled by the large number of market 
participants, and the associated pressure this brings 

to pricing. This in turn poses a threat to technical 
margins, particularly in medical and motor segments. 
Furthermore, preparedness for the implementation of 
IFRS 17 remains uncertain and a key challenge in the 
coming years.
GCC insurers have demonstrated their ability to 
withstand economic and market shocks brought on by 
the COVID-19 pandemic; however, the region remains 
sensitive to the potential for future pandemic-related 
volatility.
Longer-term operational and economic challenges
AM Best also says that by and large, the countries of 
the GCC have demonstrated their continuing economic 
reliance on hydrocarbon prices over the past 18 months. 
Although rallying oil prices are supporting economic 
recovery, AM Best notes that the member states of the 
GCC, and the insurers that operate in them, will need 
to adapt and manage the longer-term transition risk 
presented by global commitments to reduce dependence 
on petrochemicals and the diversification of economic 
revenue streams to non-hydrocarbon sources.
While economic transition is a longer-term 
consideration, the diversification of fiscal revenues 
presents near-term operational considerations for 
insurers. In attempts to reduce the fiscal reliance on 
hydrocarbons, more countries in the region have 
begun establishing new revenue streams including the 
introduction of, and in certain cases, increases in the 
existing rates of Value Added Tax (VAT), while the 
UAE has announced plans to introduce corporation 
tax from mid-2023. Actions such as these present 
operational risks for insurers that must be managed 
over the course of their implementation periods.

Regional Insurance

 Source: Middle East Insurance Review & AM Best
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انتخاب  إعادة  االجتماع  خالل  وتم 
المدير  ات  سم�ي ماجد  المهندس 
ن  للتأم�ي األوسط  ق  ال�ش كة  ل�ش العام 
باإلجماع  االتحاد  إدارة  لمجلس   

ً
رئيسا

انتخاب  إعادة  وكذلك  نكية،  وبال�ت
الستة  االتحاد  إدارة  مجلس  أعضاء 
الـسابعة  للدورة  نكية  وال�ت باإلجماع 
من  القادمة  ة  للف�ت سنتان  لمدة  ة  ع�ش

2022 ولغاية العام2024 . عام 
الحجة  عماد  السيد  من  االتحاد كل  إدارة  مجلس  تشكيلة  وضمت 
، والسيد عالء عبد الجواد الرئيس  ن كة المتحدة للتأم�ي مدير عام ال�ش
الهباب  رشيد  والسيد   ، ن للتأم�ي األول   - ي

سوليدر�ت كة  ل�ش التنفيذي 
ن العربية – األردن والدكتورة النا بدر مدير عام  كة التأم�ي مدير عام �ش
ي 

الدسو�ت ضياء  والسيد   ، ن للتأم�ي األوروبية  العربية  المجموعة  كة  �ش
عام  مدير  حنوش  أسامة  ،والسيد  ن للتأم�ي الصفوة  كة  �ش عام  مدير 

متــاليــف. كــــة  �ش
التقرير السنوي لالتحاد عن أعمال عام  وتم خالل االجتماع مناقشة 
قطاع  مستقبل  تمس  ي  ال�ت الحيوية  القضايا  من  عدد  وبحث   ،2021
أنجزها  ي  ال�ت والقضايا  المواضيع  أهم  واستعراض  ي 

األرد�ن ن  التأم�ي
الخطة  عىل  والمصادقة  السابقة،  السنة  االتحاد خالل  إدارة  مجلس 

لعام  لالتحاد  المالية  البيانات  عىل  والمصادقة  لالتحاد،  المستقبلية 
مناقشة  وكذلك   ،2022 لعام  التقديرية  الموازنة  وإقرار   ،2021
لغرفة  مكملة  تعت�ب  ي  ال�ت ن  التام�ي كات  �ش ن  ب�ي الحلول  غرفة  وع  م�ش

التقاص.
باالجماع  ن  التأم�ي كات  ل�ش ي 

األرد�ن اإلتحاد  لرئيس  نائبا  الحجة  عماد 
نكية وال�ت

ي 
األرد�ن االتحاد  إدارة  مجلس  عقد 

 17 ن المنتخب للدورة الـ كات التأم�ي ل�ش
ة القادمة 2024-2022 اجتماعا  للف�ت
العمومية  الجمعية  اجتماع  بعد 
الخميس  يوم  المنعقد  لالتحاد 
تم   03/03/2022 بتاريــــخ  ي 

الما�ن
الحجة  عماد  السيد  انتخاب  خالله 
ن  للتأم�ي المتحدة  كة  ال�ش عام  مدير 
االتحاد  إدارة  مجلس  لرئيس   

ً
نائبا

نكية. وال�ت باالجماع 
مجلس  رئيس  نائب  منصب  شغل  أن  سبق  عماد  السيد  أن  ويذكر 
ة من عام 2019-2017 والدورة  إدارة االتحاد للدورة الخامسة ع�ش
2022، وعضوا  العام  ولغاية   2019 عام  من  ة  للف�ت ة  السادسة ع�ش

.2011 ي مجلس إدارة االتحاد منذ العام 
�ن

18 insurers post one-third fall in combined profits in 2021
The aggregate profits of 18 insurance companies 
operating in Jordan’s domestic market fell by 35.2% 
last year compared to results in 2020, according to a 
study by Sanabel Al Khair for Financial Investments.
The total profits of the 18 insurance companies, that 
have disclosed their 2021 financial results, amounted 
to JOD17.18m ($24.2m), compared to JOD26.5m in 
2020.

Among them, 13 insurance companies were profitable 
in 2021, while five companies suffered losses.
Arab Orient Insurance and al-Nisr Al Arabi Insurance 
continued to lead the pack in 2021 as they did in 2020.
The top 10 insurance companies in Jordan in 2021 in 
terms of net profits are:

Insurer
2021

net profit
JOD m

Change 
2021/2020

2020
net profit
JOD m

Change 
2020/2019

1 Arab Orient Insurance 6.55 +15.5% 5.68 +10.0%

2 Al-Nisr Al Arabi 2.92 - 4.4% 3.06 +7.8%

3 First Insurance 2.08 +30.3% 1.60 -29.9%

4 Islamic Insurance 1.89 + 9.2% 1.73 +46.7%

5 Middle East Insurance 1.63 +61.0% 1.01 -16.4%

6 United Insurance 1.32 -11.9% 1.50 +36.0%

7 Jerusalem Insurance 1.31 + 9.9% 1.20 -3.8%

8 Euro Arab Insurance 1.17 -26.9% 1.22 +22.0%
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Arab Insurance TunisiaTunisia

Tunisian insurers listed on the stock exchange: turnover increase 
in 2021
The Tunis Stock Exchange (BVMT) reports that 
the four insurers listed on the stock exchange have 
recorded a 6.5% turnover increase in 2021. The total 
written premiums went from 851.907 million TND 
(314.334 million USD) as of 31 December 2020 to 
906.96 million TND (314.742 million USD) one year 
later.
Tunis Re, also listed on the stock exchange, posted, 
on the other hand, a turnover of 153.207 million TND 
(53.167 million USD) in 2021, which is 3.2% lower 
than at the end of 2020.
Turnover growth of listed insurance companies

In million

Company
Turnover 2020 Turnover 2021 Varia-

tionTND USD TND USD
STAR 362.216 133.649 369.273 128.149 1.9%
Assur-
ances 
Maghre-
bia

187.442 69.162 203.854 70.744 8.8%

ASTREE 175.127 64.618 186.345 64.667 6.4%
BH As-
surances 127.122 46.905 147.488 51.183 16.02%

Total 851.907 314.334 906.96 314.742 6.5%

9 National Insurance 0.89 + 0.6% 0.89 +92.6%

10 Jordan Insurance 0.84 -72.6% 3.01 +104.8%

Source: financial reports filed with Amman Stock Exchange
There are 21 insurance companies licensed to operate in Jordan, 20 of which are listed on the Amman Stock 
Exchange.

 Source: Middle East Insurance Review

يستمر ح�ت العام 2026 لتحقيق األهداف المنشودة

” و “المركزي” لتنفيذ خطة تطوير القطاع ف ف “التأم�ي تنسيق ب�ي

Arab Insurance BahrainBahrain

البدء  عن  محمد،  جواد  البحرينية،  ن  التأم�ي جمعية  رئيس  كشف 
يتعلق  فيما  والجمعية  المركزي  البحرين  مرصف  ن  ب�ي التنسيق  ي 

�ن
ضمن   )2026-2022( المالية  الخدمات  قطاع  تطوير  اتيجية  باس�ت
قطاع  تطوير  بشق  يتعلق  فيما  وذلك  االقتصادي،  ي 

التعا�ن خطة 
. ن التأم�ي

قيد  واألهداف  المشاريــــع  لوضع  اجتماعات  عقد  إل  محمد  وأشار 
 
ً
مبديا  ،

ً
الحقا عنها  اإلعالن  سيتم  ي  وال�ت المقبلة  المرحلة  ي 

�ن التنفيذ 
التاريــــخ  قبل  الخطة  ي 

�ن المنشودة  األهداف  تحقيق  بإمكانية  تفاؤله 
.2026 ي عام 

المستهدف �ن
يتعلق  فيما  المالية  الخدمات  قطاع  تطوير  اتيجية  اس�ت وتضم 
حامىلي  حقوق  لحماية  تنظيمية  توجيهات  إصدار   ، ن التأم�ي بأعمال 
للتحول  تنظيمية  توجيهات  بإصدار  ن  التأم�ي قطاع  تطوير  الوثائق، 
وزيادة   ، الصحي ن  التأم�ي وخدمة  المركبات  ن  تأم�ي خدمة  ي 

�ن الرقمي 
المحىلي  الناتج  ي 

�ن ن  التأم�ي أقساط  مساهمة  وزيادة  ي  التأمي�ن الوعي 
جديدة. تأمينية  منتجات  وطرح   ، اإلجمالي

ي 
�ن مشاركته  هامش  عىل  البحرينية  ن  التأم�ي جمعية  رئيس  ونوه 

والذي  مؤخرا،   ، اإلسالمي التمويل  ي 
�ن االبتكار  يوم  منتدى  أعمال 

ي القطاع المالي وعىل رأسهم محافظ 
ن �ن شهد حضور كبار المسؤول�ي

شهد  ن  التأم�ي قطاع  أن  المعراج،  رشيد  المركزي،  البحرين  مرصف 
الماضية  ة  الف�ت ي 

�ن تمت  ي  ال�ت وعات  والم�ش المبادرات  من  عدًدا 
ن  التأم�ي وثائق  إصدار  ومنها  القطاع  تطوير  ي 

�ن أثر كب�ي  لها  ي كان  وال�ت

ن  التأم�ي ة حوادث السيارات إل جانب رقمنة أعمال  الموحدة ومبا�ش
مختلف  مع  بالتنسيق  تتم  ي  ال�ت المبادرات  من  ها  وغ�ي كات،  ال�ش ي 

�ن
الرسمية. الجهات 

بتوف�ي  أشهر،  قبل  المركزي  البحرين  مرصف  بتوجيه  يخص  وفيما 
كات،  ال�ش جميع  ي 

�ن رقمية  بطرق  تقدم  لكي  السيارات  ن  تأم�ي خدمات 
مختلف  وأتاحت  التوجه  بهذا  مة  ن مل�ت كات  ال�ش جميع  أن  جواد  أكد 

الرقمية. الخدمات 
المصدر: البالد

 Source: Atlas Magazine
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ف الموحد وع قانون التأم�ي أبرز تعديالت مجلس الشيوخ عىل م�ش

ف الموحد مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا عىل قانون التأم�ي

Arab Insurance EgyptEgypt

برئاسة  المنعقده،  العامة  الجلسة  خالل  الشيوخ،  مجلس  وافق 
وع  المبدأ، عىل م�ش الرازق، من حيث  الوهاب عبد  المستتشار عبد 
الموحد. ن  التأم�ي قانون  الحكومة  بشأن إصدار  المقدم من  القانون 

لصناعة  وشاملة  محددة  قواعد  رسم  إل  القانون  وع  م�ش ويــهدف 
ووضع  عليها،  والرقابة  اف  اإل�ش قواعد  وينظم  مرص،  ي 

�ن ن  التأم�ي
الخاصة،  ن  التأم�ي صناديق  قانون  �ن  عليها  المنصوص  القواعد 
اإلجباري  ن  التأم�ي وقانون   ، ن التأم�ي عىل  اف  واإل�ش الرقابة  وقانون 
ال�يــــع  النقل  مركبات  حوادث  عن  الناشئة  المدنية  المسئولية  عن 
المرصي  ن  التأم�ي سوق  لدى  ليصبح  موحد؛  قانون  مظلة  تحت 
اف والرقابة عىل  ي طياته آليات اإل�ش

قانون  موحد وشامل يحتوي �ن
أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس  ي مرص، 

ن �ن التأم�ي ممارسة نشاط 
األساسية وأنظمته  تعددت صیغه  ي مرص، ومهما 

�ن النشاط 
المالية  الشئون  لجنة  من  كة  المش�ت لمانية  ال�ب اللجنة  وأكدت 
الدستورية  الشئون  لجنة  ي   ومكت�ب واالستثمار  واالقتصادية 
القانون   وع  أهمية م�ش وعات  والم�ش والتجارة  والصناعة  يعية  والت�ش

المستدامة. والتنمية  االصالح  الدولة �ن  تحقيق خطة  �ن 
ن يعد من أبرز القطاعات الداعمة  وذكر تقرير اللجنة إن قطاع التأم�ي
ي الحفاظ 

للقطاعات االقتصادية بشكل غ�ي مبا�ش من خالل دوره �ن
أن  يمكن  الذي  الخطر  حجم  وتقليص  والممتلكات،  األرواح  عىل 
امتصاص  عىل  قادرة  تأمينية  منتجات  طرح  خالل  من  يواجهه 
ضد  لتسليحها  للبنوك  ي  اتيحب إس�ت الوقوف كظه�ي  أو  الحوادث  آثار 
ى  الك�ب وعات  للم�ش تمويالتها  ي 

�ن للتوسع  المساحة  ومنحها   ، التع�ث
الصغر. ومتناهية  ة  والصغ�ي والمتوسطة 

الموحد ن  التأم�ي قانون  وع  الشيوخ عىل م�ش تعديالت مجلس  أبرز 
كة  المش�ت اللجنة  أدخلتها  ي  ال�ت التعديالت  أبرز  الغد«  »أموال  ون�ش 

: وع القانون، وهي عىل مواد م�ش
ي  ال�ت ن  التأم�ي فروع  ونية  اإللك�ت األخطار  ضد  عىل  ن  التأم�ي إضافة   -
وأوضحت  والمسئوليات،  الممتلكات  تأمينات  كات  �ش تمارسها 
 
ً
متعارفا صار  أنه  حيث  ن  التأم�ي من  النوع  هذا  إضافة  تم  أنه  اللجنة 

كات  �ش لنشاط  إضافته  معه  ي 
يقت�ن مما  المرصية،  السوق  ي 

�ن عليه 
. ن التأم�ي

- أضافت اللجنة كلمة »المسئوليات« عىل نشاط التأمينات الزراعية 
يرجع  التعديل  هذا  ي 

�ن السبب  أن   
ً
موضحة بها؛  المرتبطة  واألخطار 

المستقلة  الجديدة  ن  التأم�ي صور  إحدى  تعد  »المسئوليات«  إل 
بذاتها.

ي 
�ن ن  المرصي�ي لها  يتعرض  ي  ال�ت المخاطر  عىل  ن  التأم�ي بند  إضافة   -

وأوضحت  القانون،  وع  بم�ش اإللزامية  التأمينات  ضمن  الخارج 
ي بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة باإلهتمام 

اللجنة أن ذلك يأ�ت
العربية. أو خارج جمهورية مرص  ن كافة سواء داخل  بالمرصي�ي

كة –  المش�ت اللجنة  وافقت عليه  لما   
ً
القانون – ووفقا وع  أكد م�ش  -

اإلجباري  ن  التأم�ي تؤديه مجمعة  الذي  التعويضات  مبلغ  تحديد  عىل 
 100 بـ المستديم  الكىلي  العجز  أو  الوفاة  حاالت  ي 

�ن السيارات  عىل 
. ً
40 ألف جنيه حاليا ألف جنيه بداًل من 

وع  بم�ش السابع  بالفصل   178 مادة  كة  المش�ت اللجنة  استحدثت   -
الهيئة  رئيس  من  بقرار  لجنة  تشكيل  عىل  نصت  ي  وال�ت القانون، 
اإلتحاد  رئيس  وعضوية   ، ن التأم�ي بشئون  المختص  نائبه  برئاسة 

الهيئة. ة يختارهم رئيس  الخ�ب ، و3 من ذوي  ن للتأم�ي المرصي 

من  إليها  تحال  ي  ال�ت التأمينية  المنازعات  بتسوية  اللجنة  وتختص 
أو  الوثائق  حملة  من  أي  ن  ب�ي تنشأ  ي  وال�ت بالهيئة،  المختصة  اإلدارة 
ن المسجلة بالهيئة،  التأم�ي المستفيدين منها أو الغ�ي وأي من منشآت 
المقيدين   من 

ً
أيا ن  ب�ي تثور  ي  ال�ت المنازعات  بتسوية  اللجنة  كما تختص 

أخر،  جانب  من  ن  التأم�ي ومنشآت  جانب  من  التأمينية  المهن  بأحد 
أحد  ن  وب�ي بينهم  أو  البعض  وبعضهم  المهن  بتلك  المقيدين  ن  ب�ي أو 
من  به  يرتبط  وما   ، ي التأمي�ن نشاطهم  بممارسة  يتعلق  فيما  العمالء، 

القانون.  ألحكام هذا 
ً
أنشطة وخدمات وفقا

البيانات  استيفاء  تاريــــخ  من  شهر  خالل  قرارها  اللجنة  تلك  وتصدر 
اع أن يحصل عىل صورة  ن ي ال�ن

والمستندات المطلوبة، وألي من طر�ن
الهيئة  إدارة  مجلس  من  بقرار  يصدر  كما  اللجنة،  قرار  من  رسمية 
ومنع  قرارها  عىل  والتصويت  اللجنة  بإجتماع  الخاصة  الضوابط 
كما  القانون  وع  م�ش عليه  نص  لما   

ً
ووفقا وذلك  المصالح؛  تعارض 

الشيوخ. بمجلس  كة  المش�ت اللجنة  عليه  وافقت 
اللجوء  ي 

�ن بالحق  اإلخالل  عدم  مع  أنه  القانون  وع  م�ش وأوضح 
قرار  يكون  للقضاء  اللجوء  ي 

�ن بالحق  اإلخالل  عدم  مع  أنه  للقضاء، 
به، ويجوز  الشأن  تنفيذه فور إخطار ذوي  ن   ويتع�ي

ً
اللجنة ملزما تلك 

 من تلك 
ً
لمجلس إدارة الهيئة توقيع ما يراه من تداب�ي مناسبة عىل أيا

التنفيذ. عن  االمتناع  حال  المنشآت 
أساسية،  مادة   217 نحو  يضم  الموحد  ن  التأم�ي قانون  أن  يذكر 

6 مواد. بالقانون )مواد اإلصدار( وعددها  المواد األولية  باإلضافة 
مدبولي  مصط�ن  الدكتور  برئاسة  الوزراء  مجلس  موافقة  إل  ويشار 
ن  التأم�ي قانون  بإصدار  قانون  وع  م�ش عىل  ي 

الما�ن نوفم�ب  خالل 
بها  يرتبط  وما  ن  التأم�ي أنشطة  عىل  أحكامه  ت�ى  بحيث  الموحد، 
المالية،  للرقابة  العامة  للهيئة  يكون  أن  عىل  وينص  خدمات،  من 
الجهات  والرقابة عىل  خيص  وال�ت بالتأسيس  االختصاص  ها،  دون غ�ي
من  بهما  يرتبط  وما   ، ن التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي نشاط  عىل  القائمة 

بها. الُمرتبطة  واألنشطة  والمهن  خدمات، 
لصناعة  وشاملة  محددة  قواعد  رسم  إل  القانون  هذا  ويــهدف 
ذلك  وأن  عليها،  والرقابة  اف  اإل�ش قواعد  وتنظيم  مرص،  �ن  ن  التأم�ي
وشامل  موحد  قانون  مرة،  ألول  المرصي  ن  التأم�ي لدى سوق  ليصبح 
ن �ن مرص،  اف والرقابة عىل ممارسات نشاط التأم�ي ينظم آليات اإل�ش
ي أسواق 

الذى تم �ن التحديثات والتغ�ي  القانون دمج  حيث يستهدف 
العمىلي  التطبيق  مشاكل  ويعالج  الماضية،  السنوات  خالل  ن  التأم�ي

.2008 10 لسنة 1981 وتعديالته عامي 1995 و  للقانون رقم 
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المصدر: اليوم السابع وأموال الغد

ي الناتج المحىلي إل %1 خالل 3 
ف �ف أيمن حجازي : نتوقع زيادة مساهمة قطاع التأم�ي

سنوات
مجلس  رئيس  حجازي،  أيمن  كشف 
لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
من  أنه  ن  للتأم�ي مرص  أليانز  كات  �ش
ي 

ن �ن التأم�ي المتوقع نمو مساهمة قطاع 
%1 خالل  إل  اإلجمالي  المحىلي  الناتج 
 0.7% مقابل  المقبلة  سنوات  الثالث 

حاليا.
أليانز أن  وأضاف حجازي خالل ملت�ت 

ة الماضية شهدت تحسن معدل النمو االقتصادي ليتخىط 3%  الف�ت
الوضع االقتصادي. %7 واستقرار  %8 والتضخم  أقل من  والبطالة 

مثل  مهما  دوًرا  لعبت  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أن  إل  وأشار 
تأسيس  مثل  التغطيات  وتوسيع  الصغر  متناهي  ن  التأم�ي تنشيط 
ن من  التأم�ي تكنولوجيا  قانون  بجانب صدور  السفر  تأمينات  مجمعة 

مؤخرا. لمان  ال�ب
ي مرص منخفض مقارنة بدول أخرى 

اق �ن ولفت إل أن معدل االخ�ت
ي 

�ن ن  التأم�ي قطاع  مساهمة  فيها  تصل  ال�ت  والمغرب  اإلمارات  مثل 
المحىلي اإلجمالي إل 3-4%. الناتج 

المنازل  عىل  اإلجباري  ف  التأم�ي تفعيل  ح  يق�ت مهران  محمد 

الطبيعية األخطار  ضد 
كة  المنتدب ل�ش العضو  قال محمد مهران، 
الخسائر  حجم  إن  مرص،  ن  للتأم�ي أليانز 
الطبيعية  األخطار  عن  الناتجة  العالمية 

تصل إىل 190 مليار دوالر.
أليانز  ملت�ق  هامش  عىل  مهران،  وأضاف 
كة اليوم، أن حصة قطاع  الذي تنظمه ال�ش
هذه  من  رين  المترصن تعويض  من  ن  التأم�ي

الخسائر تصل إىل 90 مليار دوالر.
والكوارث  األخطار  خسائر  من  التأمينية  التعويضات  متوسط  أن  وأوضح 
ال  النسبة  هذه  بأن  منوها  العالم،  مستوى  عىل   47% إىل  يصل  الطبيعية 

تتعدى %20  بالسوق المرصية.
والعمارات  والوحدات  المنازل  عىل  اإلجباري  ن  التأم�ي تفعيل  مهران  ح  واق�ق
ا إىل تفعيل هذه النوعية  السكنية ضد األخطار الطبيعية ومنها الزالزل، مش�ي

ي المغرب.
ن �ن من التأم�ي

توافق كافة  عقب  ولكن  ن  التأم�ي من  النوعية  هذه  تنفيذ  آليات  تعدد  وأكد 
األطراف عىل تنفيذها.

ف خالل عام 2021 كات التأم�ي الرقابة المالية: %25.6 قفزة �ف نمو أقساط �ش
المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  عن  الصادر  ديسم�ب  تقرير  كشف 

% 25.6 ن �ن مرص قفزة  نمو بنسبة قدرها  التأم�ي كات  تحقيق �ش
ة  الف�ت خالل  تأمينية  أقساط  إجمال  جنيه  مليار   49 حصدت  حيث 
العام  خالل  جنيه  مليار   39 مقابل   2021 ديسم�ب  وح�ت  يناير  من 

له. السابق 
األك�ب  النسبة  األموال عىل  وتكوين  األشخاص  تأمينات  واستحوذت 
فيما  جنيه  مليار   28.6 محققة  المحصلة  األقساط  إجمالي  من 

تجاوزت
بنهاية  جنيه  مليار   20.4 قيمة  تأمينية  أقساط  الممتلكات  تأمينات 

.2021 ديسم�ب 
الما�ن العام  التجارى خالل  ن  التام�ي اقساط  مليار جنيه   44

ن التجاري  وبلغت قيمة األقساط التأمينية المحصلة من نشاط التأم�ي
2021  مقابل ة من يناير ح�ت ديسم�ب  44.3 مليار جنيه خالل الف�ت

 11.6 زيادة  بنسبة   2020 عام  من  المدة  لذات  جنيه  مليار   32.7
35.3% 12 شهر فقط بنسبة نمو قدره  مليار جنيه خالل 

أقساط  حصلت  حيث  تراجعا  التكافىلي  ن  التأم�ي أقساط  وسجلت 
جنيه  مليار    4.7 مقابل    2020 عام  خالل  جنيه  مليار   6.3 بقيمة 

24.8% اجع قدره  2021  ب�ت أقساط خالل 
4 مليارات جنيه أك�ث من  ن تحصد  التام�ي كات  �ش

تم تحصيلها خالل شهر ديسم�ب فقط  أقساط  إجمالي  التقرير  ورصد 
3.7 مليار  4.22 مليار جنيه مقارنة  العام الما�ن  بلغت قيمتها  من 
قدرها  نمو  بنسبة  عليه  السابق  العام  من  الشهر  بذات  مقارنة  جنيه  

12.5%
 2.15 األموال  وتكوين  الحياة  نشاط  عىل  ن  التأم�ي أقساط  والمست 
نشاط  حقق  فيما  منفردا   2021 ديسم�ب  شهر  خالل  جنيه  مليار 
جنيه  مليار   2.07 نحو  بقيمة  أقساط  والممتلكات  العامة  التأمينات 

2020 خالل نفس الشهر من 
ن التجارى 3.7  مليار   وبلغت قيمة االقساط المحصلة لصالح التأم�ي
جنيه خالل شهر ديسم�ب 2021  مقابل 3.3 مليار جنيه  بمعدل نمو 
ن التكافىلي 497 مليون جنيه 432.7  كات التأم�ي %11.9 وحصدت �ش

17.5% بارتفاع قدره  مليون جنيه خالل ديسم�ب فقط 

التكافىلي  ن  التأم�ي أنشطة  من  لكل  أبواب  الجديد  القانون  ويتضمن 
ن متناهي الصغر  ن المرصية وكذلك التأم�ي ي سوق التأم�ي

لتنظيم عمله �ن
القانون  شمل  كما   ، المالي الشمول  لتطبيق  الدولة  خطة  لمواكبة 
كات إدارة  ي المتخصصة و�ش ن الط�ب كات التأم�ي الجديد تنظيم عمل �ش
المرتبطة  األنشطة  اتحادات  التطرق  بجانب   ،TPA الصحية  الرعاية 
ن  التأم�ي نشاط  �ن  الرقمي  التحول  القانون  تضمن  كما   ، ن بالتأم�ي

ن  التأم�ي أنواع  ي 
والتوسع �ن و�ن  االلك�ت واإلصدار والتسويق والتحصيل 

ونيا. إلك�ت إصدارها  يتم  ي  ال�ت النمطية 
كة من لجنة الشئون  اللجنة المش�ت لتقرير  الكامل  النص  لإلطالع عىل 
الدستورية  الشئون  لجنة  ومكت�ب  واالستثمار  واالقتصادية  المالية 
الشيوخ،  بمجلس  وعات  والم�ش والتجارة  والصناعة  يعية  والت�ش

هنا الضغط  الرجاء 

المصدر: أموال الغد والهيئة العامة للرقابة المالية

المصدر: المـــال

https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2022/02/Monthly-Data-December-2021-1.pdf
https://amwalalghad.com/wp-content/uploads/2022/02/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF_removed.pdf
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Insurance Company Plans to Support Drought-Stricken 
Moroccan Farmers
MAMDA initiative comes as Morocco has recorded low rainfalls and a surge in food prices.

The Mutual Moroccan Agricultural Insurance 
Company (MAMDA) has announced a support system 
for farmers impacted by drought in the 2021-2022 
agricultural campaign.
“Following the instructions of King Mohammed VI, 
MAMDA reiterates its commitment and mobilization 
for the 2021-2022 agricultural campaign with the 
implementation of a specific system around four 
measures to allow farmers to cope with the drought,” 
the insurance company reported in a February 23 press 
release. 
The measures include the delay of payment deadlines 
for 2021 agricultural insurance premiums and facility 
payments as well as accelerating the compensation 
process. Additionally, MAMDA will implement rebates 
in the second quarter of 2022 and promote multi-risk 
climate insurance for fruit harvesting.
Through these measures, MAMDA seeks to tailor 
its commercial offering for the impact of drought 
on Moroccan farmers. For the current agriculture 

Arab Insurance MoroccoMorocco

campaign, the company plans to insure 1,000,000 
hectares with MAD 1 billion ($ 105 million) capital. 
MAMDA will also compensate farmers with a total 
budget of MAD 3.8 billion ($401 million) since the 
2021-2022 agricultural campaign is expected to see 
the third severe drought in recent years, along with 
droughts in 2015-2016 and 2019-2020 seasons. 
Morocco’s Minister of Agriculture reported on 
Wednesday that the recorded rainfall – 76 mm– by 
February 21 showed a 69% deficit in precipitation 
compared to an average season.  
To counter this issue, the Minister of Interior Affairs 
issued on February 17 a warrant for regional authorities 
to ration water usage. The document banned the 
watering of green spaces and the washing of public 
spaces and roads using critical water sources.
Additionally, Morocco’s Deputy Minister to the Finance 
Ministry Fouzi Lakjaa reported that grain subsidies will 
amount to MAD 3.8 billion ($401 million) in 2022.

 Source: Morocco World News

8th Casablanca Insurance Meeting
The Moroccan Federation of Insurance and Reinsurance 
Companies (FMSAR) will hold the 8th Casablanca 
Insurance Meeting on 23 and 24 March 2022.
The hybrid event (onsite and online) will focus on 
“Sustainable insurance and the expansion of health 
coverage “.
The agenda will include a plenary session and panels on 
the challenges faced by industry experts in the current 
global context and on the prospects of the insurance 
industry in Africa.
For more information on the program and registration 
details, please click here

 Source: Atlas Magazine

https://rdvdelassurance.ma/en/
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Companies News

ICIEC Provides US$ 40m Non-Payment Risk Cover to Turkmenistan 
for the Import of Vital Agricultural Machinery from Japan 
Middle East:Middle East: The Islamic Corporation for the Insurance 
of Investment and Export Credit (ICIEC) provided 
US$ 40 million insurance cover to ING Bank (Tokyo 
Branch) for a financing facility to Turkmenistan for the 
purchase of Komatsu machinery from Japan for the 
development of the country’s agriculture sector.
The insurance cover to mitigate non-payment risk 
comes under ICIEC’s Non-Honoring of Sovereign 
Financial Obligations Policy. The extended financing 
facility to the Government of Turkmenistan is through 
the State Bank for Foreign Economic Affairs (TFEB).
Agriculture is a significant economic sector in 
Turkmenistan, contributing 11.7% of GDP in 2019 
and employing 40% of the workforce. However, 
the cultivated land represents only 4% of the total 
arable land. The global COVID-19 pandemic has 
severely impacted Turkmenistan. Over the last few 
years, climate change and the adverse environmental 
challenges of irrigation in a desert environment have 
similarly affected the country’s agricultural sector.
Turkmenistan used to be the world’s 10th largest cotton 
producer. Cotton exports have fallen dramatically, 
partly due to water shortages and outdated irrigation 
methods and technology. Cotton cultivation also 
required a large amount of water to be diverted from 
the Amu Darya River, which resulted in polluting 
fertilizer effluent flowing into the river and causing 
environmental damage. Other challenges include 
difficulties in producing enough livestock feed and 
heavy bureaucracy due to central planning. In 2019, 
the Government decided to halt raw cotton exports 
favouring textiles and ready-made garments.
The development impact of the facility and 
insurance cover is wide-ranging. It includes reducing 

Turkmenistan’s exposure to volatile commodity prices, 
diversifying the economy and exports, stabilizing import 
substitution and balance of payments, improving food 
self-sufficiency and the efficiency of the agriculture 
sector by providing the latest irrigation technology, 
thus increasing yields; and promoting the rational use 
of water resources and the provision of clean water.
“Since Turkmenistan joined ICIEC as a Member 
Country in 2019,” Mr Oussama KAISSI, CEO of  
ICIEC, stresses, “the Corporation has been growing 
its presence in the country, seeking opportunities to 
promote FDI and expand the exports. ICIEC supports 
Turkmenistan by mitigating political and commercial 
risk for trade and investment by providing risk 
mitigation tools and financial solutions for banks, 
corporates, ECAs, and other insurers. We prioritize 
support for projects that contribute to Turkmenistan’s 
strategic development goals, especially in support of 
the country’s transport and agricultural sectors.”
Ms Riko Kikuchi, Country Manager of ING Bank 
N.V., Tokyo Branch, similarly commented: “ING 
Bank is very grateful for the strong support of ICIEC 
in our role as Mandate Lead Arranger of financing for 
the Government of Turkmenistan. We are delighted to 
have been part of this important project and support the 
business between Japan and Turkmenistan.”
The facility is in support of five U.N. SDGs, namely 
achieving Zero Hunger (SDG2) through food security, 
improved nutrition, and sustainable agriculture; 
provision of Clean Water and Sanitation (SDG6); 
promoting Responsible Consumption and Production 
(SDG12); contributing to Climate Action (SDG13), 
and forging Partnerships for Sustainable Development 
(SDG 17).

 Source: ICEIC website

كـة تـأميـن تكـافلـي  المنـارة للتأميـن تتحـول إلـى �ش
المنارة  كة  ل�ش العامة  الهيئة  عقدت  الهاشمية:  األردنية  الهاشمية:المملكة  األردنية  المملكة 
غ�ي  العمومي  اجتماعها   2022-03-01 الموافق  أمس  يوم  ن  للتأم�ي

.80.7% العادي وذلك وبنسبة حضور 
الهيئة  موافقة  وهي  هامة  قرارات  إتخاذ  اإلجتماع  خالل  وجرى 
قررت  حيث  األساسي  ونظامها  كة  ال�ش عقد  تعديل  عىل  العامة 
ن  التأم�ي أعمال  التقليدي إل  ن  التأم�ي أعمال  كة من  ال�ش أعمال  تحويل 
كة،  لل�ش األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  تعديل  واقرار   ، التكافىلي
عية والمؤلفة بكاًل من: ) الدكتور  ن أعضاء هيئة رقابة �ش واقرار تعي�ي

الدكتور  و   ، ي الزع�ب يونس  محمد  الدكتور  داود،  عبدالحفيظ  هايل 
الشاعر(. يوسف  باسل 

المنارة اإلسالمية  كة “  كة ليصبح �ش إقرار تعديل إسم ال�ش كما جرى 
مع  يتوافق  بما  كة  لل�ش التنظيمي  الهيكل  تعديل  وإقرار   “ ن  للتأم�ي

. تكافىلي ن  تأم�ي إل  كة  ال�ش ن  تأم�ي أعمال تحويل 

المصدر: أخبار البلـــد
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ف كت�ي ف ال�ش »دار التكافل« تتوصل إل اتفاق مع »وطنية« بشأن االندماج ب�ي
مجلس  إن  التكافل  دار  كة  �ش قالت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
بشأن  اتفاق  إل  توصال  »وطنية«  للتكافل  الوطنية  كة  وال�ش اإلدارة 

. ن كت�ي ال�ش ن  ب�ي المحتمل  االندماج  صفقة 
كة ، إتمام صفقة االندماج خالل الربــع الثالث من عام  وتوقعت ال�ش

ذلك. التنظيمية عىل  والجهات  ن  المساهم�ي موافقة  ط  2022 ب�ش
المركزي لدولة اإلمارات موافقة  وبحسب اإلفصاح، أصدر المرصف 
استكمال  ن عىل  كت�ي ال�ش تعمل كل من  االندماج، حيث  وطة عىل  م�ش
هيئة  لدى  االندماج  إلتمام  الالزمة  والموافقات  القانونية  اإلجراءات 

األخرى. المعنية  والجهات  والسلع  المالية  األوراق 
أنها  إل  اإلفصاح  أشار  االندماج،  لهذا  األساسية  الدوافع  وحول 

: ي
�ن تتمثل 

كة  ال�ش ي 
�ن أك�ب  نشاط  حجم  وتحقيق  السوقية  الحصة  دمج   -

المدمجة.
ي 

�ن التأمينية  المنتجات  محفظة  ي 
�ن وتنوع  ي 

جغرا�ن تنوع  تحقيق   -
القائمة. التجارية  األنشطة 

اقتصاديات  عنه  ينشأ  والذي  التكاليف  ي 
�ن مهم  خفض  تحقيق   -

بما  الزائدة  واألعمال  المهام  تداخل  من  والتخلص   ، األك�ب بحجم 
الربحية. يعزز 

باإلضافة  التنوع،  وإحداث  التجاري  النشاط  حجم  زيادة  أن  وذكرت 
إل  تؤدي  أن  شأنها  من  االندماج  عن  تنتج  ي  ال�ت التكاليف  إل خفض 
نهاية  ي 

�ن يؤدي  ما  وهو  التجاري،  النشاط  ي 
�ن المخاطر  حجم  خفض 

ن عىل المدى  ن والمساهم�ي األمر إل تحقيق النفع لحملة وثائق التأم�ي
الطويل.

ك  المش�ت المستشار  هي  كابيتال  ي  الوط�ن ي  د�ب اإلمارات  أن  وذكرت 
ومشاركوه  وإبراهيم  االندماج،  بشأن  ووطنية  التكافل  دار  من  لكل 
كاؤه  و�ش هادف  ومكتب  التكافل،  لدار  القانونيون  المستشارون  هم 
المستشار  ي هي  ي إم �ب كة كي �ب كة وطنية، و�ش ي ل�ش

القانو�ن المستشار 
القيمة  يبة  و�ن المالية  المسائل  بشأن  ن  كت�ي ال�ش من  لكل  ك  المش�ت
االكتواري  المستشار  هي  مليمان  كة  و�ش المعلومات،  ونظم  المضافة 

. ن كت�ي لل�ش ك  المش�ت
التقييم  بإجراء  قامت  ي  �ب إم  ي  �ب كي  كة  �ش قامت  لإلفصاح   

ً
ووفقا

ووطنية. التكافل  دار  من  لكل  المستقل 
المصدر: الرؤيـــة

ف تعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 50.2 مليون دينار مجموعة الخليج للتأم�ي
الكويـــت:الكويـــت: �ح فرقد عبدهللا الصانع رئيس مجلس إدارة مجموعة 
مليون   50.2 بقيمة  صافية  أرباٍح  تحقيق  عن  اليوم  ن  للتأم�ي الخليج 
ربحية  يعادل  ما  أي   ) أمريكي دوالر  مليون   166.2( ي  كوي�ت دينار 
المنتهية  المالية  السنة  عن  وذلك  الواحد،  للسهم   

ً
فلسا  223.68

مع  بالمقارنة  بالمائة   207 نسبته  بارتفاع   2021 ديسم�ب   31 ي 
�ن

 ) أمريكي دوالر  مليون   54( ي  كوي�ت دينار  مليون   16.3 بقيمة  ربــح 
دينار  مليون   310.7 االيرادات  مجموع  وبلغ   ، ي

الما�ن العام  عن 
بالمائة   47 نسبته  بارتفاع   ) أمريكي دوالر  مليار   1.03( ي  كوي�ت
دوالر  مليون   697.4( ي  كوي�ت دينار  مليون   210.8 مع  بالمقارنة 
ي ايرادات االكتتاب 41.6 

، كما بلغت صا�ن ي
( عن العام الما�ن أمريكي

قدرها  بزيادة   ) امريكي دوالر  مليون   137.6( ي  كوي�ت دينار  مليون 
( ونسبتها 49  ي )45.1 مليون دوالر امريكي 13.6 مليون دينار كوي�ت
دوالر  مليون   92.5( ي  كوي�ت دينار  مليون   28 مع  بالمقارنة  بالمائة 
االرتفاع  سبب  ويعود  السابق.  العام  من  ة  الف�ت نفس  عن   ) أمريكي
االستثمارات  وأرباح  الفنية  النتائج  ارتفاع  إل  الربــح  ي 

صا�ن ي 
�ن

االستحواذ  من  الناتجة  األرباح  إل  باإلضافة  المجموعة  كات  ل�ش
الخليج. ي منطقة 

�ن أكسا  كة  عىل عمليات �ش
 35(  35% بنسبة  نقدية  ارباح  بتوزيــــع  اإلدارة  مجلس  وأو� 
 ،2021 ديسم�ب   31 ي 

�ن المنتهية  السنة  عن  الواحد(  للسهم   
ً
فلسا

لمساهمي  العمومية  الجمعية  لموافقة  التوصية  هذه  تخضع  حيث 
تم  أنه  بالذكر  والجدير  المعنية.  الرقابية  والجهات  المجموعة 
 للسهم الواحد( 

ً
%71 )71 فلسا توزيــــع أرباح مرحلية نقدية بنسبة 

خالل عام 2021 ليصبح إجمالي التوزيعات النقدية عن عام 2021 
مليون   30.08 قدرها  إجمالية  وبقيمة  الواحد(  للسهم   

ً
فلسا  106(

. ي كوي�ت دينار 
ي 

�ن كما   
ً
فلسا  673 مقداره  ما  للسهم  ية  الدف�ت القيمة  بلغت  وقد 

ي 31/12/2020 بارتفاع 
 �ن

ً
31/12/2021 بالمقارنة مع 630 فلسا

بالمائة.   7 نسبته 

ن  كما ارتفعت حقوق المساهم�ي
بالمائة   63 بنسبة  العام  خالل 
دينار  مليون   73.4 يعادل  بما 
دوالر  مليون   242.9( ي  كوي�ت
 190.8 إل  لتصل   ) أمريكي
 631.2( ي  كوي�ت دينار  مليون 
ي 

�ن كما   ) أمريكي دوالر  مليون 
بالمقارنة   2021 ديسم�ب   31
ي  دينار كوي�ت مليون   117.4 مع 

 .2020 ي 
( �ن )388.4 مليون دوالر أمريكي

بنسبة   2021 العام   خالل 
ً
ارتفاعا المكتتبة  األقساط  قيمة  وحققت 

مليون   548.5 إل  لتصل  ي 
الما�ن العام  مع  بالمقارنة  بالمائة   23

104 مليون  ( بزيادة قيمتها  ي )1.81 مليار دوالر أمريكي دينار كوي�ت
 444.4 مع  بالمقارنة   ) أمريكي دوالر  مليون   344( ي  كوي�ت دينار 

.2020 ي 
( �ن ي )1.47 مليار دوالر أمريكي مليون دينار كوي�ت

دينار  مليون   31.4 األخرى  وااليرادات  االستثمار  ربــح  ي 
صا�ن وبلغ 

بالمائة   106 نسبته  بارتفاع   ) أمريكي دوالر  مليون   103.8( ي  كوي�ت
( عن  أمريكي )53.5 مليون دوالر  ي  16.2 مليون دينار كوي�ت وقيمته 

 . ي
الما�ن العام 

مليون   264 بقيمة  كة  لل�ش الفنية  االحتياطيات  ي 
صا�ن ارتفع  كما 

بالمائة   147 وبنسبة   ) أمريكي دوالر  مليون   872( ي  كوي�ت دينار 
 ) أمريكي دوالر  مليار   1.5( ي  كوي�ت دينار  مليون   442.6 إل  ليصل 
ي  كوي�ت دينار  مليون   179 مع  بالمقارنة   2021 العام  نهاية  ي 

�ن كما 
.2020 31 ديسم�ب  ي 

( كما �ن )591.9 مليون دوالر أمريكي
مليار   4.5( ي  كوي�ت دينار  مليار   1.4 إل  لتصل  األصول  وارتفعت 
 555.8 قدرها  بزيادة   2021 ديسم�ب   31 ي 

�ن كما   ) أمريكي دوالر 
بالمائة   69 ونسبتها   ) أمريكي دوالر  مليار   1.8( ي  كوي�ت دينار  مليون 

.2020 31 ديسم�ب  ي 
�ن المنتهية  السنة  بالمقارنة مع 
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إدارة  مجلس  رئيس  قال  النتائج  هذه  عىل  تعليقه  معرض  ي 
و�ن

“تعكس  الصانع،  هللا  عبد  فرقد  السيد  ن  للتأم�ي الخليج  مجموعة 
عن  المخاطر  تحمل  عىل  وقدرتها  المجموعة  قوة  العام  هذا  نتائج 
وحقوق  أصولها  حماية  عىل  وقدرتها  دخلها  مصادر  تنوع  طريق 
أفضل  لتقديم  المستمر  سعينا  مع  ذلك  يتماسش  كما  مساهميها. 
فيها  نتواجد  ي  ال�ت األسواق  جميع  ي 

�ن لعمالئنا  التأمينية  الخدمات 
الخليج  منطقة  إل  باإلضافة  واألردن  تركيا  الجزائر،  )مرص، 
مجال  ي 

�ن الرقمي  التحول  اتيجيات  اس�ت باعتماد  وذلك   ،) ي العر�ب

المطالبات والخدمات األخرى”. الرقمية،  المنتجات  قنوات توزيــــع 
المستمر  الدعم  بفضل  اإلنجازات  هذه  تحققت  “لقد  وأضاف 
وبفضل  وخدماتها،  المجموعة  بإدارة  وثقتهم  الكرام  العمالء  من 
)القابضة(  الكويت  مشاريــــع  كة  �ش السيما  الكرام  ن  المساهم�ي دعم 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  والسادة  األوسط  ق  ال�ش فاكس  ف�ي كة  و�ش
 
ً
ي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعا

ي وإخالص موظ�ن
الكرام، وتفا�ن

الرقابية  الجهات  لكافة  ايضا  موصول  والشكر  والتقدير  بالشكر 
الكويت”. بدولة 

” تتحول للربحية خالل 2021 “الخليج التكافىلي
عام  خالل  للربحية  التكافىلي  ن  للتأم�ي الخليج  كة  �ش تحولت  قطـــر:قطـــر: 

. ً
نقدا للسهم  ريال   0.75 بتوزيــــع  توصية  2021، مع 

 ” “التكافىلي أرباح  بلغت   ، ن االثن�ي أمس  قطر  لبورصة  بيان  وحسب 
ريال  مليون   39.32 مقابل  ريال،  مليون   40.13 ي 

الما�ن العام  ي 
�ن

.2020 خسائر عام 
 31 بـ المنتهي  العام  ي 

�ن قطري  ريال   0.16 السهم  ربحية  بلغت  كما 
قطري  ريال   0.15 الواحد  للسهم  خسارة  مقابل   ،2021 ديسم�ب 

الذي سبقه. العام  من  نفسها  ة  للف�ت
كة بتوزيــــع %7.5 من القيمة االسمية للسهم  وأو� مجلس إدارة ال�ش
لعقد  الدعوة  مع  الواحد،  للسهم  ريال   0.75 بواقع  نقدية،   

ً
أرباحا

الجاري، مع  22 مارس  بتاريــــخ  العادية  العادية وغ�ي  العامة  الجمعية 
العمومية  النعقاد  احتياطي  نفسه كموعد  الشهر  من   29 يوم  تحديد 

باالجتماع األول. ي 
القانو�ن النصاب  اكتمال  ي حال عدم 

�ن

النقدي  بالتوزيــــع  التوصية  ي 
�ن  ” لـ”التكافىلي العادية  العمومية  تنظر   

الحسابات  ومراقب  اإلدارة  مجلس  وتقارير  كة  ال�ش بيانات  واعتماد 
الخطط  مناقشة  عن  فضاًل   ، ي

الما�ن العام  عن  الحوكمة  وتقرير 
. لمستقبلية ا

ي تعديل النظام األساسي بما 
أما العمومية غ�ي العادية فسوف تنظر �ن

 2015 لسنة   11 رقم  التجارية  كات  ال�ش قانون  تعديالت  مع  يتوافق 
مجلس  رئيس  تفويض  مع   ،2021 لعام   8 رقم  القانون  بها  الصادر 
أي  لذلك  الالزمة  والمستندات  الوثائق  بتوقيه كافة  نائبة  أو  اإلدارة 

منفردة. بصفة  منهما 
من  األول  أشهر  التسعة  ي 

�ن ارتفعت   ” التكافىلي “الخليج  أرباح  وكانت 
 28.77 مقابل  ريال،  مليون   43.15 إل   49.88% بنسبة   2021

.2020 ة ذاتها من  مليون ريال أرباح الف�ت
المصدر: مباشـــر

ي
ف جنيه أرباًحا العام الما�ف « تحقق 704 مالي�ي ف »أليانز للتأم�ي

أبرز  عن  ن  للتأم�ي أليانز  مجموعة  كشفت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
قيمتها  وبلغت   ،44% األرباح  نمو  بلغ  حيث  المالية،  اتها  مؤ�ش

ي العام السابق.
2021، مقابل 490 مليونا �ن ن جنيه �ن  704 مالي�ي

مرص،  �ن  للمجموعة  اإلدارة  مجلس  رئيس  حجازي،  أيمن  كشف 
األرباح  بلغت  فيما  جنيه  مليار   6.2 المكتتبة  األقساط  بلغت  أنه 
العام  ي 

�ن جنيه  مليون   690 مقابل  جنيه،  مليون   931 التشغيلية 
السابق.

1.108 مليار  كة 1.296 مليار جنيه مقابل  وبلغت استثمارات ال�ش
السابق. العام  ي 

�ن جنيه 
760 ألف  1,033 مليار جنيه عن  كة مطالبات بلغت  وسددت ال�ش

مطالبة.
أقساطا  جنيه  مليار   1.2 تحقق  الممتلكات«  ف  لتأم�ي »أليانز 

ي
الما�ف العام  مكتتبة 

 ،17% نمو  بنسبة  الممتلكات  ن  لتأم�ي أليانز  كة  �ش أرباح  ارتفعت 
العام  خالل  جنيه  مليون   139 مقابل  جنيه  مليون   162 محققة 

. ي
المنق�ن المالي 

وكشف محمد مهران نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة والعضو 
المكتتبة  األقساط  أن  الممتلكات  ن  لتأم�ي أليانز  كة  ل�ش المنتدب 
 1.140 مقابل  جنيه،  مليار   1.237 محققة   ،9% نموا  حققت 

.2020 مليون جنيه خالل عام 
محققة   ،15% بنسبة  نمت  التشغيلية  األرباح  أن  مهران  وأضاف 

السابق. العام  ي 
180 مليون جنيه �ن ن جنيه مقابل  207 مالي�ي

مليار   1.126 محققة   ،14% بنسبة  المحصلة  األقساط  وارتفعت 

كة  ال�ش وسددت  السابق،  العام  ي 
�ن جنيه  مليون   985 مقابل  جنيه، 

جنيه. مليون   366 بلغت  تعويضات 
العام  مطالبات  جنيه  مليون   667 تسدد  الحياة«  ف  لتأم�ي »أليانز 

ي
الما�ف

محققة  أرباحها  ي 
�ن نموا   54% الحياة  ن  لتأم�ي أليانز  كة  �ش حققت 

المال  العام  خالل  جنيه  مليون   351 مقابل  جنيه  مليون   542
. المنق�ن

إجمالي  أن  كة  لل�ش المنتدب  العضو  وس  تاو�ن تشارلز  وكشف 
مليار   1.148 محققة   ،18% نمو  بنسبة  ارتفعت  االستثمارات 

. ي
الما�ن العام  970 مليون جنيه �ن  جنيه، مقابل 

محققة   ،31% نموا  حقق  ن  المساهم�ي حقوق  إجمالي  أن  إل  وأشار 
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. ي
الما�ن العام  1.405 مليار جنيه �ن  1.846 مليار جنيه، مقابل 

ن الحياة 667 مليون جنيه مطالبات عن 7700  وسددت أليانز لتأم�ي
مطالبة.

المصدر: المـــال

AtlantaSanad accélère sa croissance avec un CA de 5,4 MMDH en 2021
Morocco:Morocco: AtlantaSanad monte en puissance après 
la fusion actée en septembre 2020.  A fin 2021, la 
compagnie a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 5,40 
milliards de DH en progression de 9.4% sur un CA 
consolidé de 5,47 en évolution de 9.8%.
Cette performance est le reflet d’une stratégie 
commerciale appropriée dans un contexte économique 
en situation de reprise progressive.
Le chiffre d’affaires de l’activité non-vie s’apprécie 
de +5.1% et se situe à 4,04 milliards de DH en dépit 
du repli des branches Accidents du Travail et Risques 
Divers impactés par les effets de la crise sanitaire.
L’activité Vie affiche une progression notable de 
+24.3% à 1,35 milliard de DH.
Avec cette performance, AtlantaSanad Assurance, 

née de la fusion d’Atlanta et Sanad, doit renforcer sa 
position dans le Top 5 des assureurs au Maroc. La 
compagnie du groupe Holmarcom doit également 
améliorer ses parts de marché.

 Source:Finance Inclusive

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

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

وس  بف�ي اإلصابة  عن  ناتجة  وفاة  لحاالت  للتعويضات  وبالنسبة 
منذ ظهور   ( 669 مطالبة  لتسوية  مليون جنيه   161 بلغت  كورونا 

.)2021 الجائحة �ن مرص وح�ت نهاية ديسم�ب 


