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نرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنينرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمني

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

World Insurance

P&I clubs likely to make underwriting loss in 2021/22: AM Best

For the third consecutive year, the majority of clubs 
have announced general increases ahead of the 
February 20, 2022 P&I renewal date for ship-owners, 

Analysts at AM Best expect that with the cost of pooled claims at a record high for the first half of the year, 
protection & Indemnity (P&I) clubs are likely to return another combined underwriting loss in 2021/22.

amid deteriorating claims experience.
The segment is currently dominated by the 13 members 
of the International Group of P&I Clubs (International 

https://iciec.isdb.org/
https://event.gaif33conference.com/register
https://news.ambest.com/research/DisplayBinary.aspx?TY=P&record_code=317498&URatingId=2968021&AltSrc=22&_ga=2.179929508.1425159848.1645231191-793228939.1600468822
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Group), which collectively insure approximately 90% 
of the world’s ocean- going tonnage.
In advance of the February 2022 renewal deadline, nine 
clubs have announced that they will apply a general 
increase to P&I premium rates.
The other four, Britannia Steam Ship Insurance 
Association Holdings (Britannia P&I), 
Assuranceforeningen SKULD (Skuld), London 
Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association 
(The London P&I Club) and Gard P&I (Bermuda) 
(Gard), have also announced similar actions to 
improve premium rates, referred to as minimum target 
adjustments, target increases or internal targets.
AM Best considers the level of general increases 
modest, given the underwriting loss expected for 
2021/22, and expects that further rate adjustments will 
be needed to reach price adequacy.
As mutual insurers operating for the benefit of their 
members, the 13 clubs must balance the need to 
maintain their financial stability with the economic 
constraints of their membership.
Certain segments of the shipping industry, such as 
containers and bulk carriers, have recently started to 
benefit from a spike in the price of transport.

This is likely to ease the renewal process for clubs this 
year, with members having more funds to cope with 
rate adjustments.
Over the past few years, renewals have become 
increasingly informed by analysis of individual loss 
records and risk exposures, with deductibles used to 
control exposures.
AM Best notes that member-specific pricing 
adjustments are also carried out by clubs applying 
general increases.  Source: Reinsurance News & AM Best

Analyse et supervision du risque climatique 
La gouvernance des risques liés au changement climatique dans 
le secteur de l’assurance 
Ce rapport a pour objet de mettre en lumière 
l’évolution des pratiques de la profession en matière 
de gouvernance du risque de changement climatique 
depuis la précédente publication de l’ACPR en 2019 
(N°102 analyse et synthèse, « Les assureurs français 
face au risque de changement climatique » paru en 
avril 2019).
Il s’inscrit dans une logique de co-construction et de 

partage de bonnes pratiques, ayant réuni vingt et un 
groupes d’assurance et de réassurance ainsi que trois 
fédérations professionnelles autour de quatre tables 
rondes, qui se sont déroulées entre les mois d’avril 
et de juin 2021, et durant lesquelles les différents 
aspects de la gouvernance climatique ont été étudiés 
selon cinq thématiques : stratégie, gestion des risques, 
communication, rôle de sensibilisation et organisation 
interne.

https://aqabaconf.com/
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Les pratiques détaillées dans ce document, sans 
être exhaustives, illustrent la manière dont les (ré)
assureurs ont pris en considération l’ensemble des 
enjeux liés aux impacts du changement climatique et 
continuent d’agir pour renforcer leur gouvernance des 
risques climatiques. Ce rapport peut constituer une 
source d’inspiration pour les établissements dans leur 
démarche d’intégration des risques liés au changement 
climatique.
Pour télécharger le rapport, veuillez cliquer ici

 Source: ACPR

Regional Insurance

MENA Reinsurance Cos ranking by premium written 2020
(US$000)

Rank Company 
Name Country

Premium Assets Net Profit
Rating

2020 2019 2020 2019 2020 2019

1 IGI UAE 467,300 349,300 1,279,200 1,009,080 31,700 23,600 A (AM 
Best)

2 SCR Morocco 295,740 210,300 1,720,380 1,560,000 35,690 29,000 AAA 
(Fitch)

3 CCR Algeria 254,500 299,210 857,400 860,200 31,450 26,150 B+ (AM 
Best)

4 Trust Re (1) Bahrain 250,000 250,000 1,640,000 1,640,000 - - A- (AM 
Best)

5 Saudi Re KSA 249,370 215,000 760,000 707,820 12,250 15,820 A3 
(Moody’s)

6 Kuwait Re Kuwait 187,010 168,870 529,460 480,010 17,190 15,440 A- (AM 
Best)

7 CEDAR RE Bermuda 186,050 174,420 456,600 313,570 11,100 (3,700)

8 OMAN RE Oman 64,300 53,100 210,000 199,000 3,770 2,100 BB+ 
(FITCH)

9 ARAB RE Lebanon 60,300 69,260 310,140 273,000 2,350 3,180 B (AM 
BEST)

10 TUNIS RE Tunisia 55,830 57,110 324,540 260,620 4,300 4,110 B+(AM 
BEST)

11 NATIONAL 
RE Sudan 36,720 25,500 19,060 16,780 540 930

12
CONNECT 
UNDER-
WRITING

UK 34,700 30,160 29,400 24,450 3,500 3,320

13 IRAQ RE Iraq 20,420 19,600 160,100 159,400 7,500 9,100

14 MAMDA RE Morocco 13,300 12,900 - - - -

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20220217_rapport_acpr_gouvernance_risque_climatique_assurance_vf.pdf
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(1) Result 2019 (2) Stopped Operations (3) Most of it’s Premium Outside Arab Markets
 Source: Al Bayan Magazine, Special edition

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

A Glance at UAE Insurance Industry Performance Of Listed 
Companies Year End – 2021
The listed insurance companies in UAE observed 
an increase in topline of 7% in 2021, with premium 
volumes increasing from AED 24.40 billion in 2020 
to AED 26.09 billion. 16 out of 29 listed companies 
included in this report exhibited growth in in their 
topline from year end 2020. 
The net profits however did not increase at the 
same pace, going from AED 1.91 billion in 2020 
to 1.94 billion in 2021, an increase of only 2%. 14 
out of 29 companies were able to generate profits in 
2021. Operational profits fell by 11% as compared 
to 2021, indicating that the profit growth is largely 
sustained by investment income whereas underwriting 
results worsened in 2021. Insurance companies had 
experienced good profitability in FY2020 due to Covid 
enforced lockdowns and reduced activity, but with 
things more or less back to normal in FY2021, the 
underwriting profits have taken a hit, as competitive 
pressures continue to pull prices down. 

The shareholders’ return on equity of the listed 
insurance companies remained stable around 11% in 
2021, same as previous year.
The results have been obtained from the published, 
unaudited preliminary numbers of the listed insurance 
companies of UAE
To download full report, please click here

 Source: BADRI

ي
ن اإلمارا�ت ي قطاع التأم�ي

اء �ن مسؤولون وخ�ب

ن إىل زيادة االعتماد عىل التكنولوجيا والرقمنة كات التأم�ي يبة األرباح تدفع �ش �ن
أن  اإلمارات  بدولة  ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن اء  وخ�ب مسؤولون  توقع 
من  اعتبارا  تطبيقها  سيتم  ي  ال�ت األعمال  قطاع  أرباح  يبة  �ن تسهم 
إىل  بالدولة  ن  التأم�ي كات  �ش دفع  ي 

�ن  2023 القادم  العام  منتصف 
يد  ن س�ت وبالتاىلي  المصاريف  ناحية  من  انضباطا  أك�ث  سياسات  اتباع 
ستحمل  فيما  والرقمنة  التكنولوجيا  عىل  االعتماد  معدالت  من 
اإليجابية ال سيما جهة  اآلثار  منهم( بعض  البعض  )بحسب  يبة  ال�ن
تجميل  منع  ي 

�ن ومساهمتها  كات  لل�ش النقدية  االحتياطيات  تقوية 
ي األرباح.

انيات من أجل إظهار زيادات �ن ن الم�ي
عن  نقلت  ثالثاء  اليوم  الصادر  عددها  ي 

�ن اإلماراتية  الرؤية  جريدة 
باألسواق  مقارنة  بسيطة   % 9 يبة  ال�ن نسبة  بأن  ن  المسؤول�ي هؤالء 
المحىلي  السوق  أن  ائب كما  ال�ن من  النوع  هذا  تفرض  ي  ال�ت األخرى 

أك�ث  ستكون  المنافسة  فإن  وبالتاىلي  ن  تأم�ي كة  �ش  06 من  بأك�ث  يعج 
ن  المتعامل�ي إىل  يبة  ال�ن من  جزء  تحويل  تم  وإن  وح�ت  ا  وتأث�ي وقعا 
ة  قلة ولن يظهر مبا�ش كات  فسيكون ضمن نطاق ضيق جدا ومن �ش
لكن  األسعار  رفع  تستوجب  ي  ال�ت األسباب  من  الكث�ي  وجود  مؤكدين 

المنافسة. نتيجة  تتجاهلها  كات  ال�ش
لجمعية  العام  ن  األم�ي إىل  نسبت  الصحيفة 
أثر  بأن  قوله  ي 

لط�ن فريد  ن  للتأم�ي اإلمارات 
يقارن  األرباح عىل قطاع األعمال ال  يبة  �ن
يبة القيمة المضافة  باألثر الذي أحدثته �ن
سيكون  األرجح  وعىل  المثال(  سبيل  )عىل 
ال  نسبة  ان  إىل  الفتا  آثارإيجابية  يبة  لل�ن

15 ARAB 
UNION RE Syria 2,650 2,500 35,000 45,000 N/A 1,100

16 ARIG(2) Bahrain (17,300) 194,610 790,630 1,035,840 12,660 18,430

17 MENA RE UAE N/A N/A N/A N/A N/A N/A

QATAR RE (3) Qatar 2,147,290 2,211,320 7,147,810 6,237,880 (120,510) (28,290) A (S&P)

TOTAL (US$ 000) 4,308,170 4,343,160 16,269,710 14,822,650 46,860 120,290

https://badriconsultancy.com/wp-content/uploads/2022/02/BADRI-UAE-Insurance-Industry-Analysis-Preliminary-Report-Year-End-2021.pdf.pdf
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ي  ال�ت العالم  دول  غالبية  تفرضه  بما  مقارنة  بسيطة  األرباح  9 % عىل 
تفرضها عن 20%. ي  ال�ت النسبة  تزيد 

ي  يبة مقارنة بدول أخرى ال يع�ن ي أشار إىل أن انخفاض نسبة ال�ن
لط�ن

المزيد  نشهد  أن  يمكن  وبالتاىلي  معها  يتعامل  لن  ن  التأم�ي قطاع  أن 
ي 

�ن والرقمنة  التكنولوجيا  عىل  واالعتماد  النفقات  لضبط  السعي  من 
ي البيع أو التسويق أو المعامالت الداخلية 

العمليات التأمينية سواء �ن
يكون ضمن  قد  ن  المتعامل�ي إىل  األثر  نقل  ان  نفسه  الوقت  ي 

�ن مؤكدا 
ي نطاق محدود جدا ال سيما مع وجود أك�ث من 

اتيجيات لكن �ن االس�ت
ي 

�ن تطعن  ي  ال�ت المنافسة  من  مرتفعة  ومستويات  السوق  ي 
�ن كة  60 �ش

. المحىلي  السوق  العموم عىل 
مجموعة  ورئيس  مؤسس  ي 

الج�ش وليد 
بأن  الصحيفة  أبلغ  العرب(  )المعاينون 
ة  كب�ي فائدة  لها  سيكون  الجديدة  يبة  ال�ن
انيات  ن بم�ي ام  ن االل�ت إىل  ستؤدي  كونها 
التالعب  اختفاء  وإىل  سليمة  محاسبية 
أو  ة  صغ�ي سواء  كة  �ش أي  من  باألرقام 
يبة  ة مرجحا أن تسهم ال�ن متوسطة أو كب�ي

. الخاطئة  الممارسات  بعض  بمنع 
تجنيب  يتم  أن  ن  نطلب كمعاين�ي الحاالت  بعض  ي 

�ن  – ي 
الج�ش أضاف 

كة ما ويحدد  ي معاين آخر بطلب من �ش
ن فيأ�ت احتياطيات بقدر مع�ي

ي كل 
سيخت�ن وبالتاىلي  أعىل  أرباح  إظهار  بغرض  يجب  مما  أقل  مبلغا 

يبة. ال�ن ذلك مع 
كات قد تنقل أثر  ن وكون ال�ش ن النهائي�ي ي المتعامل�ي

يبة �ن وعن أثر ال�ن
كات  ف�ش دقيق  غ�ي  الطرح  هذا  أن  ي 

الج�ش وليد  يرى  عليهم  يبة  ال�ن
لألسف  المحىلي  ن  التأم�ي سوق  لكن  نظريا  ذلك  عىل  قادرة  ن  التأم�ي
كات غ�ي قادرة عىل  كات ووجود �ش يواجه مشكلة الكم الكب�ي من ال�ش
أساسي  بشكل  االعتماد  وبالتاىلي  األخطار  من  جيدة  بنسبة  االحتفاظ 

عموالت. مقابل  المعيدين  عىل 

ي 
�ن ن  التأم�ي لوساطة   ) ي �ب أي  )يو  كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  قبان  جورج 

ي  ال�ت الجديدة  يبة  ال�ن بأن  الصحيفة  عنه  نقلت  العالمي  ي  د�ب مركز 
 2023 عام  منتصف  من  بدءا  ستفرض 
ن  التأم�ي قطاع  عىل  اآلثار  بعض  ستحمل 
تنافسية  يبة  ال�ن نسبة  بان  يرى  لكنه 
أغلب  ي 

�ن تفرض  ي  ال�ت بالنسب  تقارن  وال 
وتعامل  أثر  يكون  أن  مرجحا  العالم  بلدان 
كة  �ش ن  ب�ي متباينا  يبة  ال�ن مع  كات  ال�ش
عىل  العموم  ي 

�ن كات  �ش تعمد  وأن  وأخرى 
للتعامل  والطرق  اتيجيات  االس�ت من  مزيــــج 

. الجديدة  يبة  ال�ن مع 
إىل  يبة  ال�ن أثر  من  جزء  نقل  تم  إن  العموم  ي 

�ن  – أضاف  قبان 
وبشكل  جميعها  وليس  كات  ال�ش بعض  من  فسيكون  ن  المتعامل�ي
ن  تأم�ي كة  06 �ش مع وجود  بسيط وضمن حدود ضيقة جدا ال سيما 
تلجأ  أن  يمكن  ي  ال�ت األخرى  الطريقة  أن  إىل  الفتا  المحىلي  السوق  ي 

�ن
عىل  بالعمل  هي  يبة  ال�ن مع  التعامل  أجل  من  كات  ال�ش بعض  إليها 
هندسة  عمليات  خالل  من  يبة  لل�ن الخاضعة  األرباح  قيمة  خفض 
االحتياطيات  ي 

�ن زيادة  نشهد  أن  متوقعا  ن  القوان�ي وفق  داخلية  مالية 
ن وأن يسع البعض إىل خفض النفقات من  كات التأم�ي ي تجنبها �ش ال�ت
يبة وأثره عىل األرباح وبالتاىلي يمكن أن نشهد  أجل تعويض فارق ال�ن

التكنولوجيا. عىل  واالعتماد  الرقمنة  اتيجيات  الس�ت زيادة 
ن  )ال�ب لدى  المنتدب  العضو  داناك  كريشنا  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
اإلمارات ودول  ي دولة 

�ن ن  التأم�ي تقرير صناعة  كابيتال( خالل إطالق 
عن  الحديث  المبكر  من  بأنه  قال  مؤخرا  ي  الخلي�ب التعاون  مجلس 
ي 

أنها ستؤثر عىل صا�ن أكد  لكنه  ن  التأم�ي ي قطاع 
كات �ن ال�ش يبة  أثر �ن

يبة عىل  ن وبمرور الوقت سينتقل عبء ال�ن هوامش وربحية الالعب�ي
. ن لمتعامل�ي ا

المصدر: جمعية االمارات للتأمين والرؤية

ن الصحي ًيتوقع شمول نحو مليون شخص بالتأم�ي
ن الصحي سيكون إلزاميا : التأم�ي الضمان االجتماعي

Arab Insurance JordanJordan

الرحاحلة،  العامة للضمان االجتماعي حازم  المؤسسة  قال مدير عام 
ا إىل أنه استكمال  ، مش�ي ي وع وط�ن ن الص�ي هو م�ش األربعاء، إن التأم�ي

. ن أك�ث من عام�ي منذ  عليها  العمل  يتم  لجهود سابقة 
لقانون  المعّدل  وع  الم�ش أن  “المملكة”،  لقناة  الرحاحلة  وأضاف 
ص�ي  ن  تأم�ي إعطاء  عىل  يركز   2019 لسنة  االجتماعي  الضمان 

. الص�ي ن  التأم�ي أي  ي 
�ن ن  المشمول�ي ن غ�ي  للمواطن�ي

اليوم بموضوع  اليوم يتعامل مع فجوة قائمة  ن الص�ي  وتابع “التأم�ي
ن  مشمول�ي غ�ي  ن  األردني�ي ثلث  من  وأك�ث  الصحية.  التأمينية  التغطية 

.” الص�ي ن  بالتأم�ي
ا  مش�ي  ، الص�ي ن  التأم�ي عن  تختلف  التأمينية  التغطية  أن  وأوضح 
مكتسبة  حق  ليست  وهي  اكات  باش�ت مرتبطة  غ�ي  التغطية  أن  إىل 

للمشمول.
التغطية  فجوة  عىل  نركز  أن  المقبلة  ة  الف�ت خالل  وهدفنا  “ودورونا 
حال  ي 

�ن االجتماعي  الضمان  سيديره  وع  الم�ش وهذا  التأمينية، 
. االجتماعي الضمان  إقراره”، وفق مدير مؤسسة 

ن  ب�ي كا  مش�ت سيكون  ن  التأم�ي تمويل  مصادر  أن  إىل  النظر  ولفت 

إىل  إضافة  العمل،  إصابات  تمويل  وفائض   ، ن بالتأم�ي ن  ك�ي المش�ت
الحكومة. مساهمة 

تتحدث  االجتماعي  الضمان  قبل  من  ي 
النها�ئ الشبه  التصور  إن  وقال 

والمتقاعدين،  الخاص  القطاع  ي 
�ن ن  العامل�ي عىل  اكات  اش�ت  3% عن 

. ن التأم�ي ن من  للمنتفع�ي النظر إىل عدم وجود عدد محدد  الفتا 
القطاع  ي 

�ن ن  العامل�ي عىل  كز  وس�ي إلزاميا،  سيكون  ن  التأم�ي أن  وأكد 
كاتهم. ن ص�ي من خالل �ش الذين ليس لديهم أي تام�ي الخاص 
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أْي المصدر: الرًّ

Arab Insurance BahrainBahrain

ن احتمال التعويض نقًدا مع وجود قطع الغيار والفني�ي

ن عىل السيارات الكهربائية تكاليف اإلصالح ترفع أسعار التأم�ي
العام  البحرين  ي 

ا �ن الكهربائية تجاريَّ السيارات  اد  مع بدء مرحلة است�ي
بعض  يواجه  الكهربائية  السيارات  مالك  من  عدد  ريزال   ، ي

الما�ن
السيارات،  عىل  الشاملة  التأمينية  بالتغطية  يتعلق  فيما  التحديات 
صاحب  يتسلم  أن  كات  ال�ش بعض  اط  واش�ت التكلفة  ارتفاع  حيث 

مطالبات. وجود  حال  ي 
�ن التصليح  مبلغ  المؤمنة  المركبة 

ووجود  الكهربائية  السيارات  عىل  ن  التأم�ي تكلفة  ارتفاع  وبخصوص 
التنفيذي  الرئيس  أوضح  التقليدية،  السيارات  مع  يختلف  قد  تعامل 
لديها  كات  ال�ش بعض  أن  األنصاري،  عصام  الدولية،  التكافل  كة  ل�ش
اتفاقيات مع الوكالء الذين يستوردون السيارات الكهربائية، مبيًنا أن 
للزبون بحيث تكون عىل مسؤوليته  كات تعطي الصالحية  بعض ال�ش
بالسيارات  الخاصة  الغيار  قطع  بعض  إن  حيث  المطالبات،  عند 
ي الوقت نفسه، إىل جانب حاجة 

الكهربائية غ�ي موجودة بالبحرين �ن
النوع  هذا  ي 

�ن متخصصة  فنية  أليٍد  السيارات  لبعض  التصليح  عملية 
السيارات. من 

فإن  والوكيل،  ن  التأم�ي كة  �ش ن  ب�ي اتفاقية  وجدت  ما  إذا  أنه  وأوضح 
هذا  مثل  غياب  مع  ولكن  بالتصليح،  ملزمة  ستكون  ن  التأم�ي كة  �ش

نفسه. للزبون  الخيار  فإن  االتفاقيات  من  النوع 
ما  عادة  الكهربائية  المركبات  مثل  عىل  ن  التأم�ي نسبة  أن  إىل  وأشار 
تأمينية  مخاطر  نسبة  وجود  مع  التقليدية  السيارات  من  أعىل  تكون 

أن األعطال  الغيار، كما  تكاليف اإلصالح وقطع  أعىل، وذلك الرتفاع 
البطاريات. مثل  القيمة  عالية  ي مكونات كهربائية 

�ن تكون  ما  عادة 
السيارات  عىل  ن  التأم�ي قسط  أسعار  تراوح  ي  التأمي�ن الخب�ي  وقّدر 
بعض  ي 

�ن تصل  أنها  وح�ت   3.25% ن  ب�ي ما  البحرين  ي 
�ن الكهربائية 

الشامل. ن  للتأم�ي التأمينية، وذلك  المركبة  قيمة  %5 من  إىل  األحيان 
وتوقع األنصاري أن تنخفض األسعار مع وجود انتشار أك�ب للسيارات 
الغيار،  فة وقطع  المح�ت الفنية  العاملة  األيدي  الكهربائية وزيادة عدد 
بداياتها،  ي 

�ن المحلية التزال  السوق  ي 
�ن الكهربائية  السيارات  إن  حيث 

ن إحصائيات عن عدد  كات التأم�ي ا لدى �ش ا إىل أنه ال تتوافر حاليًّ ً مش�ي
البحرين. ي 

�ن الكهربائية  كات  ال�ش
أصدر  قد  ي 

الزيا�ن زايد  والسياحة،  والتجارة  الصناعة  وزير  وكان 
للمركبات  الفنية  الالئحة  اعتماد  بشأن   ،2021 لسنة   16 رقم  القرار 
تم  كما  الكهربائية،  السيارات  اد  است�ي ينظم عملية  والذي  الكهربائية، 
توّجه  ظل  ي 

�ن الكهربائية  السيارات  لشحن  محطة  أول  ن  تدش�ي قبلها 
الصديقة  السيارات  هذه  استخدام  زيادة  نحو  المستقبىلي  البحرين 
وتوافر  باألسعار  مربوًطا  يب�ت  السيارات  هذه  انتشار  أن  إال  للبيئة، 

الغيار. وقطع  الصيانة  خدمات 

المصدر: البالد

Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

كات القطاع لإلعالن عن منتجات جديدة العام الجاري  تعاون �ش

ي السعودية 
حملة لزيادة حجم التغطية التأمينية للمركبات �ن

ي 
�ن للمركبات  التأمينية  التغطية  حجم  زيادة  شأنها  من  خطوة  ي 

�ن
التنفيذية  ن  التأم�ي ن ولجنة  التأم�ي كات  ن �ش ب�ي تعاون  أطلق  السعودية، 
حملة  أمس،  السعودية،  ن  التأم�ي لخدمات  نجم  كة  و�ش بالمملكة 
ي 

�ن السيارات  عىل  التأمينية  التغطية  حجم  رفع  ورة  ل�ن فيها  تدعو 
البالد.

كة »نجم«،  التنفيذي ل�ش الرئيس  وأوضح الدكتور محمد السليمان، 
نسبة  زيادة  إىل  تهدف  وارتاح«،  »أّمن  عليها  أطلق  ي  ال�ت الحملة  أن 

ن عامل ومتقاعد ومعيل. ب�ي مليون شخص،  نحو  وتوقع شمول 
األساسية،  الحزمة  الص�ي  ن  بالتأم�ي إلزامي  سيكون  “الشمول  وتابع 
من  سيكون  أساسي  بشكل  والعالج  ال�طان  ن  بتأم�ي الشمول  لدينا 
ي القطاع الخاص 

ن لل�طان وسيشمل كل عامل �ن خالل مركز الحس�ي
الموفر  الص�ي  ن  التأم�ي الن  لديه  ليس  أو  ص�ي  ن  تأم�ي لديه  سواء 
الخاص  القطاع  ي 

ن �ن العامل�ي الخاص ال يشمل ال�طان فكل  بالقطاع 
بال�طان”. إلزامي  شمولهم  سيكون 

القطاع  مستشفيات  داخل  عالج  سيغطي  األوىل  المرحلة  أن  ن  وب�ي
ي معاي�ي 

ي وقت الحق أي مستش�ن عام يستو�ن
أنه �ن الخاص، مضيفا 

لل�طان  ن  الحس�ي مركز  وسيشمل  الحقا،  سنحددها  ي  ال�ت االعتماد 

. االجتماعي الضمان  االعتماد من  وط  ي �ش
وأي مستش�ن بستو�ن

من  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  داخل  دراسة  وجود  ن  وب�ي
العمل  منظمة  أجرتها  دراسة  إىل  إضافة  المؤسسة،  ي 

�ن ن  المعني�ي قبل 
. الص�ي ن  التأم�ي ديمومة  الدولية عن 

ي 
با�ت عن  بشكل كامل  مستقل  سيكون  الص�ي  ن  التأم�ي أن  إىل  وأشار 

عن  ومستقلة  محصنة  أموالها  التأمينات  ي 
با�ت أن  موضحا  التأمينات، 

. الص�ي ن  التأم�ي
ي 

�ن ن  الزراعي�ي العمل  لشمول  الزراعي  القطاع  مع  توافق  “هناك  وتابع 
ي نهاية عام 

ن إصابات العمل فقط وذلك �ن ي تام�ي
الحيازات الزراعية �ن

.“ 2022
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التقنية  التطورات  ظل  ي 
�ن المملكة،  ي 

�ن المركبات  عىل  ن  التأم�ي انتشار 
وثائق  وتجديد  استصدار  عملية  من  سهلت  ي  ال�ت الشاملة  واألتمتة 
دور  وتعزيز  الصناعة  تطور  عىل  مبا�ش  أثر  من  لذلك  لما   ، ن التأم�ي
لمستهدفات   

ً
وفقا  ، والمجتمعي االقتصادي  الصعيدين  عىل  القطاع 

.2030 رؤية 
عمل  من  كجزء  المركبات  عىل  ن  التأم�ي محورية  السليمان  وأكد 
ولجنة  ن  التأم�ي كات  �ش مع  بالتعاون  المملكة،  ي 

�ن التأمينية  المنظومة 
مع  )ساما(،  المركزي  السعودي  البنك  اف  بإ�ش التنفيذية،  ن  التأم�ي
ن عىل المركبات، وما يحققه من أثر نف�ي  ن�ش التوعية بأهمية التأم�ي
له  لما  ن  التأم�ي انتشار  نسبة  وزيادة  المؤمنة،  األطراف  لدى  واستقرار 

. ن التأم�ي ي خفض رسوم وثيقة 
أثر �ن من 

ن  التأم�ي وثيقة  تجديد  أهمية  عىل  السليمان،  وفق  الحملة،  وشددت 
للوثيقة، ويرسخ  الفوائد  استمرار  يعزز ضمان  ما  تاريخها،  انتهاء  قبل 
مشددة  المركبات،  عىل  ن  التأم�ي لقطاع  واالجتماعي  االقتصادي  األثر 
وثائق  وتجديد  استصدار  إجراءات  تسهيل  ي 

�ن األتمتة  أهمية  عىل 
سلسلة  »نجم«  إطالق  مع  التأمينية،  المطالبات  وحل   ، ن التأم�ي
ة  القص�ي الرسائل  استخدام  أبرزها  رقمية،  ومنتجات  تطبيقات 

والـ»واتساب«.
ن  التأم�ي قطاع  بعد  الثانية  المرتبة  المركبات  ن  تأم�ي قطاع  ويحتل 
بينما  التأمينية،  التغطية  من حصة  المائة  ي 

�ن  20 تبلغ  بنسبة  الص�ي 
تأمينية جديدة  منتجات  إطالق  اب  اق�ت ن عن  التأم�ي كات  أفصحت �ش

.2022 خالل عام 
ن  للتأم�ي التنفيذية  اللجنة  رئيس  ي  الح�ب فواز  كشف  جهته،  من 
ي 

�ن  9.9 بنسبة  بها  المكتتب  ن  التأم�ي أقساط  ارتفاع  عن  بالسعودية، 
الثالث  الربــع  ي 

�ن مليار دوالر(،   2.5( ريال  مليار   9.7 لتسجيل  المائة 
خالل  دوالر(  مليار   2.3( ريال  مليار   8.8 مقابل   2021 عام  من 
كات  المالءة ل�ش 2020، فيما انخفض هامش  المماثل من عام  الربــع 

.2021 الثالث من عام  الربــع  ي 
المائة �ن ي 

0.4 �ن ن بمقدار  التأم�ي
مليار   6.6 ليسجل  المائة  ي 

�ن  7.2 المتكبدة  المطالبات  ي 
وارتفع صا�ن

 6.2 2021، مقابل  الثالث من  الربــع  )1.7 مليار دوالر( خالل  ريال 
 ،2020 عام  من  الثالث  الربــع  مليار دوالر( خالل   1.6( ريال  مليون 
ي 

�ن  81.7 ليسجل  المائة  ي 
�ن  3.2 بنسبة  الخسارة  معدل  ارتفع  فيما 

الربــع  78.5 خالل  مقابل   2021 الثالث من عام  الربــع  المائة خالل 
.2020 العام  الثالث من 

كات  �ش لجنة  باسم  المتحدث  العي�  عادل  أوضح  ناحيته،  من 
233.1 مليار  ي دخل االستثمار ارتفع من 

ن السعودية، أن صا�ن التأم�ي
إىل   2020 عام  من  الثالث  الربــع  خالل  دوالر(  مليار   62.1( ريال 
ي 

�ن  21.3 بنسبة   2021 عام  الثالث من  الربــع  ي 
�ن ريال  مليار   282.8

ي الدخل من 294.9 مليار ريال خالل 
 إىل انخفاض صا�ن

ً
ا المائة، مش�ي

10.3 مليار ريال)2.7 مليار دوالر(  2020 إىل  الربــع الثالث من عام 
.2021 الثالث من عام  الربــع  خالل 

المصدر: الشرق األوسط

Arab Insurance SyriaSyria

ن عىل الحياة ي وثائق التأم�ي
ن خالل 2021…زيادة �ن 80 % معدل نمو أقساط التأم�ي

 ، ن اف عىل التأم�ي كشفت اإلحصائيات المبدئية الواردة إىل هيئة اإل�ش
 90 حواىلي   2021 لعام  السوري  ن  التأم�ي سوق  أقساط  إجماىلي  أن 
أقساطه  بلغت  والذي   .2020 العام  عن   84% بلغ  بنمو  ة  ل�ي مليار 

ة. 49 مليار ل�ي
أقساط  ي 

�ن كب�ي  تحسن  وجود  لحظ  يمكن  اإلحصائيات  وبتدقيق 
الفروع كافة. ي محفظة األقساط عىل 

بقليل �ن أفضل  ، وتوزع  ن التأم�ي
إجماىلي  السيارات حواىلي %25 من  اإللزامي عىل  ن  التأم�ي حيث حقق 
ن  تأم�ي الص�ي %38، ونسبة  ن  التأم�ي بلغت حصة  ن  ي ح�ي

األقساط. �ن
السفر %7، والنقل %6 من إجماىلي األقساط.

كانت   ، ن التأم�ي فروع  جميع  ي 
�ن نمو  وجود  اإلحصائيات  وتكشف 

ن  ي فرع السفر. يليه الفرع الهندسي ثم فرع التأم�ي
النسبة األك�ب منه �ن

ي أقساط 
. وتكشف اإلحصائيات عن وجود زيادة ملحوظة �ن التكميىلي

كما   .147% بنسبة  الوثائق  بعدد  إزدياد  رافقه  الحياة  عىل  ن  التأم�ي
المجموعات  عىل  ن  التأم�ي إىل  يعود  السفر،  فرع  ي 

�ن نمو  حصل 
سورية. إىل  القادمة  الدينية  السياحية 

من   3% يشكل   2019 عام  إحصائيات  ي 
�ن السفر  ن  تأم�ي حيث كان 

من   7% نسبة   2021 العام  ي 
�ن حقق  ن  ح�ي ي 

�ن  . ن التأم�ي فروع  إجماىلي 
اإلجماىلي من إجماىلي االقساط.

وبالتاىلي  النقل  فرع  ي 
�ن تضخمت  التأمينية  القيم  أن  البيانات  وتوضح 

. أما نمو أقساط اإللزامي بلغ  ن انعكس ذلك بزيادة عىل أقساط التأم�ي
ن اإللزامي  ي ذلك إىل زيادة تعرفة أقساط التأم�ي

%60. ويعود السبب �ن
.2020 ي من عام 

الثا�ن ي النصف 
للسيارات �ن

واىل  جهة  من  األسعار  ارتفاع  إىل  يعود  الص�ي  ن  التأم�ي نمو  بينما 
ي هذا الفرع من جهة أخرى. حيث زاد عدد الوثائق 

تحسن النشاط �ن
.25% بنسبة 

مختلف  ي 
�ن الوثائق  أعداد  ي 

�ن زيادة  وجود  عن  اإلحصائيات  وكشفت 
أن  ي  يع�ن ما   ، التكميىلي والسيارات  النقل  فرعي  ماعدا   ، ن التأم�ي فروع 
وأما  القيم.  تضخم  عن  ناتجة  ن  الفرع�ي هذين  ي 

�ن األقساط  زيادة 
بوليصة  هيكلة  إعادة  )بعد  اإلداري  الص�ي  ن  التام�ي ألقساط  بالنسبة 
أرقام  عىل  ستظهر  آثاره  فإن  اإلداري(  للقطاع  الص�ي  ن  التأم�ي

عام2022. المصدر: اخبار االقتصاد السوريوإحصائيات 
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Arab Insurance SudanSudan

ن مع:  ي اقتصاديات التأم�ي
ي الدولية( تجري مقابلة �ن

)السودا�ن

كة  كة ال�ب ن اإلسالمي ومدير عام �ش كات التكافل والتأم�ي نائب رئيس االتحاد العالمي ل�ش
ي السودان

ن �ن ن األستاذ/ أحمد حسن حول راهن التأم�ي للتأم�ي
كات  ل�ش العالمي  االتحاد  رئيس  نائب  حسن  أحمد  األستاذ/  كشف 
ي 

)السودا�ن مع  أجرها  ي  ال�ت المقابلة  خالل  اإلسالمي  ن  والتأم�ي التكافل 
وكيفية  السودان  ي 

�ن ن  التأم�ي تواجه  ي  ال�ت التحديات  عن  الدولية( 
مواجهتها.

ي السودان وكيف يساهم هذا القطاع 
ن �ن كما تحدث عن نشأة التأم�ي

المستثمرين  وتشجيع  عامه  بصفة  ي 
السودا�ن االقتصاد  ي 

�ن الهام 
ي  ال�ت واألنشطة  الصناعات  ي 

�ن أموالهم  توظيف  عىل  خاصة  بصفة 
. ن تأم�ي بدون  فيها  الدخول  يصعب 

2020 بشأن  ي عام 
القرار الصادر �ن أثر  المقابلة كيف  وأوضح خالل 

ن  التأم�ي نشاط  ن  التأم�ي كات  �ش ومزاولة  المزدوج  النظام  إعتماد 
ن  كات التأم�ي ن اإلسالمي بعد أن كانت جميع �ش التجاري بجانب التأم�ي

اإلسالمي فقط. ن  التأم�ي بنشاط  ملزمة  السودان  ي 
�ن العاملة 

هنا الضغط  الرجاء  المقابلة،  لقراءة كامل 
المصدر: السوداني الدولية

Arab Insurance YemenYemen

Yemen insurance market: 2020 turnover per class of business
In USD

2020 turnover 2020 shares

Health 56,829,000 47.50%

Motor 12,801,480 10.70%

Marine 11,282,052 9.43%

Fire 9,200,316 7.69%

Engineering 1,746,744 1.46%

Workmen’s compensation 478,560 0.40%

Third party liability 382,848 0.32%

Miscellaneous risks 20,901,108 17.47%

Total non life 113,622,108 94.97%

Life 6,017,892 5.03%

Grand total 119 640 000 100%

Source : Al Bayan  Source: Atlas Magazine
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: قانون التكنولوجيا المالية غ�ي المرصفية حافز البتكار وتصميم منتجات  ن اء التأم�ي خ�ب
جديدة بالسوق

استخدام  وتنميـة  تنظيم  قانون  مساهمة  عىل  ن  التام�ي اء  خ�ب أكد 
تعظيم  ي 

�ن الم�فية  غيـر  الماليـة  األنشطة  �ن  الماليـة  التكنولوجيـا 
مؤكدين   ، ن التأم�ي كات  �ش لدى  ي  التكنولو�ب والتطور  الرقمي  التحول 
ابتكار  ي 

�ن التكنولوجيا  استخدام  ي 
�ن سُيدعم  القانون  هذا  عىل 

قاعدة  زيادة  يدعم  بما  بالسوق  جديدة  تأمينية  منتجات  وتصميم 
القطاع. عمالء 

ن  التأم�ي كات  ل�ش أك�ب  مساحة  سيعطي  الجديد  القانون  أن  وأضافوا 
التكنولوجية  الوسائل  استخدام  ي 

�ن التكنولوجية  والوساطة 
ي تسويق منتجاتها وبيعها 

التواصل االجتماعي �ن ونية ومواقع  واإللك�ت
كات  ال�ش ن  تحف�ي بجانب  التعويضات،  وسداد  أقساطها  وتحصيل 
اللتعاون مع القطاعات المالية غ�ي م�فية، بما سيؤدي إىل تحقيق 
المحىلي  الناتج  ي 

�ن القطاع  مساهمة  نسبة  ورفع  ي  التأمي�ن الشمول 
. اإلجماىلي

ت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح  وكانت قد ن�ش
قانون  2022، بشأن إصدار  لسنة    5 بقانون رقم  الصادر   ، السي�ي
المالية غ�ي  األنشطة  ي 

�ن المالية  التكنولوجيا  استخدام  وتنمية  تنظيم 
الم�فية.

أساسية،  مادة   24 نحو  بجانب  إصدار،  مواد   6 القانون  وتضمن 
لهذه   

ً
وفقا أوضاعهم  بتوفيق  بأحكامه  المخاطبون  القانون  وألزم 

مع  له،  المنفذة  القرارات  صدور  تاريــــخ  من  أشهر   6 خالل  األحكام 
ة  الف�ت لتلك  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  مد  إجازة 
ي 

�ن تتجاوز  ال  بحيث  مماثلة  أخرى  لمددة  أو  لمدة  سواء  منه  برار 
. ن عام�ي مجموعها 

هنا الضغط  الرجاء  المقال،  لقراءة كامل 

ن  تأم�ي كات  �ش  5 المالية«:  »الرقابة 
ي 

و�ن حصلت عىل رخصة اإلصدار اإللك�ت
الشخصية الحوادث  لوثائق 

توظيف  نحو  التوجه  أن  عن  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  كشفت 
ي وما الزمه من دور 

ي القطاع الماىل غ�ي الم��ن
التكنولوجيا المالية �ن

األربعة  خالل  إرهاصاته  له  كانت  التكنولوجيا،  عىل  يعتمد  ي 
ا�ن إ�ش

توظيف  ي 
�ن ناجحة  واقعية  تجارب  خوض  بعد  الماضية  سنوات 

الم�فية. غ�ي  المالية  الخدمات  داخل  عمليات  ي 
�ن التكنولوجيا 

تأمينية  تغطيات  ألربــع  ي 
و�ن اإللك�ت باإلصدار  السماح  إىل  وأشارت 

اإلجباري  ن  التأم�ي مثل  عليها  ن  المتعامل�ي أعداد  تتسم بضخامة  نمطية 
ال�يــــع. النقل  مركبات  قيادة  عن  الناشئة  المدنية  المسئولية  عىل 

ن بإصدار إجبارى السيارات  كة تأم�ي 14 �ش وأوضحت أنه ُسمَح لعدد 
أصدرت  كما  السيارات،  عىل  ن  التام�ي مجمعة  تنشأ  أن  قبل  ونيا  إلك�ت
إصدار  نحو  خيص  بال�ت الموافقة  ن  تأم�ي كة  �ش  16 لعدد  الهيئة 
خيص  ال�ت تم  ن  تأم�ي كات  �ش و5  ونيا،  إلك�ت السفر  ن  تأم�ي تغطيات 
إنشاء  قبل  وذلك   

ً
ونيا إلك�ت الشخصية  الحوادث  وثيقة  بإصدار  لها 

التأمينية  التغطية  توف�ي  تولت  ي  وال�ت السفر؛  عىل  ن  التأم�ي مجمعة 
منتصف  ي 

�ن ونيا  إلك�ت وثائقها  وأصدرت  للخارج  المسافرين  ن  للم�ي�ي
.2021 عام 
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المصدر: أموال الغد

 لرئيس مجلس الممتلكات..وعب�ي حلمي لمجلس الحياة
ً
أحمد مرسي نائبا

وس   للمجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات..وتشارلز تاو�ن
ً
محمد مهران رئيسا

لـ»الحياة«
بمنصب  ن  للتأم�ي أليانز  كة  ل�ش المنتدب  العضو  مهران،  محمد  فاز 
باإلتحاد  الممتلكات  تأمينات  كات  ل�ش التنفيذي  المجلس  رئيس 
كة  ل�ش المنتدب  العضو   ، مرسي أحمد  فاز  بينما  ؛  ن للتأم�ي الم�ي 

بالمجلس. الرئيس  نائب  بمنصب  ممتلكات  التكافىلي  ن  للتأم�ي م� 
لتأمينات  أليانز  كة  ل�ش المنتدب  العضو  وس  تاو�ن تشارلز  فاز  كما 
نكية؛  بال�ت الحياة  لتأمينات  التنفيذي  المجلس  برئاسة  م�،  الحياة 
لتأمينات  الوفاء  كة  ل�ش المنتدب  العضو  صالح،  حلمي  عب�ي  وفازت 

المجلس. رئيس  نائب  بمنصب  الحياة  الحياة 
االتحاد  بمقر  عقد  أنه  له،  بيان  ي 

�ن ن  للتأم�ي الم�ي  اإلتحاد  وأوضح 
كات  �ش لممثىلي  التنفيذي  المجلس  اجتماع  ي 

الما�ن الخميس  يوم 
تزاول  ي  ال�ت ي 

التعاو�ن ن  التأم�ي وجمعيات  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي
تأمينات االشخاص وعمليات تكوين األموال وذلك إلجراء انتخابات 
سنوات   4 لمدة  والنائب  الرئيس  ي  منص�ب عىل  التنفيذي  المجلس 
قادمة وذلك نظرا النتهاء مدة  دورة رئيس ونائب الرئيس بالمجلس 

. الحاىلي
تشارلز  فوز  عن  األصوات  وفرز  االنتخابات  عملية  أسفرت  وقد 
نكية، وفوز عب�ي حلمي صالح  وس بمنصب رئيس المجلس بال�ت تاو�ن

األصوات. أعىل  لحصولها عىل  الرئيس  نائب  بمنصب 
كات  �ش لممثىلي  التنفيذي  المجلس  اجتماع  اليوم  بنفس  عقد  كما 
تزاول  ي  ال�ت التعاو�ن  ن  التأم�ي وجمعيات  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي
المجلس  انتخابات  إلجراء  وذلك  والمسئوليات،  الممتلكات  تأمينات 
4 سنوات قادمة وذلك  الرئيس والنائب لمدة  ي  التنفيذي عىل منص�ب
. الحاىلي بالمجلس  الرئيس  إنتهاء مدة  دورة رئيس ونائب  نظرا لقرب 

وقد أسفرت عملية االنتخابات وفرز األصوات عن فوز محمد مهران 
مرس  أحمد  وفوز  األصوات،  أعىل  عىل  لحصوله  الرئيس  بمنصب 

https://amwalalghad.com/2022/02/14/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7/
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نكية. بال�ت الرئيس  نائب  بمنصب 
ي ضوء ما جاء بنص المادة )29( من 

وقد جاءت عملية االنتخابات �ن
إدارة  بقرار مجلس  الصادر  ن  للتأم�ي الم�ى  لالتحاد  االساس  النظام 

.2013 لسنة   )35( رقم  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة 
تشكيل  حدد  ن  للتأم�ي الم�ي  لإلتحاد  األساسي  النظام  إىل  ويشار 
ن وجمعيات  ن وإعادة التأم�ي كات التأم�ي ن من ممثىل �ش ن تنفيذي�ي مجلس�ي
والمسئوليات،  الممتلكات  تأمينات  تزاول  ال�ت  التعاو�ن  ن  التأم�ي
التعاو�ن  ن  التأم�ي وجمعيات  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  �ش وممثىل 
ط �ن  ال�ت تزاول تأمينات األشخاص وعمليات تكوين األموال، ويش�ت
أو  النواب  أو  إدارات  مجالس  رؤساء  من  يكونوا  أن  األعضاء  ممثىل 
العليا ممن  أو من شاغىل وظائف مستوى اإلدارة  ن  المنتدب�ي األعضاء 
كة أو الجمعية أو  يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة ال�ش

المنتدب. عضوها  من 
ويجوز  سنوات   4 لمدة  للرئيس   

ً
ونائبا له   

ً
رئيسا مجلس  وينتخب كل 

تنفيذى  مجلس  كل  ويختص  متصلة،  أخرى  لدورة  انتخابها  إعادة 
 
ً
وفقا االتحاد  أهداف  لتحقيق  الالزمة  امج  وال�ب السياسات  بتنفيذ 

عىل  وعرضها  بإعدادها  المجلس  يقوم  ال�ت  السنوية  العمل  لخطة 
لالعتماد. االتحاد  إدارة  مجلس 

الالزمة لحسن س�ي  الفنية  اللجان  التنفيذي تشكيل  المجلس  ويتوىل 

اللجان  هذه  عمل  خطة  وإقرار   المجلس،  أهداف  ولتحقيق  العمل 
ن  األم�ي يقدمها  ال�ت  سنوية  الربــع  التقارير  �ن  والنظر  أعمالها  ومتابعة 
المشار  اللجان  تتم مناقشتها �ن  ال�ت  الموضوعات  العام لالتحاد عن 
كات  �ش تخص  ال�ت  كة  المش�ت الموضوعات  �ن  النظر  بجانب  إليها، 
المجلس  أعضاء   التعاو�ن  ن  التأم�ي وجمعيات  ن  التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي
ي تحال إليه من مجلس إدارة االتحاد أو رئيس مجلس إدارة  وتلك ال�ت
الفنية  اللجان  تعدها  ال�ت  ن  التأم�ي وثائق  إقرار  إىل  باإلضافة  االتحاد، 
عىل  وعرضها  تعديالت  من  عليها  إدخالة  اللجان  هذه  ترى  قد  وما 

بها. العمل  قبل  إلعتمادها  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة 
خالل  أعلنت  ن  للتأم�ي الم�ي  لإلتحاد  العامة  الجمعية  أن  ويذكر 
ي برئاسة الدورة الجديدة لمجلس  ي عن فوز عالء الزه�ي

يوليو الما�ن
 ، نكية، كما فاز الدكتور سعيد ج�ب إدارة اإلتحاد )2021 – 2025( بال�ت
بدأت  وقد  أيضا،  نكية  بال�ت اإلتحاد  إدارة  رئيس مجلس  نائب  بمنصب 

.2021 21 أغسطس  المجلس الجديد  دورة 
مجلس  ضم  عىل  ينص  لالتحاد  األساسي  النظام  أن  بالذكر  والجدير 
 ، ن للتأم�ي م�  كة  �ش وهما  العام  القطاع  ي  ك�ت �ش عن  ن  ممثل�ي اإلدارة 
لتأمينات  م�  كة  و�ش كة،  لل�ش المنتدب  العضو  جودة  عمر  وعنها 

كة. بال�ش المنتدب  العضو  عبدالعزيز،  أحمد  الدكتور  وعنها  الحياة 

المصدر: أموال الغد

l’ACAPS publie un guide sur les typologies de LBCT
L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a publié, récemment, un nouveau 
guide sur les typologies de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) dans le secteur des 
assurances.
Faisant suite au guide n°1 relatif au devoir de 
vigilance vis-à-vis des clients et au guide n°2 afférent 
à l’approche basée sur les risques, ce document vise à 
présenter au secteur des assurances des cas suspects qui 
peuvent conduire un intermédiaire ou une entreprise 
d’assurance à effectuer une déclaration de soupçons.
Dans le cadre de ses publications pour accompagner 
le secteur des assurances dans l’implémentation d’un 
dispositif efficace de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme (LBC/FT), 
l’ACAPS expose dans le 1er chapitre de ce guide les 
différentes typologies de blanchiment de capitaux et/ou 
de financement du terrorisme en assurance vie et ce, à 
travers une analyse de cas.
Le 2ème chapitre de ce document, adressé à l’ensemble 
des entreprises d’assurance et de réassurance et aux 
intermédiaires en assurance et en réassurance, se 
penche sur l’analyse des typologies de BC/FT en 
lien avec l’assurance non-vie, tout en distinguant les 
typologies liées à des personnes physiques de celles 
liées à des personnes morales.

Arab Insurance MoroccoMorocco

Pour ce qui est du 3ème chapitre, il s’intéresse aux cas 
éventuels de BC/FT pouvant survenir dans le secteur 
de la réassurance, les principaux enjeux de ce guide 
résident dans la présentation de cas réels d’utilisation du 
secteur des assurances à des fins de BC/FT (enregistrés 
au Maroc et/ou dans d’autres pays).
Ce travail a également pour vocation de sensibiliser 
des entités assujetties à l’interprétation de certains 
indicateurs de risques permettant la qualification 
d’opérations « suspectes » et des entités assujetties à 
l’importance des déclarations de soupçons.
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 Source: Eco Actu

https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/acaps_guide_typologies_lbcft-2022.pdf
https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/acaps_guide_typologies_lbcft-2022.pdf
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Obituary

نعــــــــي المرحوم/ رضــــــــا فريد بنبوزيــــد
رجاالت  أحد  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لالتحاد  العامة  األمانة  تنعي  واألسف  األس  من  بمزيد 
فريد  األستاذ  المرحوم  ي 

واإلفري�ت ي  العر�ب ن  التأم�ي قطاع  ي 
�ن والمؤثرين  ن  المهم�ي ن  التأم�ي

.2007 1984 إىل  كة بست ري وعضوها المنتدب من  بنبوزيد، مؤسس �ش
ن الجزائرية بعد االستقالل، وكان أحد  التأم�ي ي تأسيس صناعة 

ا �ن ً لقد لعب الفقيد دوًرا كب�ي
. ي العر�ب للمغرب  التنمية  تمويل  لمعهد  ن  المؤسس�ي

ي  ن وجميع منتس�ب ي للتأم�ي باألصالة عن نف�ي ونيابة عن أعضاء مجلس االتحاد العام العر�ب
الكريمة، رزقهم هللا الص�ب والسلوان. أفراد أ�ته  الحارة إىل  أتقدم بتعازي  العامة،  األمانة 

وأسكنه فسيح جناته. الفقيد  رحم هللا 
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

أبوزيد شكيب 
العام ن  األم�ي

In The Spotlight

يكي  ال�ت لتيس�ي  جديد  كتاب  وت  ب�ي ي 
�ن المعارف  منتدى  عن  صدر 

حوارات   : ي العر�ب ن  التأم�ي قطاع  ي 
�ن “المرأة  بعنوان  كمال  ومصباح 

)الجزء األول(”. والكتاب هو عبارة عن سلسلة من الحوارات أجراها 
كات  ي �ش

ة سيدة يشغلن مواقع قيادية �ن يكي وكمال مع إحدى ع�ش ال�ت
كات وساطة عالمية. ن عربية أو �ش تأم�ي ن وإعادة  تأم�ي

الجعبدي  أفراح  األلقاب،  حفظ  مع  المَحاورات،  باقة  تتضمن 
ي 

الزيا�ن فتوح  )م�(،  عالية حلمي  )الكويت(،  ي  إيمان دش�ت )اليمن(، 
محمود  بن  لمياء  )ااْلردن/اإلمارات(،  صويص  لم  )البحرين(، 
الورفىلي  عمران  مريم  )العراق(،  عي�  شمعون  هيفاء  )تونس(، 
ووداد  )م�/اإلمارات(  صالح  نادية  )سوريا(،  سعود  مريم  )ليبيا( 

)الجزائر(. بلهوشات 
يكي وكمال إىل الشأن  ي يتضمنها الكتاب ال يتطرق ال�ت ي الحورات ال�ت

�ن
العامالت/ بال  تشغل  ي  ال�ت والتحديات  القضايا  إىل  أو  ي  التأمي�ن

من  المرأة  بوضع  مهمومان  فإنهما  ذلك  عن   
ً
عوضا فيه.  ن  العامل�ي

المرتبطة  الخاصة  المرأة  وبحاجات  ن  الجنس�ي ن  ب�ي المساواة  منظور 
من  الدور  هذا  يطرحه  وما  لألجيال،  ومربية  للحياة  بدورها كمنتجة 

المهنية. تها  مس�ي ي 
�ن عليها  تحّديات 

ي الحوارات، أجاب 
ي ما ورد من آراء �ن

يكي عن رأيه �ن ولدى سؤالنا ال�ت
القيمة  عن  مسؤولية  يتحمل   

ً
طرفا ما،  بدرجة  يمثالن،  وزميله  بأنه 

عىل  الحكم  مهمة  كان  ي�ت فهما  لذلك   ،
ً
سلبا أم   

ً
إيجابا للحوار  الفكرية 

القارئة/القاريء. إىل  أنجزاه  ما  قيمة 

ي ن العر�ب ي قطاع التأم�ي
المرأة �ن

مجموعة  ذكرى  إىل  يهديانه  الكتاب  معدي  أن  بالذكر  الجدير  من 
ن  التأم�ي أسواق  ي 

�ن ة  كب�ي  
ً
أدورا أّدين  ي 

اللوا�ت النسائية  الشخصيات  من 
التالية: األسماء  ز  ت�ب لهن  المهدى  من  العربية. 

ن�ي  زليخة  )العراق(،  شكري  محمود  آمال  )م�(،  ن  شاه�ي إلهام 
)العراق(،  جميل  ن  حس�ي سه�ي  )العراق(،  نوطي  ال�ب سعاد  )المغرب(، 
)ليبيا(،  ي 

العلوا�ن نبيلة  �ي )تونس(،  المح�ي ليىل  ن )م�(،  عزة عارف�ي
)ليبيا( عصي  ال�ب هنية  )لبنان(،  حاتم  نىه 
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Companies News

 » ن 206.12 مليون أرباح »عمان للتأم�ي
ً
وتوزيــــع %20 نقدا

 » ن للتأم�ي »عمان  كة  �ش أرباح  ارتفعت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
بأرباح  2021، مقارنة  ي عام 

206.12 مليون درهم �ن بنسبة %5 إىل 
ي عام 2020، فيما أو� مجلس 

سنوية قدرها 196.5 مليون درهم �ن
المال  رأس  من   20% بنسبة  ن  للمساهم�ي نقدية  أرباح  بتوزيــــع  اإلدارة 

.2021 عن عام 

« تقفز 986% ن أرباح »الوثبة للتأم�ي

 » ن للتأم�ي »الوثبة  كة  �ش أرباح  قفزت  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
مع  مقارنة   ،2021 عام  ي 

�ن درهم  مليون   165.1 إىل   986% بنسبة 
.2020 المالية  السنة  15.2 مليون درهم خالل  أرباح بقيمة 

المصدر: الخليج المصدر: الخليج

SALAMA’s 2021 unaudited net profit stands at US$13m, as company 
restructures business
UAE:UAE: Islamic Arab Insurance Company, also known as 
SALAMA, posted a net profit of AED 47.78m ($13m) 
in the financial year 2021, with gross contributions for 
the year reaching AED1.088bn, according to unaudited 
preliminary financial results released by the company.
A summary of the financial results as lodged with the 
Dubai bourse is as follows:

2021
AED m

2020
AED m Year-on-Year 

change %
unaudited audited

Total assets 
@ 31 Dec 4,744.6 4,507.7 +5.3

Sharehold-
ers’ equity 769.4 835.3 -7.9

Revenue 1,088.1 1,167.0 -6.8
Net profit 47.8 157.0 -69.6

SALAMA says that the 2021 net profit was a result 
of the company’s strategy “to restructure the business, 
with a particular focus on streamlining its balance sheet 
through prudent underwriting controls, and attracting 
new business, as well as investing in its customer-
focused digital transformation initiatives aimed at 
improving its overall digital offering”.
The focus remained on implementing a digital 
transformation strategy that put the customer at the 
centre of all initiatives.
Through a combination of innovation and technology, 
SALAMA was able to launch five takaful products, 

including Pet, Motor, Medical, Home Content & Term 
Life online, giving customers access to unique takaful 
solutions and end-to-end paperless processing from the 
comfort of their homes or offices.
SALAMA’s investments moved mainly due to mark-
to-market (MTM) volatility of some equity instruments 
and realignment measures taken to invest in high-
quality assets as part of the prudent investment strategy 
adopted by the board of directors in 2020.
Commenting on the preliminary results, Mr Jassim 
Alseddiqi, SALAMA’s chairman, said, “The strength 
and execution of our strategy is evident on many fronts 
with great progress in digital transformation, launching 
new product lines and improving core business 
profitability in a challenging market environment.
Mr Fahim Al Shehhi, CEO of SALAMA, said, “The 
year 2021 was a year of change for insurers in general. 
And while we started the year on a strong note — 
earning PI status (Participating Insurer in the basic 
health insurance plan known as the Essential Benefits 
Plan) from DHA (Dubai Health Authority) and coming 
on board as the exclusive takaful partner for a number 
of development projects — we are committed to 
continuing to take the necessary steps to improve our 
revenue and underlying profitability.”
SALAMA is one of the world’s largest and longest-
established Shariah-compliant takaful solutions 
providers and is listed on the Dubai Financial Market.
To read more details, please click here

 Source: Middle East Insurance Review

https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/79352/Type/MiddleEast/UAE-SALAMA-s-2021-unaudited-net-profit-stands-at-US-13m-as-company-restructures-business/1/sid/503483?utm_source=News&utm_medium=Email&utm_campaign=MEIR_eDaily
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HAYAH, meaning life in Arabic, aims to be the leading life insurer in the UAE

AXA Green Crescent announces name change to HAYAH
UAE:UAE: AXA Green Crescent Insurance Company 
P.J.S.C. announced today that it has changed its name 
to HAYAH Insurance Company P.J.S.C. following 
approval from local regulators. The change follows 
AXA’s exit from the Middle East in September 2021.
Since 2014, AXA Green Crescent has offered life 
and medical plans to individuals and corporates in 
the UAE and GCC. The new name, HAYAH, reflects 
the invigorating new direction of the life insurer and 
will be accompanied by a striking new visual identity 
to complement the company’s innovative digital 
solutions. There are no other changes to the Abu Dhabi 
listed insurer, with no impact on existing customers, 
products, partners or employees.
Mohamed Seghir, Chief Executive Officer of HAYAH, 

commented: “We are extremely excited about this 
change that supports our strategic focus on product 
and digital proposition innovation in life, savings 
and medical. Being locally embedded with strong 
technical expertise and leaders of digital innovations, 
we are the UAE specialists in these segments and in 
bringing solutions closer to our customers. HAYAH 
will continue to deliver the same exceptional products 
and services whilst adding to our product portfolio with 
groundbreaking new developments across all lines of 
business.”
HAYAH Insurance Company P.J.S.C. is headquartered 
in Abu Dhabi and listed on ADX. The rebranding of 
AXA Green Crescent to HAYAH will take place over 
the next few weeks.

ي للعام 2021م بزيادة نسبتها 4%
 بقيمة 1.603 مليون دينار بحري�ن

ً
التكافل الدولية تحقق أرباحا

نتائج  الدولية ش.م.ب  التكافل  كة  إدارة �ش اعتمد مجلس  البحريـــن:البحريـــن: 
بلغ  حيث  2021م،  ديسم�ب   31 ي 

�ن المنتهية  للسنة  المالية  كة  ال�ش
العام  من  الرابع  للربــع  األم  كة  ال�ش مساهمي  عىل  العائد  الربــح  ي 

صا�ن
دينار  ألف   564 قدره  ربــح  ي 

بصا�ن  
ً
مقارنة ي  بحري�ن دينار  ألف   227

وبلغ  بانخفاض نسبته 60%.  السابق  العام  ة من  الف�ت لنفس  ي  بحري�ن
بـ  مقارنة  2021م  العام  من  الرابع  للربــع  فلس   2.67 للسهم  العائد 

السابق.  العام  ة من  الف�ت لنفس  للسهم  6.63 فلس 
ي خالل  4.669 مليون دينار بحري�ن المكتسبة  اكات  ي االش�ت

وبلغ صا�ن
ي  4.310 مليون دينار بحري�ن بـ  2021م مقارنة  الربــع الرابع من العام 
بلغ  كما   .8% نسبتها  بزيادة  السابق  العام  من  ة  الف�ت نفس  خالل 
الربــع  ي خالل  بحري�ن دينار  مليون   3.463 المتكبدة  المطالبات  ي 

صا�ن
ي لنفس  2.923مليون دينار بحري�ن بـ  2021م مقارنة  العام  الرابع من 

السابق بزيادة قدرها 18%. العام  ة من  الف�ت
للسنة  ي  بحري�ن دينار  مليون   45.587 كة  ال�ش أصول  إجماىلي  بلغ  كما 
مليون   41.240 بـ  مقارنة  2021م  ديسم�ب   31 ي 

�ن المنتهية  المالية 
بزيادة نسبتها 11%. السابق،  العام  ي 

ي �ن دينار بحري�ن
�ح  المالية  البيانات  هامش  وعىل 
اإلدارة  مجلس  رئيس   – الريس  إبراهيم 
تحقيق  من  تمكنت  كة  ال�ش بأن   

ً
موضحا

يشهدها  ي  ال�ت الظروف  رغم   
ً
جيدا أداًء 

بشكل  المالية  األسواق  وتقلبات  العالم 
خالل  كة  ال�ش حققت  فقد  خاص، 
وأرباح  التكافل  اكات  اش�ت ي 

�ن  
ً
نموا العام 

سواء.  حد  عىل  ن  والمشارك�ي ن  المساهم�ي
العام  خالل  وفرت  كة  ال�ش بأن   

ً
مضيفا

تأمينية  وتغطيات  2021  عدة خيارات 
األفراد  واحتياجات  متطلبات  مع  يتناسب  بما  إسالمية  بحلول 

كة. ال�ش اإلرتقاء بخدمات  ي تهدف من خاللها إىل  والمؤسسات وال�ت
عىل  التنفيذي  الرئيس   - األنصاري  محمد  عصام  علق  جانبه  ومن 
كة  ال�ش قدرة  تعكس  النتائج  هذه  بأن   

ً
موضحا كة  لل�ش المالية  النتائج 

الظروف  مختلف  مع  التعامل  عىل 
الستمرار   

ً
نظرا وذلك  االستثنائية، 

الظروف  من  الرغم  عىل  الجيد  أدائها 
تمكنا  كما   . ن التأم�ي سوق  يشهدها  ي  ال�ت
وتنويــــع  الفنية  االحتياطيات  تعزيز  من 
 
ً
إيجابا انعكس  والذي  التكافل  محافظ 

كة الماىلي وقد  عىل قوة ومتانة مركز ال�ش
لتصل  كة  ال�ش أصول  إجماىلي  ارتفعت 
وحققنا  ي  بحري�ن دينار  مليون   45 إىل 
الوثائق  حملة  لصندوق   

ً
إجماليا  

ً
فائضا

2021م، كذلك  المالية  السنة  نهاية  ي 
�ن ي  بحري�ن دينار  ألف   856 بلغ 

دينار  مليون   1.985 لتبلغ  المستبقاه   ن  المساهم�ي أرباح  ارتفعت 
إعادة  ي 

�ن ساهمت  كة  ال�ش حققتها  ي  ال�ت النتائج  بأن   
ً
مضيفا  . ي بحري�ن

وكالة  من  ممتاز   )A-( بدرجة  كة  لل�ش ي 
االئتما�ن التصنيف  اعتماد 

ي تقييم المالءة المالية 
AM Best والمتخصصة �ن التصنيف العالمية 

. ن التأم�ي وإعادة  ن  التأم�ي كات  ل�ش
المنطقة.  ي 

�ن إسالمية  ن  تأم�ي كة  �ش أول  الدولية  التكافل  كة  �ش تعد 
ي العام 1989 لتوفر بذلك مجموعة متكاملة من المنتجات 

تأسست �ن
الغراء  اإلسالمية  يعة  ال�ش أسس  مع  المتوافقة  التأمينية  والتغطيات 
كة تابعة لمجموعة  ومتطلبات المؤسسات واألفراد المختلفة وهي �ش
كة )-A( ممتاز من وكالة التصنيف  GIG – البحرين وقد صنفت ال�ش

AM Best العالمية 

المصدر: أخبار الخليج
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Kuwait Re reports remarkable results for the year 2021 
Kuwait:Kuwait: Kuwait Reinsurance Company K.S.C.P 
reported a net profit of KD 6.32 million for the year 
2021, a 21% increase from KD 5.23 million achieved 
in 2020. Earnings per share (EPS) were Fils 28.90, 
compared to Fils 23.95 for the year 2020. 
The company’s combined ratio improved to 94.2% 
compared to 96.8% at Q4 2020, generating an 
underwriting result of KD 6.37 million, compared 
to KD 3.93 million at the end of 2020; a remarkable 
62% increase. The company also generated positive 
net investments results of KD 3.95 million, a 3% 
improvement compared to KD 3.85 million at the end 
of 2020.
• Gross written premium increased by 26% to KD 
71.65 million from KD 56.96 million in the previous 
year
• The underwriting result greatly improved to KD 6.37 
million from KD 3.93 million, 62% increase from the 
previous year 
• The combined ratio improved to 94.2% compared to 
96.8% in the previous year 
• The Company’s net investment income improved by 
3% to KD 3.96 million with a yield of 2.9% compared 
to KD 3.84 million with 3.4% yield in the previous year 
• The Net profit of the company improved by 
approximately 21% to KD 6.32 million from KD 

5.24 million in the previous year, mainly contributed 
by increase in the net earned premium and significant 
underwriting and investment profits 
• The Shareholders’ equity increased to KD 63.18 
million, from KD 56.83 million MLN at the end of 
2020, an increase of 11% 
• The company’s Invested assets increased to KD 
136.20 million, from KD 113.05 million at the end of 
2020, an increase of 20% 
• The total assets of Kuwait Re have grown by 19% to 
KD 191.47 million, from KD 161.27 million at the end 
of 2020  Source: Company’s LinkedIn page

ي إجماىلي األقساط بنسبة 11 % لعام 2021
ن تحقق إرتفاعا �ن كة العمانية إلعادة التأم�ي ال�ش

ش.م.ع.ع،  ن  التأم�ي إلعادة  العمانية  كة  ال�ش أعلنت  عمان:  عمان:سلطنة  سلطنة 
ي سلطنة عمان عن إجماىلي 

ن األوىل والوحيدة �ن كة إعادة التأم�ي وهي �ش
ي 

عما�ن ريال  مليون   27.6 البالغة   )GWP( المكتتبة  ن  التأم�ي أقساط 
 ،2021 31 ديسم�ب  ي 

المنتهية �ن للسنة   ) أمريكي )71.7 مليون دوالر 
ي 

 ب 24.8 مليون ريال عما�ن
ً
وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11 % مقارنة

معدل  يكون  وبــهذا   ،) أمريكي دوالر  مليون   64.3  (  2020 عام  ي 
�ن

 .2021  /  2016 ة  للف�ت  CAGR( 23.9%( المركب  السنوي  النمو 
ريال  مليون   1.3 بلغت  ائب  ال�ن بعد  أرباًحا  كة  ال�ش سجلت  كما 
 1.4 مقابل   2021 العام  ل  خال   ) أمريكي دوالر  مليون   3.5( ي 

عما�ن
.2020 ( خالل عام  ي  )3.8 مليون دوالر أمريكي

مليون ريال عما�ن
ي 

إن استمرار الربحية مدفوعة بنتائج االكتتاب القوية واألداء االستثنا�ئ
لهذا  االكتتاب  نتائج  ي 

صا�ن بلغ  حيث   ، كة  ال�ش استثمارات  لمحفظة 
بـ  مقارنة   ) أمريكي دوالر  مليون   5.3( ي 

عما�ن ريال  مليون   2.1 العام 
( خالل عام 2020.  ي )5.1 مليون دوالر أمريكي

1.9 مليون ريال عما�ن
ري  عمان  كة  ل�ش الحكيمة  االكتتاب  ممارسات  النتائج  هذه  وتعكس 

العام. المطالبات خالل  ارتفاع نشاط  الرغم من  عىل 
وبلغت النسبة المجمعة)CLR(  99.4% خالل عام 2021 م مقارنة 
ي النسبة المجمعة بشكل 

ي 2020 . يعود سبب الزيادة �ن
بـ 97.9 % �ن

خالل  المطالبات  نشاط  ارتفاع  إىل  رئي�ي 
ن  إعصار شاه�ي تعويضا ت  ذلك  ي 

�ن بما  العام 
0.7 مليون ريال  ي قدره 

حيث أثر سلبيا بصا�ن
أرباح  ( عىل  أمريكي دوالر  مليون   1.8( ي 

عما�ن
كة . ال�ش

االستثمار  دخل  نما   ، ذلك  عىل  عالوة 
إىل  ليصل   2021 عام  خالل   %  12 بنسبة 
دوالر  مليون   5.5( ي 

عما�ن ريال  مليون   2.1
ي 

�ن ي 
عما�ن ريال  مليون   1.9 بـ  )مقارنة  أمريكي

ي ذلك إىل 
(، ويعود الفضل �ن السابق )4.9 مليون دوالر أمريكي العام 

النقدية  التدفقات  وفرة  إىل  باإلضافة  لإلستثمار  االستباقية  اإلدارة 
 14.3 بنسبة  ن  المساهم�ي ي حقوق 

ارتفع صا�ن كما  اإلكتتا ب.  لنشاط 
 ،) ي )76.0 مليون دوالر أمريكي

29.3 مليون ريال عما�ن % ليصل إىل 
دوالر  مليون   9.5( ي 

عما�ن ريال  مليون   3.7 قدره  بإرتفاع  وذلك 
حصيلة  وتعت�ب   ،  2020 ديسم�ب  ي  ف  بالوضع كما  مقارنة   ( أمريكي
األسهم المكتتبة من خالل اإلصدار العام األول ي بقيمة 2.6 مليون 
المساهم   2021 عام  خالل   ) أمريكي دوالر  مليون   6.8( ي 

عما�ن ريال 
ي هذا اإلرتفاع .

األك�ب �ن
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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

بهذه  كة  لل�ش التنفيذي  الرئيس  طباجة،  رومل  الفاضل  و�ح 
آخر  عام  ي 

�ن بثبات  تقف  أن  كة  ال�ش “إستطاعت  قائاًل:  المناسبة، 
 19 كوفيد  جائحة  ات  تأث�ي إستمرار  ي 

�ن المتمثلة  بالتحديات  ء  مىلي
بإعصار  الخاصة  المطالبات  وأبرزها  المطالبات  نشاط  وإرتفاع 
جم  ت�ت التحديات  ي وجه 

�ن كة  ال�ش به  تحلت  الذي  الثبات  إن   . ن شاه�ي
ي باتت  ي بدأناها منذ خمسة أعوام وال�ت ال�ت اتيجية  نجاح خطتنا اإلس�ت
برفع  للتصنيف  فيتش  وكالة  قامت   ، ذلك  عىل  عالوة  جلية.  ثمارها 
إىل  كة  لل�ش ي  اإلئتمان  بالتصنيف  المتعلقة  المستقبلية  توقعاتها 

Société Centrale de Réassurance: Feu vert pour la création d’une fenêtre 
“Retakaful”
Morocco:Morocco: La Société Centrale de Réassurance (SCR), 
filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion 
(CDG) a obtenu l’accord de l’Autorité de Contrôle 
des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) 
pour la création d’une fenêtre « RETAKAFUL » afin 
de pratiquer les opérations de réassurance TAKAFUL 
conformément à la loi en vigueur.
Pour le top Management de la SCR,  l’obtention de cet 
accord constituera un fort potentiel pour l’expansion 
de son activité au niveau local et international.
Ce nouvel acteur « RETAKAFUL » au Maroc, 
accompagnera d’une part, les opérateurs locaux du 
TAKAFUL dans leur démarrage et expansion, et 
d’autre part, il ambitionne d’être parmi les acteurs 
influents au niveau régional et international de cette 
branche importante de la finance participative.
“Le démarrage de l’activité « RETAKAFUL » marquera 

une grande avancée pour l’économie participative du 
Royaume. Elle permettra à ses différents acteurs de 
contribuer activement à l’émergence d’une nouvelle 
forme d’assurance et de réassurance au niveau local et 
international.”, estime top Management de la SCR.
Actuellement, la SCR gère un portefeuille de plus de 
500 clients et opère dans plus de 70 pays notamment 
en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.
Créée en 1960 par la CDG, au lendemain de 
l’indépendance, la SCR, “occupe aujourd’hui une 
position de leader”sur le marché marocain de la 
réassurance et joue un rôle d’investisseur institutionnel. 
La SCR compte parmi les plus anciennes sociétés de 
réassurance en Afrique et Moyen Orient, et dispose de 
4 bureaux de contacts : Rwanda, Egypte, Côte d’Ivoire 
et Afrique du Sud.

 Source: Finance Inclusive

.”BB+ عند ي 
اإلئتما�ن التصنيف  تأكيد  إىل  باإلضافة  “مستقر” 

اإلكتتاب  ي 
�ن والحكيمة  الحذرة  لسياستنا  “كان   : قائال  وأضاف 

والمستقر  الثابت  نهجنا  إىل  إضافة  لإلستثمار  الديناميكية  واإلدارة 
الحفاظ  ي 

�ن  
ً
بارزا  

ً
دورا الكرام  لعمالئنا  جودة  بأعىل  خدمات  بتوف�ي 

الصعبة.  ات  الف�ت هذه  خالل  ربحيتنا  وإستمرار  عملياتنا  مرونة  عىل 
ي جميع األسواق 

ونحن عازمون بإ�ار عىل أن نكون قيمة مضافة �ن
ي نعمل بها “ ال�ت


