
اإلقليمية  اللجان  )أحدى  المستدام  النقل  بقسم  الطرق  لجنة  عقدت 
ع�ب  ن  التأم�ي حول  عمل  ورشة   2022-10-19 يوم  المتحدة(  لألمم 

بسويرسا. بجنيف  المتحدة  األمم  مقر  ي 
�ن للمركبات  الحدود 

ن منظمات بطاقات  ولقد كان الهدف من تلك الورشة للتعرف والجمع ب�ي
ات ومحاولة فهم للتحديات والقضايات  ن ع�ب الحدود لتبادل الخ�ب التأم�ي
إيجاد  إمكانية  مناقشة  مع  البطاقات  تلك  أنظمة  تواجهها  ي  ال�ت كة  المش�ت

العقبات. وتذليل  التحديات  تلك  لمواجهة  حلول 
ي 

�ن ممثاًل  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد  الورشة  هذه  ي 
�ن شارك  وقد  هذا 

ن يرافقه  ي للتأم�ي ن العام لإلتحاد العام العر�ب السيد/ شكيب أبوزيد - األم�ي
والمكاتب  السيارات  تأمينات  لجنة  مقرر   - حمادة  مظهر  محمد  السيد/ 
)مديرة  ن  للتأم�ي األهلية  ن  الع�ي كة  لرسش العام  والمدير  الموحدة  العربية 
تجربة  باستعراض  قاما  وقد  للسيارات(،  ي 

االمارا�ت الموحد  المكتب 
عملها. تواجه  ي  ال�ت والتحديات  عملها  وآلية  تقالية  ال�ب البطاقة 

البطاقة  نظام  من  تجارب كل  استعراض  تم  قد  أنه  بالذكر،  الجدير  ومن 
ق  �ش جنوب  دول  لرابطة  الزرقاء  البطاقة   ،)COB( األوربية  اء  الخ�ن

.ECO لـ  البيضاء  والبطاقة  للكوميسا  الصفراء  البطاقة   ،)ECOWAS( البنية  البطاقة  آسيا، 
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still expected to remain above the long-term average. 
All these factors are leading to a steady increase in 
demand for reinsurance. Concurrently, however, 
reinsurers are seeing their capital bases and, by 
extension, their capacity decline. “Munich Re continues 
to be in a financially strong position, with a solvency 
ratio that even rose to just over 250% at the end of June 
2022. 
The climate change challenge: High hail losses 
following heatwave in Europe
In today’s difficult economic environment, precisely 
assessing changing risks is also an absolute must. 
The changing conditions that are causing severe 
thunderstorms, often with heavy hail, are one example 
of a natural hazard that is a visible and ever-worsening 
consequence of climate change in Europe. Two 
hailstorm episodes in France – in June and July – 
during the heatwave in central Europe resulted in huge 
losses for the insurance industry to the tune of €4bn. 
Neighbouring countries also experienced hailstorms. 
To read full article, please click here

World Insurance

In response to high inflation, central banks have hiked 
their base rates, which, in turn, can impact the balance 
sheets of (re)insurers as a result of fixed-interest 
securities falling in value. Soaring interest rates can 
initially trigger a decline in (re)insurers’ capital bases 
and affect their capacity, despite higher rates having a 
positive effect on earnings power in the medium term.
Economic uncertainty is especially high. Recently, 
analysts have repeatedly had to revise growth forecasts 
down and inflation forecasts up. Like many research 
institutes, Munich Re’s Economic Research unit is 
working on the assumption that the eurozone will slide 
into a recession this winter. Looking at the year 2023 
as a whole, real-term GDP in the eurozone is expected 
to stagnate. A significant economic downturn is also 
looming in the US.
A matter of even greater concern for insurers in the short 
term is inflation, which has continued to rise in recent 
months – in some cases considerably. Many markets 
are now seeing inflation rates reach their highest levels 
in 40 or even 50 years. 
Even if inflation does start to slow, rates in 2023 are 

Extreme inflation and natural disasters call for disciplined risk 
management
The combined impact of economic and geopolitical crises is causing virtually unprecedented levels of complexity 
in the business environment for primary insurers and reinsurers worldwide. High inflation in particular is having 
a profound effect on loss expectancy in many operating segments. Also feeding into the equation are the changing 
landscape for risks such as cyber and climate change, and the fallout from the coronavirus pandemic, which is still 
perceptible in some areas.

 Source: Munich Re

Markets’ Reports

لعام  التونسي  ن  التأم�ي لقطاع  السنوي  التقرير  تونس  ي 
�ن ن  التأم�ي هيئة  أصدرت 

والفرنسية. العربية  ن  باللغت�ي  2021
هنا الضغط  الرجاء  العربية،  باللغة  التقرير  لتحميل 

هنا الضغط  الرجاء  الفرنسية،  باللغة  التقرير  لتحميل 

ف التونسي لعام  التقرير السنوي لقطاع التأم�ي
2021

22

Tunisia 2021

https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-corporate-news/media-information/2022/media-release-2022-10-20.html
https://www.cga.gov.tn/fileadmin/contenus/pdf/RAP_CGA_AR_2021_nouvelle_vesrion.pdf
https://www.cga.gov.tn/fileadmin/contenus/pdf/RAP_CGA_FR_ANG_2021_nouvelle_version.pdf
https://www.cga.gov.tn/fileadmin/contenus/pdf/RAP_CGA_FR_ANG_2021_nouvelle_version.pdf
https://www.cga.gov.tn/fileadmin/contenus/pdf/RAP_CGA_AR_2021_nouvelle_vesrion.pdf


النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية

2022/10/242022/10/24 IssueIssue  173173  العددالعدد

Aon said total year-to-date preliminary economic 
losses were projected at $227bn, including the roughly 
$99bn to be covered by public and private insurers.
The US accounted for the highest percentage of year-
to-date economic losses – $114bn.
“Anticipated insured losses from Hurricane Ian 
constitute a significant portion of the global insured 
losses, simultaneously driving tropical cyclone as the 
costliest peril for the insurance industry to date,” the 
report reads.
Figures from Aon’s latest cat report imply estimated 
global cat insured losses in Q3 of ~$60bn, based on its 
year-to-date estimate of $99bn and a previous figure of 
$39bn for H1. But the broker didn’t provide an insured 
loss estimate for Q3.
Some of the recent catastrophes Aon noted in the report 
were Hurricane Ian and European drought – in which 
total losses are anticipated to sum ~$20bn – as well as 
floods in East Australia, Pakistan and India.
Excluding National Flood Insurance Program losses, 
modelled insured losses for Ian range from low $40bns 
to $60bns. KCC’s $63bn estimate includes a loading 
for litigation, as does the $53bn-$74bn estimate from 
RMS. However, Verisk’s $42bn-$57bn range does not. 
CoreLogic’s was the lowest at $40bn including only 
private insured losses.
Earlier today, this publication revealed that industry 
loss aggregator PCS has put its initial loss pick for 

Hurricane Ian at $40.9bn.
Ian ‘costliest storm’
In the report, Aon said Ian is anticipated to be the 
costliest singular weather event for the year, and 
potentially one of the costliest insured loss events on 
record globally.
“While initial estimates suggest that total losses from 
Ian will likely run into the tens of billions [of dollars], 
it is expected that the final numbers will not be settled 
for months to come,” Aon said.
Aon added that part of the total toll will result from the 
widespread wind-related damage across the peninsula, 
with most of the impact concentrated along the western 
and central Florida counties.
The intermediary noted that many of the properties 
impacted by hurricane-force winds were also affected 
by Hurricane Irma in 2017.
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Aon pegs year-to-date global natural disaster insured losses at 
$99bn
Preliminary insured global natural disaster losses year-to-date are roughly around $99bn – including an initial 
view of Hurricane Ian based on publicly available estimates, Aon reported in its Global Catastrophe Recap.

 Source: Insurance Insider & Aon

The data is drawn from Insure Our Future’s annual 
scorecard, which ranks the top 30 global fossil fuel 
insurers on the quality of their fossil fuel exclusion 
policies.
At the time of last year’s COP, only Suncorp, Generali 
and AXA had adopted any restrictions on the insurance 
of conventional oil and gas projects, says the report.
However, in the past year, Allianz, Aviva, Fidelis, 
Hannover Re, KBC, Mapfre, Munich Re, SCOR, Swiss 
Re and Zurich have all followed suit, bringing the total 

Re/insurance industry shift away from fossil fuels accelerates
According to a new data report from the Insure Our Future campaign, insurance company restrictions on oil and 
gas are finally starting to catch up with those on coal, with 62% of reinsurers having coal exit policies and 38% 
now having oil and gas exclusions.

number of policies to 13.
As a result, the market share of insurers with oil and 
gas restrictions has grown from 3% to 38% among 
reinsurers, says the report, and from 5% to 15% among 
primary insurers.
It also adds that 18 insurers have ruled out support for 
Canada’s Trans Mountain pipeline and 16 pledged not 
to get involved in the East African Crude Oil Pipeline.
The report notes that this year, Allianz, AXA and Axis 

https://www.insuranceinsider.com/article/2adtgxty1852y2cyhr2td/reinsurers-section/aon-pegs-h1-insured-losses-at-39bn%C2%A0
https://www.insuranceinsider.com/article/2adtgxty1852y2cyhr2td/reinsurers-section/aon-pegs-h1-insured-losses-at-39bn%C2%A0
https://www.aon.com/reinsurance/getmedia/08b0306f-790c-4f6a-8c0e-883e91ceba04/20221410-if-q3-2022-global-cat-recap.pdf
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heel of the fossil fuel industry and has the power to 
accelerate the transition to clean energy.
“All insurance companies must immediately align their 
businesses with the 1.5C goal of the Paris Agreement 
and cease insuring new coal, oil and gas projects.”
The report observes that Munich Re, Swiss Re and 
Allianz adopted ambitious policies with commitments 
to stop insuring most or all new oil and gas production 
projects.
It also notes that while the number of oil and gas 
restrictions is growing, the quality is very uneven, with 
Aviva and Hannover Re having the strongest policies, 
yet are not major actors in the oil and gas sector.
In contrast, AXA and Zurich, which the report suggests 
are both major oil and gas insurers, took only minor 
steps with commitments to end insurance for oil 
exploration, but not for new oil production or for gas 
exploration or production.
Meanwhile, major fossil fuel insurers like AIG, Chubb, 
Lloyd’s and Tokio Marine have not yet adopted any 
restrictions on conventional oil and gas.

44

Capital rank best for their coal exit policies, while 
Aviva, Hannover Re and Munich Re come out on top 
for their oil and gas exclusions.
At the bottom of fossil fuel rankings are a group of 
insurers which have yet to adopt any restrictions on 
providing cover to coal, oil or gas projects, which 
includes US insurers Berkshire Hathaway, Starr, and 
Bermudian carrier Everest Re.
The report also notes that the UK’s Lloyd’s of London 
also scores very poorly, having announced a coal exit 
framework in 2020 but then backtracked by declaring 
it optional.
Liberty Mutual, Chubb and Tokio Marine have adopted 
some restrictions on coal, says the report, but actively 
insure the expansion of the oil and gas industry.
Chinese insurers PICC and Sinosure have not adopted 
any fossil fuel restrictions but, following Chinese 
government policy, will no longer cover new coal 
power plants overseas.
Peter Bosshard, global coordinator of the Insure Our 
Future campaign and main author of the
Scorecard, commented, “Insurance is the Achilles 

 Source: Reinsurance News

Regional Insurance

The Middle East has established a reputation as being 
an ideal host for major international events. The UAE 
government’s recovery response to COVID-19 has set 
a new benchmark in hosting live events post-pandemic. 
While the rest of the world was still getting back to 
normal, Dubai’s Expo 2020 stood as a great example of 
a post-pandemic event. Since then, we are now seeing 
an influx of businesses and visitors to the region thanks 
to easy access and new visa regulations. 
The wider GCC is a magnet for major events. While 
Abu Dhabi has consistently been ranked as the world’s 
top sports tourism destination at the World Travel 
Awards, owing to events such as the Formula 1 Etihad 
Airways Abu Dhabi Grand Prix, the Ultimate Fighting 
Championship, concerts by global artists and several 
other cultural events. Bahrain has also been on the 
Formula 1 calendar since 2004. 
Saudi Arabia, meanwhile, anticipates that tourism will 
account for a sizeable 10% of its annual GDP in the 

Event cancellation insurance facing post-pandemic conundrum
The recent pandemic has shone a spotlight on event cancellation insurance. With the Middle East 
playing host to more and more events these days, ACE Gallagher’s Mr Simon Fisher talks about 
the many intricacies involved in providing the necessary coverage.

next 10 years as part of its Vision 2030.  
Furthermore, Qatar has invested 
at least $200bn in infrastructural 
projects, including eight new stadiums 
for the FIFA World Cup 2022. 
Pandemic impact
There is no doubt that hosting events 
of such scale carry immense prestige. However, there 
is also a huge element of risk that must be assessed and 
insured against many factors beyond the organisers’ 
control. For instance, cancelling events at any stage 
can have severe financial and reputational implications, 
while being forced to postpone events at the last minute 
is a financial and logistical nightmare. 
The industry suffered lost revenues of up to $30bn in 
2020 as a result of pandemic-enforced cancellations, 
according to Pollstar, which provides up-to-date, 
relevant data for the global entertainment events sector. 

Mr Simon Fisher
Executive vice 

president
Gulf at ACE 

Gallagher
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 Source: Middle East Insurance Magazine
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Events that were able to go ahead during such times 
were subject to limited crowds and, ultimately, reduced 
revenues. 
Additionally, communicable diseases are now a 
standard exclusion with governments supporting event 
organisers.  
The Saudi Central Bank (SAMA) has approved a 
number of insurance products to cover risks associated 
with cancellation of live events in the Saudi insurance 
market in coordination with the General Entertainment 
Authority. 
Increase in demand 
The rise of insurance premiums is another intriguing 
factor when debating whether to incorporate event 
cancellation insurance. According to industry reports, 
premiums for the same cancellation coverage have 
increased as compared to the pre-pandemic era. 
Another crucial aspect to consider while providing 

insurance is the impact of the geopolitical landscape. 
In other words, planning an event in Europe will not be 
the same as planning a similar event in the Middle East, 
where there may be certain additional vulnerabilities. 
That said, with the region’s status as a global destination 
for major events now cemented, there are growing 
demands for complete insurance coverage for event 
cancellation, and several providers are actively mulling 
ideas on how to approach this problem and implement 
plans most effectively. The emphasis is on how to treat 
all parties equally from local organisers and sponsors 
to international parties. 
Recent global events have shown that event cancellation 
insurance is more pressing than ever. Before starting 
work on events, organisers must carefully examine 
the risks, and assess cancellation and liability cover, 
regardless of scale in terms of size or cost.
To read full article, please click here

» ف »المعيار 17«.. أزمة جديدة تسخن جراح »التأم�ي

التنظيف  ن موجة واسعة من  التأم�ي الذي يشهد فيه قطاع  الوقت  ي 
�ن

كات عن ممارسة  ، وصلت إىل إيقاف �ش ن من قبل وحدة تنظيم التأم�ي
تطبيق  موعد  ب  اق�ت بعضها،  إفالس  لطلب  والتوجه  النشاط، 
أن  تؤكد  ات  والمؤ�ش المالية،  البيانات  عىل   17 رقم  الدوىلي  المعيار 
ينذر  المشهد  للتطبيق..  جاهزين  غ�ي  ن  والمراقب�ي بل  كات  الرسش غالبية 
كات  �ش لتطول  المقبل  يناير  مطلع  تتناثر  قد  وشظاياها  مقبلة  بأزمة 
كات  ن - والبنوك والنفط و�ش ن - بصفتها المصدرة لعقود التأم�ي التأم�ي
الجهات  عن  فضاًل  العقود،  تلك  من  المستفيدة  كونها  االستثمار 

الرقابية.
ستضع  أزمة  إىل  الدوىلي  المعيار  تطبيق  تحول  الحال،  بطبيعة 
تنظيم  وحدة  مقدمتها  ي 

و�ن المسؤولية،  دائرة  ي 
�ن الرقابية  الجهات 

المعنية  المال  أسواق  هيئة  وكذلك  للقطاع،  األصيل  الرقيب  ن  التأم�ي
كات  ي البورصة، ومن بينها نحو 8 �ش

كات المدرجة �ن بالرقابة عىل الرسش
البيانات  بمراقبة  المعنية  والصناعة  التجارة  وزارة   

ً
ا وأخ�ي  ، ن تأم�ي

الجهة  ي كونها  المحاس�ب التدقيق  مكاتب  عن  فضاًل  كات،  للرسش المالية 
البيانات. بمراجعة  المعنية  المهنية 

التطبيق تحديات 
طويل  لوقت  كات  الرسش وحاجة  بالمتطلبات  الوفاء  لصعوبة   

ً
ونظرا

ية  برسش لكوادر  وحاجتها  امج  وال�ب النظم  لتطوير  باهظة  وتكاليف 
عام  ي 

�ن صدر  الذي  الدوىلي  المعيار  تطبيق  تأجيل  تم  متخصصة 
 ،2023 عام  مطلع  ي 

النها�ئ الموعد  ليكون  مرة،  من  أك�ث   2017
أن  إال  المعيار،  صدور  عىل  سنوات   5 من  أك�ث  مرور  من  وبالرغم 
بالمتطلبات.  الوفاء  ي 

�ن أخفقت  أو  تجاهلت  ن  التأم�ي كات  �ش غالبية 
ي الحاجة إىل قواعد بيانات 

كات �ن وتتمثل تحديات التطبيق أمام الرسش
التاريخية،  التفصيلية  البيانات  من  الكث�ي  تحتوي عىل  قوية وضخمة 
كة من إعداد النماذج اإلحصائية االكتوارية الحتساب  ي تمكن الرسش ال�ت
توف�ي كوادر  إىل  الحاجة  وكذلك   ، ن التأم�ي بعقود  المحيطة  المخاطر 
ي 

�ن سيما  ال  ي  والمحاس�ب االكتواري  العمل  ي 
�ن ومؤهلة  ماهرة  ية  برسش

تقديرات  إىل  للوصول  الكفاءات  تكامل  يضمن  بما   ، ن التأم�ي مجال 
 ، ن التأم�ي عقود  من  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  دقيقة 
للمخاطر  الدقيق  واالحتساب  المخاطر  إدارة  تطوير  جانب  إىل  هذا 

دقيقة. إحصائية  علمية  أسس  للمخاطر عىل  عة  ن ال�ن وتحديد 

ي
الم��ن القطاع 

ة، مثل المجموعات  ن كب�ي ي لديها عمليات تأم�ي بالنسبة اىل البنوك ال�ت
ن  التأم�ي عمليات  ستتأثر   ، ن للتأم�ي تابعة  فروع  لها  ي  ال�ت الم�فية 
بالطريقة   17 المالية  التقارير  إلعداد  الدوىلي  بالمعيار  بها  الخاصة 
نفسها.  العمليات  لها  ي  ال�ت ن  التأم�ي كات  �ش بها  ستتأثر  ي  ال�ت نفسها 
أصحابها  من  تتطلب  ماىلي  ضمان  عقود  البنوك  إصدار  حالة  ي 

و�ن
بسبب  يتكّبدونها  ي  ال�ت الخسائر  عن  العقود  تلك  أصحاب  تعويض 
ي 

و�ن استحقاقها،  عند  القرض  مدفوعات  سداد  ي 
�ن المدين  فشل 

ن  تأم�ي عقود  لة  ن بم�ن العقود  هذه  يعت�ب  أنه  رصاحة  البنك  أكد  حال 
يختار  فقد   ، ن التأم�ي عقود  عىل  تنطبق  ي  ال�ت المحاسبة  واستخدم 
أو   ،9 المالية  للتقارير  الدوىلي  المعيار  ي 

�ن إما  المتطلبات،  تطبيق 
.17 رقم  المالية  للتقارير  الدوىلي  المعيار 

االستثمار كات  �ش
مماثلة  عقود  إصدار  عمالئها  من  االستثمار  كات  �ش تطلب  ما  عادة 
حسابها  يتم  أن  المتوقع  من  ليس  ولكن   ، ن التأم�ي عقود  لبعض 
كات  �ش بعض  تظل  أن  يتوقع  ذلك  ومع   ،17 المعيار  تطبيق  عند 
عقود  عرض  ألن  وهذا  بالمعيار،  مبا�ش  غ�ي  بشكل  متأثرة  االستثمار 
كات  عن �ش الصادرة  بالمنتجات  للمقارنة  قابلية  أك�ث  سيكون  ن  التأم�ي

االستثمار.
ن  التأم�ي كات  لرسش ليس  جذريا  ا  تغ�ي يمثل   17 المعيار  تطبيق  أن  يذكر 
وخاصة   ، ن للمستخدم�ي أيضا  ولكن  فحسب،  ستستخدمه  ي  ال�ت
حيث  العالم،  مستوى  عىل  القطاع  بتغطية  يقومون  الذين  ن  المحلل�ي
ن  التأم�ي كات  لرسش الرئيسية  األداء  ات  ومؤ�ش المالية  البيانات  ستتغ�ي 
تقديرات  باستخدام  ن  التأم�ي كات  �ش المعيار كل  يلزم  إذ  جذريا،  ا  تغ�ي
اضات حالية متسقة مع المعلومات السوقية، تعكس  تعتمد عىل اف�ت
للوفاء  الالزمة  النقدية  التدفقات  من  التأكد  وعدم  ومبلغ  توقيت 
ن أك�ث  كات التأم�ي ي مقابل تكلفة التطبيق ستصبح �ش

، �ن ن بعقود التأم�ي
بمخاطر  النشاط  ي 

�ن التوسع  عىل  يساعدها  مما  وشفافية،  موثوقية 
المصدر: القبـــسأقل.

https://www.meinsurancereview.com/Magazine/ReadMagazineArticle?aid=46087
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نحو  استثمرت  الخاص  بالقطاع  ن  التأم�ي كات  �ش أن  إىل  وأشارت 
مليار   9.966 مقابل   ،2022 أغسطس  بنهاية  جنيه  مليار   10.441

.4.7% إىل  نمو يصل  بمعدل  السابق عليه،  الشهر  بنهاية  جنيه 
خالل  من  تستهدف  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أن  ويذكر 
 –  2022 الم�فية  غ�ي  المالية  للخدمات  الشاملة  اتيجية  االس�ت
جنيه  مليار   200 إىل  لتصل  ن  التأم�ي كات  �ش استثمارات  رفع  2026؛ 
إىل  الخاصة  ن  التأم�ي صناديق  حجم  يصل  وأن   ،2026 عام  بحلول 
 1.3 إىل  الحكومية  ن  التأم�ي صناديق  واستثمارات  جنيه،  مليار   150

ة. الف�ت تلك  مليار جنيه خالل 
العاملة  ن  التأم�ي كات  و�ش الهيئة  ن  ب�ي كة  مش�ت دراسات  هناك  أن  كما 
سوق  ي 

�ن كات  الرسش هذه  الستثمار  أد�ن  حد  لوضع  الم�ية  بالسوق 
فتم  مناقشتها  الجاري  األولية  للدراسات   

ً
ووفقا المالية؛  األوراق 

استثمارات  محفظة  من  أد�ن  حد   5% تحديد  عىل  ي 
المبد�ئ االتفاق 

عىل  األوىل  المرحلة  ي 
�ن وذلك  للبورصة،  توجيها  يتم  ن  التأم�ي كات  �ش

مستقباًل. زيادتها  يتم  أن 
المالية  والقطاعات  ن  التأم�ي كات  تشجيع �ش ي 

�ن الخطوة  هذه  وتهدف 
إىل  يؤدي  بما  المالية،  األوراق  بسوق  االستثمار  ي 

�ن الم�فية  غ�ي 
دور  تعزيز  بجانب  المؤسسات  هذه  استثمارات  محفظة  تعظيم 

الم�ي. ي دعم االقتصاد 
البورصة �ن

Arab Insurance EgyptEgypt

ي أذون الخزانة تالمس الـ122 مليار جنيه
ف �ف البنك المركزي: استثمارات قطاع التأم�ي

عن  الم�ي  المركزي  للبنك  الشهرية  اإلحصائية  التقارير  كشفت 
أذون  ي 

( �ن ن التأم�ي كات وصناديق  ن )�ش التأم�ي استثمارات قطاع  ارتفاع 
مقابل  جنيه،  مليار   121.911 إىل  ي 

الما�ن أغسطس  خالل  الخزانة 
.2.3% تراجع  بمعدل   ، ي

الما�ن يوليو  بنهاية  مليار جنيه   124.8
بنحو  الخزانة  أذون  ي 

�ن ن  التأم�ي صناديق  استثمارات  تراجعت  وقد 
 ،2022 71.314 مليار جنيه بنهاية أغسطس  %6.5 لتسجل حواىلي 
بانخفاض   ، ي

الما�ن يوليو  بنهاية  جنيه  مليار   76.31 نحو  مقابل 
جنيه. مليار   4.996 قيمته 

حواىلي  الم�ية  بالسوق  العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش استثمرت  وقد 
 ، ي

الما�ن أغسطس  بنهاية  الخزانة  أذون  ي 
�ن جنيه  مليار   50.597

.4.3% 2022، بزيادة قدرها  48.49 مليار جنيه بنهاية يوليو  مقابل 
ن قطاع األعمال العام بنحو 3.67%  كات تأم�ي وارتفعت استثمارات �ش
أغسطس  بنهاية  الخزانة  أذون  ي 

�ن جنيه  مليار   34.72 إىل  لتصل 
يونيو  بنهاية  استثماراتها  حجم  جنيه  مليار   33.49 مقابل   ،2022

. ي
الما�ن

)فروع  ن  التأم�ي كات  �ش استثمارات  إجماىلي  أن  التقارير  وأوضحت 
بنهاية  جنيه  مليار   5.428 حواىلي  بلغت  الخزانة  أذون  ي 

�ن أجنبية( 
يوليو  بنهاية  جنيه  مليار   5.025 نحو  مقابل   ،2022 أغسطس 

. ي
الما�ن
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مركز  خالل  من  الرسطان  أمراض  عالج  إىل  باإلضافة  المستشفيات 
 1,2 يقارب  ما  هناك  بأنه  الرحاحلة  الدكتور  ن  وب�ي للرسطان  ن  الحس�ي
إقراره،  فور  الصحي  ن  التأم�ي وع  مرسش من  سيستفيدون  شخص  مليون 
عدة  وضعت  قد  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  بأن  ن  ب�ي كما 
عدم  عىل  حرصها  من  ن  التأم�ي من  النوع  هذا  الدارة  سيناريوهات 
بحثها  يجري  حات  المق�ت من  عدد  ووجود  ن  التأم�ي بقطاع  ار  االرصن
االحتفاظية  والطاقة  الفنية  ن  التام�ي كات  �ش ات  خ�ب من  لالستفادة 
الضمان  من  المطروح  الصحي  ن  التأم�ي يكون  ألن  والعمل  بالخطر، 
الصحي  ن  التام�ي اء  �ش عىل  االقبال  زيادة  عىل  يعمل  اقتصادي  محفز 

Arab Insurance JordanJordan

ف وبحضور طهبوب... كات التأم�ي ي ل�ش
من مقر االتحاد األرد�ف

ف ولجنة موسعة لصياغة انظمة  الرحاحلة يرسل رسائل ايجابية اىل قطاع التأم�ي
حات ف الصحي ابرز المق�ت وتعليمات التأم�ي
ن ظهراليوم االربعاء الموافق  التأم�ي كات  ي لرسش

استضاف االتحاد االرد�ن
عام  مدير  الرحاحلة  حازم  الدكتور  عطوفة  مقره  ي 

�ن  2022/10/19
الرقابة  مديرية  مدير  بحضور  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة 
مجلس  وأعضاء  ورئيس  طهبوب  رنا  السيدة  ن  التأم�ي اعمال  عىل 
مؤيد  والدكتور  ات  سم�ي ماجد  المهندس  برئاسة  االتحاد  إدارة 
التنفيذيون  العامون والرؤساء  المدراء  الكلوب مدير االتحاد والسادة 
تأمينات  للجنة  التنفيذية  اللجنة  واعضاء  ورئيس  ن  التأم�ي كات  لرسش
من  كل  المركزي  البنك  ممثىلي  وبحضور  والصحي  )التكافل(  الحياة 
السيد رافت حماد والسيدة رويدا الجزازية وعدد من وسطاء اعضاء 

. ن  التأم�ي لوسطاء  االردنية  الجمعية 
ح  �ش بتقديم  اللقاء  خالل  الرحاحلة  حازم  الدكتور  عطوفة  قام 
ن  التأم�ي قانون  وع  مرسش تطبيق  اللية  الضمان  تصور  حول  مفصل 
االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  تسىع  والذي  الشامل  الصحي 
من  اإلجتماعي  الضمان  ي 

�ن ن  ك�ي للمش�ت صحي  ن  تأم�ي لتوف�ي  خالله  من 
ن  المشمول�ي غ�ي  من  االجتماعي  للضمان  الخاضعة  المنشآت  خالل 
غ�ي  عائالتهم  وأفراد  الخاص  القطاع  ومتقاعدي  صحي  ن  تأم�ي بأي 
محاور  ابرز  عىل  القطاع  اطالع  تم  كما   ، صحي ن  بتأم�ي ن  المغطي�ي
داخل  للمعالجات  أساسي  بشكل  سيكون  والذي  ومنافعه  وع  المرسش

المصدر: أموال الغد
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المصدر: صفحة االتحاد األردني لشركات التأمين على الفيس بوك

 . ن التام�ي كات  ممثال برسش الخاص  القطاع  من 
ي 

االرد�ن االتحاد  رئيس  ات  سم�ي ماجد  المهندس  ،ثمن  ناحيته  من 
باالستجابة  االجتماعي  الضمان  من  الخطوة  هذه  ن  التأم�ي كات  لرسش
الدور  ومعرفة  وع  المرسش هذا  حيثيات  عىل  لالطالع  القطاع  لطلب 
ي 

ن االرد�ن ن أن االتحاد هو بيت التأم�ي كات فيه ، حيث ب�ي المرتقب للرسش
ن  التأم�ي قطاع  ممثىلي  ن  ب�ي كة  مش�ت لقاءات  لعقد  دائما  يسىع  والذي 
الهمية   

ً
نظرا جاء  اليوم  واللقاء  ن  بالتأم�ي العالقة  ذات  الجهات  وكافة 

كة  )22( �ش تمارسه  الذي  الصحي  ن  التأم�ي بتوف�ي  ن  التأم�ي كات  دور �ش
، كما  الصحي  ن  التأم�ي ات واسعة حول تغطية  تمتلك خ�ب ي  ن وال�ت تأم�ي
الصحي  ن  التأم�ي فكرة  مع  ن  التأم�ي كات  �ش بأن  ات  سم�ي المهندس  أكد 
ي التحديث 

ي �ن
الشامل وذلك لتحقيق رؤية جاللة الملك عبدهللا الثا�ن

الشامل. الصحي  ن  للتأم�ي متكاملة  مظلة  إىل  بالوصول  االقتصادي 

أهمية  عىل  االتحاد  مدير  الكلوب  مؤيد  الدكتور  أكد  ناحيته  من 
عىل  وشدد  عمله،  من  التقاعد  بعد  خاصة  للمواطن  الصحي  ن  التأم�ي
وتجنب  الصحي  ن  التأم�ي خدمة  كاء  �ش مختلف  ن  ب�ي التكامل  ورة  رصن
قانون  وع  مرسش مسودة  لدراسة  لجنة  تشكيل  ح  اق�ت ،حيث  التقاطع 
وكذلك  االجتماعي  الضمان  من  المطروح  الشامل  الصحي  ن  التأم�ي
هذا  بموجب  ي ستصدر  ال�ت والتعليمات  األنظمة  ي صياغة 

�ن المشاركة 
الملكية،  الطبية  الخدمات   ( المعنية  االطراف  بمشاركة كافة  القانون 
إدارة  كات  �ش  ، االجتماعي للضمان  العامة  المؤسسة   ، ن التأم�ي كات  �ش
المستفيات  جمعية   ، ي

االرد�ن المركزي  البنك   ، ي الط�ب ن  التأم�ي اعمال 
األدوات  وتوف�ي   ،) العالقة  ذات  والجهات  الصحة،  وزارة  الخاصة، 
بيانات  قاعدة  وجود  وأهمها  اللجنة  اعمال  نجاح  لضمان  الفنية 
ذات  القطاعات  مختلف  ن  ب�ي ي 

و�ن االلك�ت التكامل  خالل  من  كة  مش�ت
المعنية. األطراف  يحفظ حقوق  بقانون  للخروج  العالقة 

Arab Insurance KuwaitKuwait

Listed insurers outperform takaful counterparts
The first six months of the year marked an excellent start for the six Kuwait-listed insurers – achieving consecutive 
double-digit gains in both GWP and net profit during the first two quarters, backed by robust performance from the 
four conventional insurers, while the two takaful operators faltered.
By Cynthia Ang
The six listed insurance companies in Kuwait have 
collectively registered robust growth in the first two 
quarters of 2022, based on a compilation of their 
financial statements filed with Boursa Kuwait.
Their total written premiums increased by 57.5% to 
KWD595.4m ($1.9bn) in 1H2022 and expanded by 
63.6% to KWD308.2m in 1Q2022 . The results for the 
two quarters improved considerably from the full-year 
premium growth rate of 20.7% in 2021.
Conventional insurers lead in GWP growth 
The four listed conventional insurers together 
contributed 99.4% to the written premiums during 
the first two quarters, which grew by 58.2% to nearly 
KWD592m in 1H2022 and 64.8% to KWD306.2m 
in 1Q2022. On the other hand, the two listed takaful 
operators witnessed two back-to-back quarters of 
declining GWP this year.  
In 1H2022, First Takaful saw its written premiums dip 
2.7% to KWD2.2m, due to double-digit declines in 
medical and life insurance (-34.6% to KWD541,378) 
and marine and aviation (-14% to KWD225,152) 
segments. Wethaq Takaful reported a 24.4% decline to 
KWD1.2m as a result of sharp drop in fire insurance 
premiums (-79.4% to KWD51,048) and life business 
(-31.8% to KWD48,474). 
Slowdown in profit growth
The six listed insurers posted a 21.7% rise in aggregate 

net profit to KWD39.5m in the first half of the year, 
contributed almost entirely by the listed conventional 
insurers . But the gain in 1H2022 income pales in 
comparison to the first quarter profit rise of 39.7% and 
a full-year earnings growth of 114.7%, due to lacklustre 
earnings results of the two takaful operators. 
Market growth drivers
The Kuwaiti insurance industry as a whole generated 
direct premiums of KWD549.7m in 2021, 4.3% higher 
than in 2020 , according to data released by the Kuwait 
Insurance Federation (KIF). 
The statistics published by the KIF showed that 
the market is dominated by medical insurance with 
KWD275m in turnover, representing 50% of the total 
premium income. In second and third position are the 
comprehensive motor and third-party liability lines of 
business with premiums amounting to KWD75.4m and 
KWD18.6m respectively.
Meanwhile, insurers paid out KWD383.9m in claims 
in 2021, around 15% higher than the KWD333.2m 
paid out for the full-year 2020.
Kuwait’s insurance market is anticipated to continue 
growing on the back of robust macroeconomic factors 
such as GDP growth and population expansion. 
Moreover, developments in the private sector are 
expected to drive economic activity, while the recovery 
in oil prices will further boost the prospects of the 
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 بقيد 15 مراقب حسابات
ً
كة أخرى.. وأصدرت قرارا منحت موافقة مبدئية ل�ش

كة وساطة وفقت أوضاعها ص لـ 11 �ش
ّ

« ترخ ف »وحدة التأم�ي
وفق  النشاط  بممارسة  كة  �ش  12 لـ  ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  رخصت 

والئحته. ن  التأم�ي تنظيم  قانون  مقتضيات 
تنظيم  بوحدة  العليا  اللجنة  رئيس  نائب  أصدر  الصدد،  هذا  ي 

و�ن
بشأن   2022 لسنة   29 رقم  حمل  قرارا  السنان،  عبدهللا   ، ن التأم�ي
للقانون  طبقا  أوضاعها  بتوفيق  قامت  ي  ال�ت للجهات  خيص  ال�ت

وتعديالتها. التنفيذية  والئحته 
ن  تأم�ي وساطة  كة  �ش  11 لـ  خيص  بال�ت األوىل  مادته  ي 

�ن القرار  وق�ن 
والذين  التأمينية  والمهن  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي أنشطة  بمزاولة 
تكون  أن  عىل  القانون،  مقتضيات  وفق  أوضاعهم  بتوفيق  قاموا 
3 سنوات تبدأ من تاريــــخ صدور القرار  مدة ترخيص مزاولة النشاط 
كات  الرسش م  ن تل�ت فيما  أداؤه،  الواجب  الرسم  باستيفاء  اإلخالل  ودون 
للقانون  طبقا  أخرى  ة  ف�ت ألي  خيص  ال�ت تجديد  عند  الرسم  بأداء 

الوحدة. وتعليمات  وقرارات  التنفيذية  والئحته 

وطة  مرسش مبدئية  موافقة  كة  �ش بمنح  ي 
لتق�ن الثانية  المادة  وجاءت 

وذلك  التأمينية،  والمهن  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي أنشطة  بمزاولة 
القانونية  اإلجراءات  أو  خيص  ال�ت بطلب  الواردة  البيانات  الستكمال 
األنشطة  مع  يتوافق  بما  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  لتعديل 
ي  ال�ت األغراض  ضمن  لتكون  بمزاولتها  كة  للرسش والمسموح  المطلوبة 
الوحدة،  من  محددة  معاي�ي  الستيفاء  أو  كة  الرسش أجلها  من  أسست 
النشاط  لمزاولة  وطة  المرسش المبدئية  الموافقة  مدة  تكون  أن  عىل 
بعد  نهائيا  ترخيصا  تمنح  أن  عىل  القرار،  صدور  تاريــــخ  من  أشهر   6

للتجديد. قابلة  سنوات   3 لمدة  المتطلبات  استكمال 
2022 ق�ن فيه بقيد  30 لسنة  وأصدر السنان قرارا آخر حمل رقم 
الوحدة، عىل  الحسابات لدى  ي  ي سجل مراق�ب

15 مراقب حسابات �ن
3 سنوات تبدأ من تاريــــخ صدور هذا  ي السجل 

أن تكون مدة القيد �ن
أداؤه. الواجب  الرسم  القرار ودون اإلخالل باستيفاء 

كات: زودوا لجنة »فاتكا« و»CRS« بمتطلباتها « لل�ش ف »وحدة التأم�ي

ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  �ش عىل  ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  شّددت 
واتفاقية  »فاتكا«  اتفاقية  إلبرام  التنسيقية  اللجنة  تزويد  ورة  رصن إىل 
تحديدها  تم  متطلبات   3 بـ  عاجل  نحو  عىل  المالية  ب وزارة   »CRS«
محمد  الوحدة  رئيس  أصدره  الذي  للتعميم  وفقا  ن  يحت�ي لرسش وفقا 
لها ألغراض  المرخص  كات  الرسش ي بشأن تحديث قائمة  العتي�ب سليمان 

. ن االتفاقيت�ي تطبيق 
كات  �ش وهي  التعميم  بموجب  ن  للمخاطب�ي األوىل  يحة  الرسش وجاءت 
ي تزاول أي أنشطة تأمينات  وط اإلبالغ وهي ال�ت ن الخاضعة لرسش التأم�ي
تتضمن  منتجات  تقدم  أو  األموال  تكوين  وعمليات  الحياة  عىل 
لديها  يحة  الرسش وتلك  الوثائق،  حملة  لصالح  االدخار  أو  االستثمار 
اللجنة  إىل  رسمي  كتاب  إرسال  ع�ب  اتخاذها  واجب  متطلبات   3
االعفاء  ط  بانطباق �ش المالية  بوزارة  الفاتكا  اتفاقية  إلبرام  التنسيقية 
للجنة،  المرسل  الكتاب  من  نسخة  وإرفاق  الوحدة  وإخطار  عليها، 
الخزانة  وزارة  بموقع  الفاتكا  بقانون  الخاص  كة  الرسش تسجيل  وإلغاء 
االعفاء  ط  �ش انطباق  ومراجعة  حاليا،  مسجلة  كانت  اذا  كية  األم�ي
بشكل دوري واالبالغ الفوري عن تغ�ي حالة تصنيفها مستقبال نتيجة 

ط االعفاء. انطباق �ش لعدم 
ي تزاول التأمينات  ن األخرى ال�ت كات التأم�ي يحة الثانية �ش وتتضمن الرسش
أي منتجات تشكل  تتضمن منتجاتها  ي ال  وال�ت المسؤوليات  أو  العامة 
إىل  رسمي  كتاب  بإرسال  الوحدة  وطالبتها  االدخار،  أو  االستثمار 
اإلدارة  لدى  كة  الرسش لتسجيل  المالية  بوزارة  التنسيقية  اللجنة  رئيس 
ام  ن واالل�ت كية،  األم�ي الخزانة  وزارة  موقع  ي 

�ن فورا  والتسجيل  يبية  ال�ن

الفاتكا  ي  اتفاقي�ت بمتطلبات 
.»CRS«و

الوحدة  شددت  آخر،  سياق  ي 
و�ن

ووساطة  ن  التأم�ي كات  �ش عىل كل 
المنتهية  يحظر عىل  بأنه   ، ن التأم�ي
المرخصة  وغ�ي  منها  تراخيصها 
أسعار  عروض  طلبات  ارسال 
كات  لرسش التجديد  طلبات  أو 
كات  �ش عىل  حظرت  كما   ، ن التأم�ي
الطلبات  تلك  استالم  ن  التأم�ي

عىل  يتوجب  كما  تراخيصها،  والمنتهية  المرخصة  غ�ي  كات  الرسش من 
كات  �ش من  طلبات  أي  استالم  حال  الوحدة  إخطار  ن  التأم�ي كات  �ش
ي 

و�ن االلك�ت يد  ال�ب ع�ب  طلبات  أي  استالم  حال  ي 
و�ن ن  التأم�ي وساطة 

ي 
و�ن اإللك�ت يد  ال�ب نسخة  وإرسال  الرفض  ن  التأم�ي كة  �ش عىل  يتوجب 

. ن التأم�ي تنظيم  إىل وحدة 
غ�ي  أو  تراخيصها  المنتهية  الوساطة  كات  �ش أن  الوحدة  وأكدت 
ي أصدرتها من  ال�ت الوثائق  المرخصة ال تستحق عموالت وأتعاب عن 
للنشاط،  مزاولتها  وعدم  إيقافها  ة  ف�ت خالل  ن  التأم�ي كات  �ش خالل 
كات  ن رصف العموالت واألتعاب لتلك الرسش كات التأم�ي ويحظر عىل �ش
، حيث  بأثر رجىعي المزاولة الحقا  ي حال حصولها عىل ترخيص 

ح�ت �ن
ن حملة الوثائق  ة ب�ي ة مبا�ش ي صدرت خالل تلك الف�ت تعت�ب الوثائق ال�ت

الوثائق. ن من هذه  التأم�ي ن ويلىعن دور وسيط  التأم�ي كة  و�ش
المصدر: األنباء

المصدر: األنباء

 Source: Middle East Insurance Magazine

country. 
As per its Vision 2035, Kuwait aims to transform into a 
financial, commercial and cultural hub and remains on 
path to meet the desired targets. The large-scale projects 
undertaken as part of the diversification strategy will 
boost the capacity of insurable assets in Kuwait, said 
investment banking advisory firm Alpen Capital in its 

‘GCC Insurance Industry Report 2022’.
Other favourable factors such as implementation of 
health insurance scheme for expatriates in the private 
sector coupled with the new health insurance policies 
by the government to cover public sector retirees will 
also aid the market growth.
To read full article, please click here

https://api.iru.gov.kw/assets/post/post_126_1b5e0354adeedcf489a6469169e61a24.pdf
https://www.meinsurancereview.com/Magazine/ReadMagazineArticle?aid=45587
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 20 الخميس  يوم   ، االجتماعي واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  ت  با�ش
العامة  الهيئة  مع  تفاهم  مذكرة  عىل  التوقيع  بمراكش،   2022 أكتوبر 
اف والرقابة عىل  ي مجال اإل�ش

العربية �ن ي جمهورية م� 
المالية �ن للرقابة 

التأمينات. قطاع 
 ، العلمي خليل  عثمان  السيد  من  المذكرة كل  هذه  توقيع  عىل  ف  وأ�ش
والدكتور  بالنيابة،  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  رئيس 

المالية. للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  فريد صالح،  محمد 
، وتطوير  ن ن الهيئت�ي كة إىل تعزيز التنسيق ب�ي وتهدف هذه االتفاقية المش�ت
تشجيع  تروم  كما   . ن الجانب�ي ن  ب�ي ات  والخ�ب التجارب  تبادل  مستوى 
القدرات والكفاءات  ببناء  يتعلق  ي ما 

البلدين، سيما �ن ن  ي ب�ي
الثنا�ئ التعاون 

المعتمدة. الدولية  المعاي�ي  مع  يعات  الترسش ومواءمة 
هذه  عىل  التوقيع  خالل  من  مان  ن تع�ت ن  الهيئت�ي أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
وتقديم  والدراسات  البحوث  مجال  ي 

�ن المتبادل  الدعم  تعزيز  المذكرة 
قطاع  وتطوير  الفضىل  للممارسات  ويــــج  ال�ت أجل  من  االستشارات 

التأمينات.
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Arab Insurance MoroccoMorocco

هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية المرصية 
Françaisتوقعان مذكرة تفاهم

المصدر: هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

Assurances: Le marché dépasse ses niveaux d’avant-crise

Le chiffre d’affaires semestriel du secteur s’établit à 
29,6 milliards de dirhams, dépassant même ses niveaux 
de 2019 où les primes étaient de 26 milliards ou encore 
2018 avec 25 milliards de dirhams primes sur les six 
premiers mois de l’année.
La structure du marché évolue également avec une 
branche Vie de plus en plus performante et qui a vu 
ses revenus bondir de 16,5% à 13 milliards de dirhams. 
L’assurance vie représente désormais 45% du marché.
Dans la Non-Vie, l’automobile considérée comme 
la composante majeure, voit son chiffre d’affaires 
s’apprécier de 8,7% et ce malgré un marché automobile 
du neuf quasiment à l’arrêt.

Les leaders du secteur 
Les parts de marché n’évoluent que très peu durant 
ce semestre. Wafa Assurance demeure en tête des 
compagnies avec 18,1% suivie par RMA (15,2%) et 
Taamine Chaabi (12,4%). On notera le renforcement 
marqué de AXA qui monte à la cinquième place du 
marché après Sanlam. De l’autre côté, Allianz perd 
quelques places après une baisse de 7% de son chiffre 
d’affaires. 
Dans la branche Vie, spécifiquement c’est Taamine 
Chaabi qui est leader, alors que dans la Non-Vie, le 
classement est serré enrte Sanlam, Wafa Assurance et 
Atlanta Sanad.

Le secteur des assurances semble boucler un semestre plutôt épargné par les séquelles de la pandémie, retrouvant 
sa marche normale après 2 ans de turbulences.

 Source: 212 Assurances

ف خالل 2021 كات التأم�ي التونسيون دفعوا 2800 مليار ل�ش

ف السيارات ي تعريفة تأم�ي
ي : ندرس الزيادة �ف الغر�ب

Arab Insurance TunisiaTunisia

التونسيون، أشخاصا  ي دفعها  ال�ت المبا�ش  ن  التأم�ي بلغت قيمة أقساط 
المنقضية  السنة  خالل  ن  التأم�ي لمؤسسات  كات،  �ش و  ن  طبيعي�ي
سنة  مع  بالمقارنة  بالمائة   10 يقارب  بارتفاع  دينار  مليون   2800
ي  الغر�ب حافظ  ن  للتأم�ي العامة  الهيئة  رئيس  به  أفاد  ما  وفق   ،  2020

نس.  ن ال�ب ديوان  برنامج  ي 
�ن الخميس  اليوم  بمناسبة حضوره 

ة فيما  المبا�ش بالمائة من األقساط   42 السيارات  ن عىل  التأم�ي ويمثل 
 ، التأمينية  الفروع  بقية  ي 

تأ�ت ثم  بالمائة   25 الحياة  ن عىل  التأم�ي يمثل 
ذاته. المصدر  حسب 

ن  التأم�ي مؤسسات  دفعتها  ي  ال�ت التعويضات  قيمة  بلغت  المقابل  ي 
�ن

بالمائة.  21 بارتفاع قارب  1600 مليون دينار  الفارطة  السنة  خالل 

https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-actualite/lacaps-conclut-un-memorandum-dentente-avec-la-financial-regulatory-authority
https://www.acaps.ma/fr/l-acaps/notre-actualite/lacaps-conclut-un-memorandum-dentente-avec-la-financial-regulatory-authority
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التوجه  ي 
يقت�ن ما  وهو  الخسائر  هذه  تحمل   ي 

�ن المواصلة  يمكن 
ما  عىل  بناء  السيارات  عىل  ن  التام�ي تعريفة  تحرير  نحو  تدريجيا 

. 2014 خلصت اليه دراسة دولية منذ 
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المصدر:إذاعة ديوان

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

ف ضد المسؤولية عن  “االقتصاد اإلماراتية”: إجراء تعديالت عىل ضوابط التأم�ي
ي الحسابات

األخطاء لمدق�ت
 2022 لسنة   111 رقم  الوزاري  القرار  االقتصاد  وزارة  أصدرت 
األخطاء  عن  المسؤولية  ن ضد  للتأم�ي المنظمة  القواعد  للتعديل عىل 

لمهنية. ا
بشأن   2022 لسنة   48 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  ذلك  جاء 
.2014 12 لسنة  التنفيذية المحدثة للقانون االتحادي رقم  الالئحة 

المسؤولية  ن ضد  التأم�ي الخاصة بضوابط  البنود  التعديالت  وشملت 
الحسابات. ي 

لمدق�ت المهنية  األخطاء  عن 
ضد  ن  التأم�ي ضوابط  بشأن  التعديالت  أهم  أن  الوزارة  وذكرت 
شملت  الحسابات  ي 

بمدق�ت الخاصة  المهنية  األخطاء  عن  المسؤولية 
: ما يىلي

من صدورها  بداًل  كة  الرسش أو  المكتب  باسم  ن  التأم�ي وثيقة  إصدار   -1
مما   ،) الطبيىعي )الشخص   

ً
شخصيا الحسابات  مدقق  باسم   

ً
سابقا

للمهنة  ن  المزاول�ي الحسابات  ي 
لمدق�ت تأمينية  تغطية  توف�ي  ي 

�ن يساهم 
ن لديها وحمايتهم  كة وكذلك جميع العامل�ي من خالل المكتب أو الرسش

من أي أخطاء مهنية قد تصدر عن أي منهم.
من  اعتمادها كنسبة  تم  حيث  التأمينية  التغطية  حدود  تعديل   -2
للمهنة  المزاولة  كة  الرسش أو  للمكتب  السنوية  األتعاب  قيمة  إجماىلي 
ن مع حجم األعمال السنوية، مع مراعاة  التأم�ي لتتناسب قيمة حدود 
والثانية  األوىل  ن  بالسنت�ي ن  االعتباري�ي لألشخاص  الجديدة  القيود 

 : ي
اآل�ت النحو  ليكون عىل 

إجماىلي  من   100% بنسبة  التأمينية  التغطية  حدود  تكون   -     
20 مليون درهم. ي تقل عن  اإليرادات ال�ت

زيادة  حال  ي 
�ن  120% بنسبة  التغطية  هذه  حدود  تكون  فيما   -      

20 مليون درهم. قيمة اإليرادات عىل 
ورة تقديم بيان سنوي من مدقق الحسابات االعتباري المقيد  3- رصن
قوائمه  عىل  بناًء  السنوية  اإليرادات  قيمة  به  محدد  االقتصاد  بوزارة 
التغطية   لتحديد قيمة حدود 

ً
بنهاية كل سنة، تطبيقا الصادرة  المالية 

لتأمينية. ا
ي أول 

ط نسبة التغطية التأمينية �ن 4- إعفاء األنشطة الجديدة من �ش
درهم  ألف   500 أد�ن  بحد  ن  تأم�ي وثيقة  تقديم  يتم  أن  عىل   ، ن سنت�ي
كات  الرسش وفروع  المحلية  كات  للرسش درهم  مليون  وبمبلغ  للمكاتب، 

األجنبية.
يشار إىل أنه تم إصدار الالئحة التنفيذية المحدثة للقانون االتحادي 
ي الدولة، 

ي الحسابات �ن
رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدق�ت

.2022 48 لسنة  ي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
ي يونيو الما�ن

�ن
دور  تعزز  ي  ال�ت الجديدة  التعديالت  من  مجموعة  الالئحة  وتضمنت 

. الماىلي والتدقيق  المحاسبة  مهنة 
المصدر: أرقام

ط لرصف تعويض »التعّطل عن العمل«  متصلة �ش
ً
« 12 شهرا ي

اك التأمي�ف »االش�ت
ضد  ن  التأم�ي نـظـام  أن   ، ن والتوط�ي ية  البرسش الموارد  وزارة  أكدت 
ن  العامل�ي التنفيذ، يشمل جميع  ن  ّ الذي دخل ح�ي العمـل،  عـن  التعطـل 
ن  والمقيم�ي ن  المواطن�ي مـن  والخـاص  االتحادي  الحكومي  ن  القطاع�ي ي 

�ن
ة  لف�ت نقدي  بمبلغ  علـيـه  المؤمـن  تعويض  بهدف  وذلك  الدولـة،  ي 

�ن
بديلة. ن توفر فرصة عمل  العمل ولح�ي ي حالة تعطله عن 

محدودة �ن
هذا  أن  العمل”،  “سوق  مجلة  من  األخ�ي  العدد  ي 

�ن الوزارة،  وذكرت 
الكريمة  الحياة  ديمومة  تكفل  اجتماعية  حماية  مظلة  يوفر  النظام 

مع  العمل،  عن  التعطل  ة  ف�ت خالل  ن  والمقيم�ي ن  المواطن�ي ن  للموظف�ي
الحد من مخاطر األعمال، ويــهدف لتعزيز تنافسية الكوادر اإلماراتية 
والوطنية  العالمية  المواهب  الدولة ألفضل  ي 

�ن العمل  وجاذبية سوق 
ن  ب�ي من  تنافسي  ي 

معر�ن اقتصاد  بناء  ي 
�ن المساهمة  شأنها  من  ي  ال�ت

. ً
عالميا األفضل 

 2022 13 لسـنة  وبحسب الوزارة فإن المرسوم بقانون اتحادي رقـم 
التعويض  الستحقاق  ط  يش�ت العمل،  عن  التعطل  ضد  ن  التأم�ي بشأن 

السيارات ن  تأم�ي ي تعريفة 
الزيادة �ن ي : ندرس  الغر�ب

للهيئة  رسمي  بطلب  ن  التأم�ي كات  لرسش التونسية  الجامعة  تقدمت 
 ، السيارات  عىل  ن  التأم�ي تعريفة  ي 

�ن بالزيادة  يتعلق  ن  للتأم�ي العامة 
اليوم  حضوره  بمناسبة  ي  الغر�ب حافظ  الهيئة  رئيس  به  أفاد  ما  وفق 

نس.  ن ال�ب ديوان  برنامج  ي 
�ن الخميس 

الزيادة  أن  اىل  الفتا  الهيئة  دراسة  تحت  الطلب  أن  ي  الغر�ب وأوضح 
معطيات  عىل  االطالع  بعد  اال  تقع  لن  السيارات  ن  تأم�ي تعريفة  ي 

�ن
دقيقة. بصفة  و حساباتها  كات  الرسش

ي 
ن ان اتفاقا سابقا مع الحكومة يق�ن و قال رئيس الهيئة العامة للتأم�ي

السيارات  عىل  ن  التأم�ي تعريفة  ي 
�ن بالمائة   10 بنسبة  سنويا  فيع  بال�ت

االجتماعية  للظروف  نظرا   2017 منذ  تفعل  لم  الزيادات  ولكن هذه 
بها تونس. تمر  ي  ال�ت السياسية  االقتصادية و  و 

ن  كات التأم�ي ن عىل السيارات لدى �ش ي أن فرع التأم�ي ن حافظ الغر�ب وب�ي
هذا  ي 

�ن توازنها  ن  التأم�ي مؤسسات  تخلق  فيما  متتالية  خسائر  يعرف 
ال  أنه  عىل   مشددا  أخرى  اختيارية  بفروع   االجباري  ي  التأمي�ن الفرع 
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ي  ويستث�ن الدولة  ي 
�ن االتحادي  والحكومي  الخاص  القطاع  ي 

�ن ن  العامل�ي
المساعدة،  والعمالة  بـهـا  يعمـل  الذي  المنشأة  )صاحب  المستثمر 
18 عاما،  عـن  أعمارهـم  تقل  مـمـن  بعقد مؤقت، واألحـداث  والعامـل 
بعمل  والتحقوا  تقاعدي  معاش  عىل  يحصلون  الذين  والمتقاعدون 
مـع  إضافيـة  مزايـا  عىل  االتفـاق  عليـه  للمؤمـن  يجـوز  فيما  جديد، 
المركـزي  المـ�ف  مـن  المرخصـة  ن  التأمـ�ي كات  الخدمـة وهـي �ش مـزود 

ممارسة وط  لرسش والمستوفاة 
يعكس  العمل  عن  التعطل  ضد  ن  التأم�ي نظام  أن  الوزارة  وذكرت 
وتعزيز  الدولة  ي 

�ن األعمال  بيئـة  بتطوير  الرشيدة  القيادة  اهتمام 
التصنيفات  تؤكده  ما  وهو  والعيش،  للعمل  مفضلة  مكانتها كوجهة 
العالم  أنحاء  من  األشخاص  تفضيل  تظهر  ي  ال�ت الدولية  والتقارير 
ة  مزايا كب�ي من  توفره  لما   

ً
نظرا اإلمارات،  دولة  ي 

�ن واالستقرار  للعمل 
من ناحية األمن واألمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة 

الحياة. وجـودة 

1111

)تحسب  متصلة   
ً
شهرا  12 عن  عليه  المؤمن  اك  اش�ت مدة  تقل  أال 

قد  المستفيد  يكون   
ّ

وأل  ،) ن التأم�ي منظومة  ي 
�ن اك  االش�ت تاريــــخ  من 

عالقات  تنظيم  قانون  ألحكام   
ً
وفقا تأديبية  ألسباب  عمله  من  فصل 

يعات  ترسش وأية  االتحادية  الحكومة  ي 
�ن ية  البرسش الموارد  وقانون  العمل 

سارية ذات العالقة، وأال تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش 
عـىل  تطبـق  وهميـة  بهـا  يعمل  ي  ال�ت المنشأة  أن  ن  تب�ي وإذا  االحتيال،  أو 
قانون  ي 

�ن الواردة  والجزاءات  العقوبات  علـيـه  والمؤمـن  المنشأة 
كما  الدولة،  ي 

�ن سـارية  أخرى  يعات  ترسش واي  العمل  عالقات  تنظيم 
ة  ف�ت أثناء  آخر  بعمـل  الموظف  التحـق  إذا  التعويض  رصف  يوقف 
أساس  عىل  ي�ف  التعويض  أن  موضحة  التعويض،  استحقاق 
ألف  ين  عرسش أق�  وبحد  اك،  االش�ت راتب  من   60% بنسبة  شهري 
العمل، وهـي  عـن  التعطـل  تاريـخ  مـن  أشـهر  ثالثـة  ولمـدة   

ً
درهم شهريا

مطالبة. عن كل  للتعويض  القصوى  المـدة 
يشمل جميع  العمل،  عن  التعطل  ن ضد  التأم�ي نظام  أن  إىل  وأشارت 

المصدر:االمارات اليوم
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ف االستثمار وائتمان الصادرات بجائزة العالمات التجارية  تكريم المؤسسة اإلسالمية لتأم�ي
ف متعددة  العالمية رفيعة المستوى 2022 بوصفها أفضل عالمة تجارية لمؤسسة تأم�ي

األطراف - عىل المستوى العالمي
ن  لتأم�ي اإلسالمية  المؤسسة  تكريم  تم  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
ي سياق 

ن �ن التأم�ي بمنحها جائزة صناعة  الصادرات  وائتمان  االستثمار 
وقد   .2022 المستوى  رفيعة  العالمية  التجارية  العالمات  جوائز 
هي  الصادرات  وائتمان  االستثمار  ن  لتأم�ي اإلسالمية  المؤسسة  كانت 
ن متعددة  ي فئة “العالمة التجارية ألفضل مؤسسة تأم�ي

الفائز األول �ن
العالمية  التجارية  العالمة  لجوائز   ” العالمي المستوى  عىل  األطراف 
من  ن  للتأم�ي الدولية  التجارية  العالمات  تكريم  جوائز  وُتمَنح   .2022
الجوائز  هذه  منح  ويتم  العالمية”  التجارية  “العالمات  مجلة  قبل 

2013 وح�ت اآلن. ن منذ عام  التأم�ي ي قطاع صناعة 
ن �ن للمشارك�ي

اإلسالمية  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس   ، القيسي أسامة  السيد  وأشار 
بصفتها  المؤسسة  اختيار  “أّن  الصادرات:  وائتمان  االستثمار  ن  لتأم�ي
ن متعددة األطراف هو دليل عىل  أفضل عالمة تجارية لمؤسسة تأم�ي
أعمال  أّن  ُيظِهر  قائاًل: “وهو  العالم”. ويضيف  ي 

ُنحدثه �ن الذي  األثر 
تعزيز  خالل  من  والخاصة  العامة  المؤسسات  ن 

ّ
تمك المؤسسة 

االئتمان وسّد الفجوة المالية عىل الطريق نحو تحقيق أهداف األمم 
الرقمنة  عىل  خاصة  بصورة  ن  ك�ي ال�ت مع  المستدامة،  للتنمية  المتحدة 

.” ي
المنا�ن والعمل  ي 

الغذا�ئ واألمن 
الصادرات،  وائتمان  االستثمار  ن  لتأم�ي اإلسالمية  المؤسسة  وتهدف 

إىل  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  لمجموعة  التأمينية  الذراع  بصفتها 
التحديات  أوقات  ي 

�ن النمو  وتشجيع  المخاطر  تخفيف  ي 
�ن المساعدة 

عامة.  يصفة  اإلسالمي  والعالم  وأفريقيا  األوسط  ق  للرسش بالنسبة 
الذي  والمتواصل  الراسخ  بالعمل  اف  باالع�ت  

ً
المؤسسة حاليا وتح�ن 

ي إظهار قدرتها عىل الصمود خالل عام اّتسم 
تقوم به وهي مستمرة �ن

اآلثار  جانب  إىل  ة،  متغ�ي عالمية  وبتحديات  مسبوقة  غ�ي  بمخاطر 
الجائحة. فتها 

ّ
خل ي  ال�ت المستمرة 

“والء” و”ساب للتكافل” تعلنان نفاذ صفقة االندماج.. وانقضاء “ساب للتكافل”

 ” ن للتأم�ي “والء  كة  �ش من  كل  أعلنت  السعودية:  العربية  السعودية:المملكة  العربية  المملكة 
ن ونقل جميع أصول  كت�ي الرسش قرار دمج  نفاذ  للتكافل”  كة “ساب  و�ش

 .” ن للتأم�ي كة “والء  اماتها إىل �ش ن للتكافل” وال�ت كة “ساب  �ش
ذلك  أن  “تداول”،  عىل  ن  منفصل�ي ن  بيان�ي ي 

�ن كتان  الرسش وأوضحت 
عادي  سهم  مليون   20.41 بإصدار  ن  للتأم�ي والء  كة  �ش قيام  مقابل 
لصالح  وتسّجل  الواحد  للسهم  رياالت   )10( تبلغ  اسمية  بقيمة 
كة  �ش مساهمي  سجل  ي 

�ن المقيدين  للتكافل  ساب  كة  �ش مساهمي 
قبل  )إيداع(  المالية  األوراق  إيداع  مركز  كة  �ش لدى  للتكافل  ساب 

 .2022 23 أكتوبر  ي يوم األحد بتاريــــخ 
ة افتتاح السوق  �ن ف�ت

بنهاية  ن  الدائن�ي اض  اع�ت ة  ف�ت انتهاء  للتكافل”،  “ساب  كة  �ش وأعلنت 
أي  كة  الرسش استالم  وعدم   ،2022 أكتوبر   18 الموافق  الثالثاء  يوم 

ة.  الف�ت تلك  دائنيها خالل  اضات من  اع�ت
ن  كت�ي الرسش ن  ب�ي االندماج  صفقة  تكون  ة  الف�ت تلك  بانتهاء  إنه  وقالت 
وانتقلت  انقضت  تكافل”  “ساب  كة  �ش تكون  لذلك  ووفقا  نافذة، 
ي 

�ن ستستمر  ي  ال�ت ن  للتأم�ي والء  كة  �ش إىل  اماتها  ن وال�ت أصولها  جميع 
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من  استو�ن كل  أن  بعد  وذلك  سهم،  مليون   85.1 إىل  سهم،  مليون 
االندماج  اتفاقية  بموجب  عليها  المتفق  االندماج  وط  �ش ن  كت�ي الرسش
العرض  ومستند  ن  المساهم�ي تعميم  ي 

�ن والموضحة  بينهما  مة  الم�ب
االندماج.  ن بخصوص صفقة  للتأم�ي كة والء  الصادرين من �ش

1212

المصدر:أرقام

” ف “موديز” تؤكد تصنيف القوة المالية لـ”الخليج للتأم�ي

القوة  تقييم  االئتمانية  للتصنيفات  موديز  وكالة  أكدت  الكويت:الكويت: 
النظرة  تثبيت  مع   ،”A3“ الفتة  ي 

�ن ن  للتأم�ي الخليج  لمجموعة  المالية 
اإليجابية. المستقبلية 

أن  األحد،  اليوم  الكويت  لبورصة  بيان  وفق  التصنيف،  ويعكس   
من  يحسن  قد  المكتسبة  المجموعة  لعمليات  االندماج  عملية 
ي 

ي التنويــــع الجغرا�ن
ربحيتها التشغيلية وتغطية أرباحها، مع التحسن �ن

المجموعة. لدى  األصول  وجودة 
اآلفاق  االعتبار  ي 

�ن بالوكالة  الخاصة  التصنيف  إجراءات  تأخذ  كما 
وعالمتها  المجموعة  مكانة  خالل  من  أقوى  ماىلي  ألداء  الجيدة 
مجلس  دول  ي 

�ن المستهدفة  الرئيسية  أسواقها  ع�ب  المعززة  التجارية 
المنطقة. ي 

�ن المستوى  رفيع  يعززها كاسم  مما  ؛  ي الخليحب التعاون 
الخليج  أكسا  عمليات  المجموعة عىل  استحواذ  أن  إىل  البيان  ولفت 
بشكل  األعمال  مخاطر  وتقليل  التنافسي  مركزها  ن  تحس�ي إىل  أدى 

التشغيلية. ربحيتها  تفيد  أن  المحتمل  من  ي  وال�ت عام، 

حيث  من  السوق  ي 
�ن الرائدة  مكانتها  عىل  المجموعة  حافظت  كما 

بينما  والبحرين واألردن،  الكويت  ي 
المكتتبة �ن ن  التأم�ي أقساط  إجماىلي 

المتحدة،  العربية  اإلمارات  أنحاء  جميع  ي 
�ن السوقية  مكانتها  عززت 

، مع الوصول  ن كات تأم�ي ن أك�ب 5 �ش والمملكة العربية السعودية من ب�ي
عىل  االستحواذ  من خالل  عمان  وسلطنة  قطر  مثل  جديدة  ألسواق 

بالخليج. أكسا  كة  �ش عمليات 
الخليج  بمجموعة  والحوكمة  المخاطر  إدارة  موديز  وكالة  وتعت�ب 
ائتمانية رئيسية، وتعتقد أن ذلك سيساعد بشكل  ن بمثابة قوة  للتأم�ي
أداًء  تقدم  ي  وال�ت الكب�ي  بحجمها  المجموعة  تعقيدات  إدارة  ي 

�ن كب�ي 
التوقعات. مع  يتماسش   

ً
تشغيليا

من  األول  النصف  ي 
�ن ارتفعت  قد   ” ن للتأم�ي “الخليج  أرباح  وكانت 

 11.77 مقابل  دينار،  مليون   15 عند   27.5% بنسبة  الجاري  العام 
. ي

الما�ن العام  مليون دينار ربــح ستة األشهر األوىل من 
المصدر:مباشــر

ساب  كة  �ش أسهم  جميع  ستلىعن  االندماج  لصفقة  ووفقا  الوجود، 
للتكافل.  

سيكون  األسهم  إصدار  إن   ،” ن للتأم�ي “والء  كة  �ش قالت  جانبها  من 
 646.4 من  المدفوع  ن  للتأم�ي والء  كة  �ش مال  رأس  زيادة  خالل  من 
 64.6 أسهمها  عدد  وزيادة  ريال،  مليون   850.6 إىل  ريال،  مليون 

ي 2023
ي النصف الثا�ف

»تكافل اإلمارات« تتوقع إتمام الدمج مع »سالمة« �ف

إتمام  اإلمارات«  »تكافل  كة  توقعت �ش المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
»سالمة«  ن  للتأم�ي العربية  اإلسالمية  كة  الرسش مع  ي 

القانو�ن الدمج 
.2023 العام  الرابع من  الثالث أو  الربــع  خالل 

 ،2022 العام  من  األخ�ي  الربــع  ي 
�ن الصفقة  توقيع  المتوقع   ومن 

. الماىلي ي  بحسب إفصاح لسوق د�ب
قيمة  ن  لتحس�ي فرصة  يمثل  االندماج  إن  اإلمارات  تكافل  وقالت 
ن  وتحس�ي التجارية  األعمال  ي 

�ن التآزر  وتحقيق  ن  المساهم�ي حقوق 
وتعزيز  الدمج  من  االنتهاء  بعد  الموحد  للكيان  لألعمال  العام  األداء 

المستقبل. ي 
ي السوق �ن

قدرته عىل الحصول عىل حصة أك�ب �ن
ومن المتوقع أن تؤدي قاعدة األصول المجمعة للكيان الموحد بعد 
ولجميع  المالية  المالءة  لمتطلبات  الموحد  الكيان  تلبية  إىل  الدمج 

بها. المعمول  المتطلبات 
قانون  بموجب  المطلوبة  التقييم  لجنة   

ً
مؤخرا الطرفان  وشكل 

عدة  مع   
ً
واحدا  

ً
اجتماعا بالفعل  اللجنة  اختتمت  وقد   ، ن التأم�ي

المقبلة. القليلة  األسابيع  خالل  مقررة  إضافية  اجتماعات 

 
ً
يوما  90 التقييم  لجنة  أمام   ، ن التأم�ي قانون  من  لمادة   

ً
وفقا وذلك 

وحقوق  ألصول   
ً
تقييما يتضمن  المركزي  الم�ف  إىل  تقرير  لتقديم 

كة تكافل اإلمارات. كة سالمة و�ش امات �ش ن وال�ت
الموافقة  عملية  بدء  اإلمارات  تكافل  كة  و�ش سالمة  كة  �ش حت  واق�ت
الموافقة  عملية  مع  إىل جنب   

ً
جنبا والسلع  المالية  األوراق  هيئة  من 

المقبل. الشهر  الوثائق خالل  المركزي وستقدم  الم�ف  ي 
�ن

 2022 عام  من  األخ�ي  الربــع  خالل  الصفقة  توقيع  المتوقع  ومن 
المالية والسلع(. المركزي وهيئة األوراق  الم�ف  لموافقة  )خاضعة 

وتستهدف  خطوات،  عدة  القانونية  االندماج  عمليات  وتتضمن 
قبل  االندماج  اتفاقية  توقيع  سالمة  كة  و�ش اإلمارات  تكافل  كة  �ش

العام. هذا  نهاية 
 12 إىل   6 من  تمتد  ي  ال�ت التنفيذ  تكامل  ة  لف�ت  

ً
نظرا أنه  إىل  وأشارت 

والربــع  الثالث  الربــع  ن  ب�ي  
ً
كليا الصفقة  إتمام  المتوقع  فمن   ،

ً
شهرا

.2023 الرابع من عام 

المصدر: الرؤية
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CIH كة أطالنطا وبنك ف و�ش ف الدوىلي اإلسالمي واإلسالمية للتأم�ي بالتعاون ب�ي

ي المغرب
ف �ف كة التكافلية للتأم�ي الموافقة عىل تأسيس ال�ش

بن عبد هللا  ي 
ثا�ن بن  الدكتور خالد  الشيخ  المغـــرب:المغـــرب: بحضور سعادة 

البيضاء  الدار  مدينة  ي 
�ن تم  بنصالح  حسن  محمد  والسيد  ي 

ثا�ن آل 
التكافلية  كة  الرسش تأسيس  اتفاقية  عىل  التوقيع  المغربية  بالمملكة 
القرض  وبنك  ن  للتأم�ي أطالنطا  كة  �ش من  كل  ن  ب�ي اكة  بالرسش ن  للتأم�ي
كة  ي CIH وبنك قطر الدوىلي اإلسالمي والرسش السيا�ي والعقاري المغر�ب

. ن للتأم�ي القطرية  اإلسالمية 
اف عىل التأمينات والرعاية  وجاء التوقيع بعد صدور قرار هيئة اإل�ش
تأسيس  عىل  بالموافقة  المغربية  المملكة  ي 

�ن  )ACAPS( االجتماعية 
ي المغرب وذلك بناء عىل قرار سابق للهيئة 

ن �ن كة التكافلية للتأم�ي الرسش
. التكافىلي ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  بتأسيس �ش بالسماح  ي 

يق�ن
المصدر:الشـــرق

ASTREE: results as at 30 September 2022
Tunisia:Tunisia: ASTREE has recorded a 29.6% turnover 
increase as at 30 September 2022. The latter jumped 
from 148.68 million TND (52.87 million USD) at the 
end of September 2021 to 192.764 million TND (58.35 
million USD) one year later.
Non-life premiums have progressed by 6.6% to reach 
127.294 million TND (38.53 million USD). The non-
life class of business is dominated by motor insurance 
whose premium income totaled 58.133 million TND 
(17.6 million USD) during the first nine months of 
2022.

During the period under review, life insurance 
underwriting amounted to 65.47 million TND (19.82 
million USD), increasing by 123.5% over one year.
The incurred losses came to 69.334 million TND 
(21 million USD) against 55.146 million TND (19.6 
million USD) as at 30 September 2021.
The investment income stood at 27.558 million TND 
(8.34 million USD), declining by 0.47% over twelve 
months.

 Source: Atlas Magazine

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