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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

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

ن بسلطنة عمان ي للتأم�ي اجتماع مجلس اإلتحاد العام العر�ب
مجلس  اجتماع  ُعقد  العمانية،  ن  التأم�ي سوق  من  باستضافة كريمة 
ي 

الما�ن الخميس  يوم  عمان  بسلطنة  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد 
.2022/12/15 الموافق 

الهامه  المواضيع  من  العديد  مناقشة  تم  أنه  بالذكر،  الجدير  ومن 
االجتماع أعمال  المدرجه عىل جدول 

الإتحاد العام العربي للتأمين

General Arab Insurance 
Federation (GAIF)

https://iciec.isdb.org/
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ن 2024 ي للتأم�ي سلطنة عمان تستعد ألحتضان المؤتمر العام الـ 34 لإلتحاد العام العر�ب
الجمعية  ي 

�ن ممثله  العمانية  ن  التأم�ي سوق  من  كريمة  بإستضافة 
ن أوىل االجتماعات  ي للتأم�ي ، عقد اإلتحاد العام العر�ب ن العمانية للتأم�ي
الموافق  ي 

الما�ن االربعاء  يوم  لإلتحاد  العام  للمؤتمر  ية  التحض�ي
.2022/12/14

من  والعديد  ي 
العما�ن السوق  استعدادات  مناقشة  تمت  وقد  هذا 

 34 الـ  العام  المؤتمر  عقد  بمراسم  الخاصه  اللوجيستيه  األمور 
اللجنة  تشكيل  عىل  التأكيد  تم  حيث  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد 

: ي
ي كاآل�ت

ليأ�ت للمؤتمر  العليا  ية  التحض�ي
ن ي للتأم�ي ن العام لإلتحاد العام العر�ب - السيد/ شكيب أبوزيد – األم�ي

- السيد/ نارص بن سالم البوسعيدي – رئيس مجلس إدارة الجمعية 
اإلتحاد بمجلس  ي 

العما�ن ن  التأم�ي سوق  ممثل  ن  للتأم�ي العمانية 
المال العامة لسوق  الهيئة  المعمري – ممثل  أحمد  السيد/   -

ن  للتأم�ي العمانية  الجمعية  رئيس  نائب   – طباجة  رومل  السيد/   -
للمؤتمر التنفيذية  اللجنة  ممثل 

كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس  نائب   – الشيخ  أحمد  بن  عمر  السيد/   -
ن للتأم�ي العمانية  الجمعية  إدارة  مجلس  وعضو  ن  للتأم�ي ظفار 

القطرية  العمانية  كة  لل�ش التنفيذي  الرئيس   - ي 
اللوا�ت السيد/ حسن   -

ن للتأم�ي العمانية  الجمعية  إدارة  مجلس  وعضو 
ي التحض�ي 

كما تم االتفاق عىل العديد من الخطوط العريضة للبدء �ن
 2024/02/21-18 ة  الف�ت خالل  عقده  والمقرر  المؤتمر  لفاعليات 
والجمعية  المال  لسوق  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  عمان  بسلطنة 

. ن للتأم�ي العمانية 
ومن الجدير بالذكر، أنه قد وقع االختيار عىل سلطنة عمان الحتضان 
ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العام  للمؤتمر   34 الـ  الدورة  فعاليات 
ة  الف�ت ُعقد خالل  والذي  لإلتحاد   33 الـ  العام  المؤتمر  قرار  بموجب 

05 إىل 2022/06/08 بمدينة وهران – الجزائر. من 

األهم  الحدث  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  لإلتحاد  العام  المؤتمر  ويعت�ب   
من  مشارك   1500 من  أك�ث  يجمع  ي كونه  العر�ب ن  التأم�ي صناعة  ي 

�ن
لرجال  ملت�ت  يمثل  أنه  جانب  إىل  والعالمية،  العربية  ن  التأم�ي كات  �ش
من  ن  والمهتم�ي ي  العر�ب ن  التأم�ي سوق  ي 

�ن البارزة  والقيادات  األعمال 
العالقة  ذات  والمواضيع  القضايا  أهم  ويطرح  العالم،  دول  مختلف 

. والدوىلي اإلقليمي  المستوى  عىل  التأمينية  الصناعة  بتطوير 
ن   لما يتمتع به سوق التأم�ي

ً
وقد وقع االختيار عىل سلطنة عمان، نظرا

العربية،  ن  التأم�ي صناعة  ي 
�ن بارز  دور  لعب  عىل  قدرة  من  العمانية 

قطاع  عىل  ي  الرقا�ب اف  باال�ش المال  لسوق  العامة  الهيئة  تقوم  حيث 
واحدة  كة  �ش منها  ن  تأم�ي كة  �ش  21 من  يتكون  الذي  ي 

العما�ن ن  التأم�ي
ب  يق�ت ي 

العما�ن ن  التأم�ي سوق  حجم  أن  كما   ، ن التأم�ي بإعادة  معنية 
بليون دوالر( ويبلغ حجم أصول   1.2  ( ي 

من نصف مليار ريال عما�ن
الصادر  للتقرير   

ً
وفقا وذلك  ي 

عما�ن ريال  مليون  و197  مليارا  القطاع 
مكونات  أحد  تعت�ب  ن  للتأم�ي العمانية  الجمعية  أن  كما  الهيئة،  عن 
وزارة  قبل  من  مرخصة  مهنية  مؤسسة  وهي  للقطاع  الهيكىلي  البناء 
ن  التأم�ي كات وسما�ة  ي عضويتها كافة �ش

التنمية االجتماعية وتضم �ن
عمان. سلطنة  ي 

�ن ن  العامل�ي

World Insurance

IAIS Global Insurance Market Report 2022 highlights key risks 
and trends facing the global insurance sector
The International Association of Insurance Supervisors 
(IAIS) today
published its 2022 Global Insurance Market Report 

(GIMAR), outlining the key outcomes of its 2022 
Global Monitoring Exercise (GME). The GME builds 
on data collected from approximately 60 of the largest 

https://aqabaconf.com/index.php/Registration/index
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international insurance groups and aggregate sector-
wide data from supervisors across the globe, covering 
over 90% of global written premiums.
“Through the GME, the IAIS monitors global insurance 
market trends and developments, detects the possible 
build-up of systemic risk and facilitates a collective 
discussion on the appropriate supervisory response at 
the sectoral and individual insurer level,” said Vicky 
Saporta, IAIS Executive Committee Chair. “Our 
analysis concludes that systemic risk in the insurance 
sector is moderate on aggregate and low relative to that 
of the banking sector, however insurers’ total systemic 
risk scores are trending upward.”
The trend toward higher total systemic risk scores is 
driven by increased exposures to illiquid, difficult-
to-value assets (level 3 assets), over-the-counter 
derivatives, short-term funding (in particular 
repurchase transactions) and intra-financial assets 
(including reinsurance). This contributes to potential 
vulnerabilities for the insurance sector, notably in the 
face of rapidly increasing interest rates.
The 2022 GME found that insurers’ solvency and 
profitability positions improved on aggregate in the 
global insurance sector over the course of 2021, 
supported by strong performance in financial markets. 
The overall credit quality of insurers’ assets is high; 
however, the exposure to below investment grade 
assets has increased. In terms of solvency measures, 
several insurers continued to buy back shares and/
or redeem subordinated debt. Others issued capital 
and/or subordinated debt to strengthen capital and 
liquidity positions. Measures taken by insurers to 
preserve or improve profitability included optimising 
capital allocation and asset-liability management, 
realizing gains on investments, digital transformation, 

diversifying product offerings and revenue sources, and 
optimising underwriting and pricing policies. Since 
2022, several macroprudential factors have created 
uncertainty, including geopolitical conflicts, inflation, 
tightening monetary policy and the deteriorating 
economic outlook leading to increased market, credit 
and liquidity risks.
The 2022 GME covers three sector-wide 
macroprudential themes identified as supervisory areas 
of priority:
(1) Lower macroeconomic outlook, high inflation and 
rising interest rates. 
(2) Structural shifts in the life insurance sector, 
including the involvement of private equity firms. 
(3) Climate-related risks. The IAIS will continue to 
actively monitor these global insurance market risks 
and refine its systemic risk assessment, including 
through the regular triannual review of the GME that 
will be finalised in 2023. Early next year, the IAIS will 
also publish a deep-dive GIMAR special topic report 
on cyber risk.
Read the 2022 GIMAR here.

 Source: IAIS

Ship Reinsurers to Cease Covering War-Related Risks Related 
to Conflict in Ukraine
Some of the biggest names in ship reinsurance are days 
away from ceasing to cover key war-related risks for 
vessels going to Russia and Ukraine, a potential source 
of alarm for shipping firms moving everything from oil 
to grains.
Hannover Re and Munich Re are among reinsurers 
who have warned that they will cease to underwrite 
any kind of risks — even indirect ones — related to 
the conflict in Ukraine from the start of next year, 
according to people familiar with the matter.
“The major German reinsurers and others are looking 
to exclude losses emanating from or linked to Russia 
and Ukraine war,” said Chris McGill, class underwriter 

https://www.iaisweb.org/uploads/2022/12/GIMAR-2022.pdf
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 Source: Insurance Journal

Regional Insurance

for cargo at the insurance company Ascot Group, 
declining to name specific firms. “This is the first time 
we’ve ever had to contemplate a material change to our 
reinsurance program.”
The potential pullback by reinsurers comes after many 
have seen hits to their results from the war. Hannover 
Re said it set aside a reserve of 331 million euros ($351 
million) in the first nine months of this year for possible 
losses tied to the conflict.
Reinsurers are pushing to ensure that the price of cover 
reflects the full extent of the risk involved, said Marcus 
Baker, who’s the global head of the marine and cargo 
practice at Marsh, one of the world’s largest insurance 
brokers.

Reduce Limits
Higher premiums and a lack of cover threaten to 
complicate exports of key raw materials, potentially 
adding to supply chain chaos and global inflation 
pressures if shipping gets snarled.
While sanctions on Russia aren’t thought to be a direct 
motive for the reinsurers’ move, they nevertheless make 
handling the nation’s commodities more complicated.
Anyone who wants to tap UK or European insurance 
for Russian crude can only do so if they pay $60 a 
barrel or less for the cargo. A similar mechanism will 
begin for refined fuels in early February.
To read full articale, please click here

MENA reinsurance market: 2023’s renewal
Regional reinsurers in North Africa and the Middle 
East have benefited from the tightening of reinsurance 
terms in 2021. In this zone, coverage renewals have 
been to the advantage of reinsurers for several years.
Even if the reinsurers in the MENA region are 
evolving in different economic environments, they 
are nevertheless tapping into interesting business 
opportunities. The weight of the world leaders, Swiss 
Re, Munich Re, SCOR is very important, hence the 
maintenance of a certain underwriting discipline.
These leaders are very selective, providing their 
capital according to their underwriting mood. This 
strategy has helped support local reinsurance markets 
and rate increases during recent renewals. However, 
pressure from international reinsurers and, to a lesser 
extent, African and Asian reinsurers, is resulting in a 
continuous evolution of the capacities offered.
For the 2023 renewals, cedants from oil and gas 
exporting countries should be favored. Rising export 
values should boost economies and attract capacity.

Reinsurance in the MENA zone: combined ratio and 
return on equity
After years of soft markets, local insurers have had 
great difficulty in achieving good operating results. 
Continuous improvement in terms and conditions 
coupled with better discipline have helped to adjust the 
situation.
Technical ratios of MENA reinsurers: 2019-2021
With the exception of Milli Re and Trust Re, the 
analysis of technical performance shows relatively 
low premium loss ratios over three years. However, 
the imbalance of the portfolios, dominated by large 
risks, in particular energy risks, leads to heterogeneous 
results.
This heterogeneity is even more pronounced when it 
comes to the combined ratio.
To read full article, please click here

 Source: Atlas Magazine

https://www.insurancejournal.com/news/international/2022/12/16/699752.htm
https://www.atlas-mag.net/en/article/reinsurance-in-the-mena-zone-2021-s-renewal-conditions
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performance, demonstrated by a 10-year (2012-2021) 
weighted average combined ratio of 62.0% and a 10-
year return-on-equity ratio (ROE) of 10.5%. AWRIS’ 
underwriting performance has been supported by 
low loss ratios, demonstrated by a 10-year weighted 
average loss ratio of 2.4%. ROE metrics are considered 
supportive of the strong operating performance 
assessment given AWRIS’ high level of capitalisation, 
which depresses ROE. 
AWRIS has an established position as a niche 
underwriter of marine war risks across the MENA region 
for its members. As a niche operator, concentration by 
line of business is viewed as an offsetting factor. This 
is offset partially by good geographic diversification 
within the region. There is limited dependence on any 
single member with regard to premium income, and 
the syndicate has seen generally stable membership 
composition. Nevertheless, there remains a reliance on 
continued membership participation.

55

AM Best Assigns Credit Ratings to Arab War Risks Insurance 
Syndicate
 AM Best has assigned a Financial Strength Rating of 
B++ (Good) and a Long-Term Issuer Credit Rating of 
“bbb+” (Good) to Arab War Risks Insurance Syndicate 
(AWRIS) (Bahrain). The outlook assigned to these 
Credit Ratings (ratings) is stable. 
The ratings reflect AWRIS’ balance sheet strength, 
which AM Best assesses as very strong, as well as its 
strong operating performance, limited business profile 
and appropriate enterprise risk management. 
AWRIS’s balance sheet strength is underpinned 
by its risk-adjusted capitalisation, as measured by 
Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), comfortably 
in excess of the threshold required for a strongest 
assessment. Balance sheet strength benefits from a 
relatively conservative investment strategy and low 
net underwriting leverage. Additionally, reserving 
practices are considered prudent, albeit somewhat 
unsophisticated. AM Best considers AWRIS to have 
a very high dependence on retrocession in order to 
provide capacity to members and to manage potential 
volatility from large losses. Risk associated with this 
dependance and ability to renew the programme is 
mitigated partly by the syndicate’s track record of 
profitable underwriting and its limited dependence 
on any single retrocession partner. Given the nature 
of AWRIS’ operations and membership structure as 
a syndicate of (re)insurance companies in the Middle 
East and North Africa (MENA) region, risks associated 
with the permanence of capital is a further offsetting 
factor. 
AWRIS has a track record of strong operating  Source: AM Best

ة النجاح ي مس�ي
الرئيس التنفيذي للصندوق: ُيعد هذا التصنيف نقطة مضيئة �ن

الصندوق وألول  “إن حصول  الحرب  ي ألخطار  العر�ب للصندوق  التنفيذي  الرئيس   - الخالق  عبد  السيد عماد  قال  التصنيف،   عىل هذا 
ً
وتعليقا

إليها”. نتطلع  ي  ال�ت األهداف  لتحقيق  ي سعينا 
فارقة �ن النجاح، ويشكل محطة  ة  ي مس�ي

نقطة مضيئة �ن يعد   
ً
ن عاما أربع�ي قبل  تأسيسه  منذ  مرة 

ظل  ي 
�ن  

ً
خصوصا افريقيا  وشمال  األوسط  ق  ال�ش منطقة  ي 

�ن ن  التأم�ي أسواق  ي 
�ن موقعنا  يثبت  أن   

ً
أيضا التصنيف  هذا  شأن  من  “أنه  وأضاف 

المنطقة”. ي 
�ن ن  التأم�ي إعادة  مقدمي خدمات  ي طليعة 

�ن ويضعنا  آمن  تصنيف  للحصول عىل  ايدة  ن الم�ت الرقابية  المتطلبات 
األربعة  العقود  حالل  للصندوق  والثابت  ي 

االستثنا�ئ لدعمهم  المنطقة  ي 
�ن الرقابية  للجهات  بالعرفان  ن  المق�ت الشكر  بجزيل  توجه  الختام  ي 

و�ن
الماضية.
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Arab Insurance EgyptEgypt

يعات والضوابط الالزمة الجتياز اختبارات الوظائف  الرقابة المالية تصدر دليل بالت�ش
ي
الرئيسية بالقطاع المالي غ�ي المرص�ن

لسنة   5 رقم  الدوري  الكتاب  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أصدرت 
العاملة  كات  ال�ش ي 

�ن الرئيسية  الوظائف  اختبارات  بشأن   2022
شغل  ي  راغ�ب عىل  ا  تيس�ي وذلك  المرصفية  غ�ي  المالية  األنشطة  ي 

�ن
ي تعقدها  ي ضوء وجوب اجتيازهم لالختبارات ال�ت

الوظائف الرئيسية �ن
اخيص الالزمة  ي هذا الشأن ح�ت يتس�ن لهم الحصول عىل ال�ت

الهيئة �ن
الهيئة  من  الصادرة  الضوابط  تنظمه  لما  وفقا  عملهم  مهام  لمزاولة 
وذلك  كات  ال�ش نشاط  طبيعة  وكذا  الوظيفة  ومهام  طبيعة  حسب 

المرصفية. غ�ي  المالية  األنشطة  عىل كافة 
ي 

�ن أنه  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  فريد  محمد  الدكتور  قال 
إطار تحقيق رؤية الهيئة نحو تطوير وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات 
الالزمة  والمهارات  ات  والخ�ب المعارف  بكافة  تزويدهم  ع�ب  المهنية 
إعداد  عىل  العمل  يتم  فإنه  المرصفية  غ�ي  المالية  األنشطة  ي كافة 

�ن
الوظائف  كافة  اختبارات  عملية  كاملة  هيكلة  إعادة  خطة  وتنفيذ 
تشمل  الهيئة  لرقابة  الخاضعة  كات  بال�ش ن  العامل�ي ن  والمهني�ي الرئيسية 
والتطبيقات  امج  وال�ب العلمية  والمناهج  االختبارات  إعداد  كيفية 
حسب  كات  بال�ش ن  للعامل�ي المهنية  الكفاءة  لرفع  الالزمة  العملية 
والضوابط  يعات  بالت�ش اإللمام  ورة  رصن مع  المختلفة  تخصصاتهم 
ممارسة  ي 

�ن أساسية  ة  ن رك�ي ذلك  باعتبار  المنظمة  والقواعد  الرقابية 
مع  األعمال  نمو  وزيادة  التشغيل  يضمن كفاءة  بما  كات  ال�ش أعمال 

األسواق. استقرار  وضمان  ن  المتعامل�ي حقوق  حماية 
محل  يعات  بالت�ش رقمي  دليل  إعداد  تم  أنه  فريد  الدكتور  أوضح 
المرصفية،  غ�ي  المالية  األنشطة  ي كافة 

�ن الرئيسية  للوظائف  االختبار 
إليها  المشار  يعات  للت�ش ونية  اإللك�ت الروابط  عىل  الدليل  يحتوى 
سهولة  من  بالهيئة  لالختبارات  ن  المتقدم�ي يمكن  الذي  بالشكل 

ورة  رصن عىل  التأكيد  مع  يعي  الت�ش المحتوى  عىل  واالطالع  الوصول 
المرفق  بالدليل  الواردة  الرقابية  والضوابط  يعات  الت�ش بتلك  المعرفة 
أي  عىل  للوقوف  مستمر  بشكل  المراجعة  وكذا  الدوري  بالكتاب 
التنبيه  يتم  الشأن، كما  ي هذا 

الهيئة �ن أو تحديثات تصدرها  تعديالت 
االختبارات  فإن  الرقابية  والضوابط  يعات  الت�ش بجانب  أنه  عىل 
إلحداث  وذلك  الوظيفية  االختصاصات  حسب  الفنية  األمور  تشمل 
الخاضعة  المجاالت  ي 

�ن ن  والعامل�ي ن  المهني�ي تدريب  ي 
�ن جذري  تغي�ي 

مستدام. وتطوير  نمو  لتحقيق  الهيئة،  اف  إل�ش
ي 

العاملة �ن كات  ي ال�ش
المهن والوظائف �ن الدوري  الكتاب  وقد تضمن 

كات  ال�ش وظائف   ، ن التأم�ي كات  �ش وظائف  المال،  رأس  سوق  مجال 
ومتناهية  ة  والصغ�ي المتوسطة  وعات  الم�ش تمويل  مجال  ي 

�ن العاملة 
التأج�ي  كات  �ش وظائف  العقاري،  التمويل  كات  �ش وظائف  الصغر، 
الرئيسية   ، االستهالكي التمويل  كات  �ش وظائف  والتخصيم،  التمويىلي 
غ�ي  الماىلي  القطاع  ي 

�ن العاملة  كات  ال�ش لجميع  المنتدب  العضو  مثل 
مجال  ي 

�ن العاملة  كات  ال�ش لجميع  الداخىلي  والمراقب   ، ي 
المرص�ن

تضمنه  وما  “ب  و  “أ”  الفروع  مديري  إىل  باإلضافة  المالية  األوراق 
ي األوراق المالية وكذا 

كات السم�ة �ن القرار رقم 24 لسنة 2007 ل�ش
كات  ب�ش واالستثمار   والتعويضات  واالكتتاب  ن  التأم�ي إعادة  مسئوىلي 
مدير  العقاري،  التمويل  كات  ل�ش القانونية  الشئون  مدير   ، ن  التأم�ي
كات  ل�ش الماىلي  المدير   ، الداخلية  والمراجعة  والمخاطر  االئتمان 
من  أك�ث  تزاول  ي  ال�ت كات  لل�ش للنشاط  التنفيذي  المدير   ، التمويل 

. االستهالكي التمويل  لمقدمي  أو  نشاط 
 لالطالع عىل الكتاب الدوري ) اضغط هنا ( 

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

األسواق العالمية سوف تبدأ �ن تطبيق المعيار الجديد خالل يناير المقبل

ن يبدأ تطبيق معيار »17« العام المقبل قطاع التأم�ي
ن أن القطاع سوف  ى رئيس االتحاد المرصى للتأم�ي كشف عالء الزه�ي

المقبل. العام  الدوىل رقم »17«  المحاسبة  يبدأ �ن تطبيق معيار 
ومتسقة  واضحة  قواعد  وضع   »17 رقم»  المعيار  ويستهدف 
تقع  ال�ت  ن  التأم�ي لعقود  والعرض  واإلفصاح  والقياس  اف  لالع�ت
المالية  البيانات  ن  ب�ي فيما  المقارنة  بإمكانية  يسمح  مما  نطاقه  �ن 

والدولية. المحلية  كات  لل�ش
ى« أن األسواق العالمية سوف تبدأ �ن تطبيق المعيار  وأضاف »الزه�ي
المحاسبة  معاي�ي  مجلس  أن  إىل  الفتا  المقبل،  يناير  خالل  الجديد 
لتطبيق  ن  التأم�ي قطاع  الرقابية عىل  الهيئات  )IASB( خاطب  الدولية 

.2023 مطلع  المعيار 
عام  أو  شهور   6 لمدة  التطبيق  تأجيل  طلبت  أسواقا  هناك  إن  وقال 
وفقا لظروف كل سوق عىل حدة، إال أن هيئة الرقابة المالية �ن مرص 
الشهر  من  بدءا  المعيار  ذلك  مع  للتوافق  ن  التأم�ي كات  �ش خاطبت 
 30 �ن  ستكون  ه  تأث�ي بها  سيظهر  انية  ن م�ي أول  أن  إىل  ا  مش�ي المقبل، 

.2023 /2022 الماىل  العام  بنهاية  2023 والخاصة  يونيو 
لتطبيق  االستعداد  بدأت  المحلية  كات  ال�ش أن  ى«  »الزه�ي وأوضح 
تأسيس   : أولهما  أمرين  يتطلب  ذلك  أن  إىل  الفتا  الجديد،  المعيار 
بالعقود  والتسع�ي  االكتتاب  لضبط  اكتوارى  خب�ي  مع  والتعاقد  إدارة 

مالية  ومراجعة  استشارات  كة  �ش مع  التعاقد  وثانيهما:  والوثائق، 
أثناء  الجديد،  المحاس�ب  المعيار  مع  التوافق  �ن  للمساعدة  وتدقيق 

. المالية  القوائم  إعداد 
المحاسبية  المعاي�ي  مع  التوافق  عىل  يحافظ  ذلك  أن  إىل  ولفت 
ن  التأم�ي لعقود  بالنسبة  المتباينة  الممارسات  لتجنب  األخرى  الدولية 
المالية  بالتقارير  والشفافية  اإلفصاح  مستوى  ن  لتحس�ي المتطابقة 

أك�ث مالءمة. بها  الواردة  المعلومات  وجعل 
�ن  ن  والمحلي�ي األجانب  المستثمرين  يساعد  المعيار  تطبيق  أن  واعت�ب 
العالمية بطريقة موحدة والمفاضلة بينها  ن  التأم�ي كات  قراءة قوائم �ش
األموال من  ما يدعم تدفق رءوس  بها وهو  بالمساهمة  القرار  التخاذ 

القطاع. الخارج �ن 
القوائم  قراءة  عىل  قادرين  أيضا  العمالء  يجعل  المعيار  أن  وأوضح 
ن المختلفة �ن السوق بسهولة مما يساعدهم �ن  كات التأم�ي المالية ل�ش
وممتلكاتهم  أصولهم  لتغطية  منها  أى  واختيار  بينهم  فيما  المفاضلة 

كة أو تلك. ن عىل حياتهم لدى هذه ال�ش التأم�ي أو 
وأكد أن تطبيق المعيار المحاس�ب الدوىل رقم »17« �ن مرص سوف 

المحلية. ن  التأم�ي كات  �ن �ش لالكتتاب  الحقي�ت  الوضع  يظهر 
المصدر: المال
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https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2022/12/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2022.pdf
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ي 
�ن اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  قواعد  بشأن   2021

كات  ال�ش جميع  ام  ن ال�ت ورة  رصن عىل  ي  العتي�ب وشدد   . ن التأم�ي مجال 
أوضاعها  توفيق  طلبات  ي 

با�ت الستكمال  الوحدة  لرقابة  الخاضعة 
kw.gov.( ي 

و�ن االلك�ت الوحدة  موقع  عىل  المتوفر  النموذج  ضمن 
تراخيص  عىل  للحصول  النواقص  استكمال  ي 

�ن (واإل�اع   iru.www
مستمرة  الوحدة  إن  وقال  التأمينية.  والمهن  ن  التأم�ي أنشطة  مزاولة 
ع�ب  ن  التأم�ي سوق  لضبط  بها  المناط  الدور  وأداء  القطاع  مراقبة  ي 

�ن
مؤكدا  المعاي�ي  لجميع  كات  ال�ش ام  ن ال�ت من  والتأكد  القرارات  تطبيق 
كات  و�ش التأمينية  الوثيقة  حامل  مصلحة  تحقيق  عىل  الحرص 
من  ولمزيد  العامة  المصلحة  مراعاة  بهدف  سواء  حد  عىل  ن  التأم�ي
ورة  برصن التأمينية  المهن  أصحاب  جميع  عىل  وأكد  للجميع.  المنافع 
ن  ي شأن تنظيم التأم�ي

ام بتطبيق القانون رقم 125 لسنة 2019 �ن ن اإلل�ت
اىل  تهدف  ي  ال�ت العليا  اللجنة  وقرارات  وتعديالتها  التنفيذية  والئحته 

الكويت ي 
�ن ن  التأم�ي بقطاع  األرتفاع 

Arab Insurance KuwaitKuwait

ن وطنية وأجنبية تقدمت لتوفيق  كة تأم�ي : أك�ث من 170 �ش ن وحدة تنظيم التأم�ي
أوضاعها

كة  170 �ش من  أك�ث  تقدم  الثالثاء  اليوم  ن  التأم�ي تنظيم  أعلنت وحدة 
لسنة   14 رقم  بالقرار  اما  ن ال�ت أوضاعها  لتوفيق  وأجنبية  وطنية  ن  تأم�ي
والمهن  ن  التأم�ي أنشطة  مزاولة  تراخيص  إصدار  بشأن طلبات   2022
بيان  ي 

�ن ي  العتي�ب محمد  ن  التأم�ي تنظيم  وحدة  رئيس  وقال  التأمينية. 
توفيق  ورة  رصن عىل  ينص   2022 لسنة   14 رقم  القرار  إن  ي 

صح�ن
طلبا   140 من  أك�ث  أن  موضحا   2022 سبتم�ب   30 قبل  األوضاع 
وطنية  ن  تأم�ي كة  �ش  20 من  أك�ث  أتمت  فيما  إجراءاتهم  استكمال  تم 
ن أجنبية  كات تأم�ي ي أن أك�ث من 10 �ش توفيق أوضاعها. وأضاف العتي�ب
اإلستثمار  تشجيع  هيئة  مع  بالتنسيق  أوضاعها  توفيق  من  انتهت 
كات أجنبية “و مازال  ا إىل استالم طلبات جديدة من �ش المبا�ش مش�ي
كات  لل�ش األوضاع  توفيق  طلبات  ي 

با�ت استقبال  عىل  جاريا  العمل 
 .” ن التأم�ي تنظيم  وحدة  لرقابة  ن  الخاضع�ي التأمينية  للمهن  ن  والمزاول�ي
ن  للمرشح�ي التحريرية  االختبارات  إجراء  تتوىل  الوحدة  أن  وأوضح 
المرشح  من  يتطلب  الذي  ن  التأم�ي قطاع  ي 

�ن ام(  ن ال�ت )مراقب  لوظيفة 
لسنة   38 رقم  الوحدة  قرار  ي 

�ن الواردة  وط  لل�ش مستوفيا  يكون  أن 
المصدر: وكالة األنباء الكويتية

الثانية  المادة  بتعديل  ن  بقوان�ي احات  اق�ت أيضا  التقرير  ويشمل 
عىل  الصحي  ن  التأم�ي بشأن   2014 لسنة   )114( رقم  القانون  من 

المتقاعدين. ن  المواطن�ي
من  المادة  بنص  يستبدل  ان  عىل  القانون  من  األوىل  المادة  ي 

وتق�ن
“ت�ي   : التاىلي النص  إليه  المشار   2014 لسنة   )114( رقم  القانون 
ن  ن المتقاعدين المسجل�ي أحكام هذا القانون عىل كل من: 1- المواطن�ي

االجتماعية. للتأمينات  العامة  بالمؤسسة 
العامة. المساعدات  لقانون  الخاضعة  وجة  ن الم�ت الكويتية  المرأة   -2

ي تتل�ت  3- األرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو األرملة ال�ت
نصيبها من زوجها المتو�ن وفقا لقانون التأمينات االجتماعية وبلغت 

)50( سنة ميالدية.
 )50( يقل عمرها عن  اجتماعية وال  تتل�ت مساعدة  ي  ال�ت المطلقة   -4

ميالدية. سنة 
الوزير”. ائح أخرى بقرار يصدره  ويجوز إضافة �ش
هنا الضغط  الرجاء  التفاصيل،  من  المزيد  لقراءة 

ن الصحي  ن بتعديل قانون التأم�ي احات بقوان�ي ن اق�ت مجلس األمة يقر بالمداولت�ي
ن )عافية( للمتقاعدين بإضافة عدد من الفئات لتأم�ي

ن األوىل والثانية  ي المداولت�ي
ي �ن

وافق مجلس األمة يوم الثالثاء الما�ن
ن  ن الصحي عىل المواطن�ي التأم�ي ن بتعديل قانون  احات بقوان�ي عىل اق�ت
التأمينية  التغطية  إىل  الفئات  إضافة عدد من  بما يشمل  المتقاعدين 
لمواجهة  المجتمع  ائح  �ش بعض  لحاجة  استشعارا  )عافية(  الصحية 

وزيادتها. الصحية  النفقات  أعباء 
ي المداولة األوىل 

ن �ن احات بقوان�ي وجاءت نتيجة التصويت عىل االق�ت
واحد  عضو  ورفض  عضوا   59 بموافقة  العادية  المجلس  جلسة  ي 

�ن
60 عضوا. البالغ عددهم  الحضور  من إجماىلي 

المداولة  ي 
�ن ن  بقوان�ي احات  االق�ت عىل  التصويت  نتيجة  وأظهرت 

الحضور  إجماىلي  من  واحد  عضو  ورفض  عضوا   58 موافقة  الثانية 
59 عضوا. البالغ عددهم 

لجنة  تقرير  مناقشة  إىل  اليوم  جلسته  ي 
�ن انتقل  األمة  مجلس  وكان 

المجلس  لمانية عن تكليف  ال�ب الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل 
بممارسة  الصحة  وزير  ودور  )عافية(  ن  تأم�ي موضوع  ببحث  للجنة 
لسنة   )114( رقم  القانون  ألحكام  تطبيقا  له  المخولة  صالحياته 
بإضافة  المتقاعدين  ن  المواطن�ي عىل  الصحي  ن  التأم�ي بشأن   2014

المنازل. ائح جديدة له كذوي اإلعاقة وربات  المصدر: وكالة األنباء الكويتية�ش

Arab Insurance MoroccoMorocco

Insurers urged to adopt digital payment systems
The insurance sector is urged to study and 
implement new payment technologies to ensure the 
collection of premiums and commissions receivable, 
benefitting policyholders, insurance companies, and 

intermediaries, according to Mr Mohamed Hassan 
Bensalah, chairman of the Moroccan Federation of 
Insurance and Reinsurance Companies (FMSAR).

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3072435
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 Source: Middle East Insurance Review

Assurance automobile: La “provision pour risque tarifaire” 
entre en vigueur en janvier

212assurances avait déjà annoncé en août ce sujet qui 
remet en question certaines pratiques jugées contre-
éthiques par l’ACAPS (Autorité de Contrôle des 
Assurances et de la Prévoyance Sociale). Voir l’article.
Cette provision a pour but de contraindre les compagnies 
à enregistrer une provision sur leurs comptes lorsque la 
moyenne des ratios combinés (S/P) des trois derniers 
exercices est supérieure à 100% ou si le ratio combiné 
de deux sur les trois derniers exercices est supérieur à 
100%. Objectif: mettre fin à des pratiques jugées contre-
éthiques, et qui consistent à vendre certaines branches 
de manière déficitaire pour acquérir davantage de parts 
de marché sans se soucier du résultat technique de la 
police d’assurance.
Le gendarme de l’assurance (ACAPS) considère cette 

course à la part de marché comme nocive pour le 
secteur. Les branches visées sont la branche Maladie 
maternité, automobile et Accident de Travail (AT), 
car elles sont les plus déficitaires. La provision sera 
constituée branche par branche de manière séparée.
Et c’est dès le premier janvier 2023 que cette provision 
sera donc appliquée à la branche automobile. Les 
entreprises et individus en quête d’assurance, et 
présentant des polices déficitaires, risquent de subir 
une augmentation très importante de leurs primes, au 
risque de se trouver sans couverture. 
Il est prévu que les compagnies d’assurance fassent des 
arbitrages, soient plus sélectives et dans certains cas 
laissent partir des clients pour mater leurs ratios S/P sur 
cette grande branche.

Publiée au Bulletin Officiel l’été dernier, la nouvelle provision pour risque tarifaire s’appliquera à la branche 
automobile à partir de janvier 2023. 

 Source: 212 Assurances

This could focus initially on motor insurance before 
being extended to other branches, he suggested.
The objective is to accelerate the transformation of 
the sector by modernising and digitising it to support 
policyholders and beneficiaries, who are increasingly 
connected.
Some headway has been made. For instance, in 
September 2022, FMSAR in collaboration with the 
Insurance and Social Welfare Control Authority 
(ACAPS) launched E-constat, the official app that 
digitises the processing and settlement of auto claims.
Challenges
Apart from digitalisation, the players in the Moroccan 
insurance sector face challenges, such as regulatory 
changes.
The Finance Law 2023, passed earlier this month by the 
House of Councillors, contains some provisions that 
affect the insurance sector. For example, the corporate 

tax rate applicable to insurance and reinsurance 
companies will be increased gradually from 37% 
to 40%, according to a timetable spanning 2023 to 
2026. There will also be a flat-rate taxation of 15% 
on redemptions (partial or total) of retirement savings 
plans. To be exempt from income tax, retirement 
savings plans must meet certain conditions: that is, have 
a duration greater than eight years and the insured’s age 
is greater than 50 years.
Another challenge is inflation which reduces the 
savings ability of customers, a trend which is beginning 
to be felt.
However, the insurance industry has also been flexible 
when encountering obstacles. For instance, to accelerate 
the development of microinsurance, ACAPS issued 
a circular adopting a framework for microinsurance 
while waiting for the long process of designing a 
specific legal framework for this branch of business in 
the Insurance Code.

https://www.212assurances.com/2022/08/13/assurances-la-rentree-promet-detre-caniculaire-avec-la-nouvelle-provision-pour-risque-tarifaire/
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لدورها  الجمهورية”  “بوليس  باعتبارها  والتجارة  االقتصاد  وزارة  عىل 
عىل   

َ
زا

ّ
مرك الميادين”،  مختلف  ي 

�ن والعقاب  الحساب  ولغة  ي  الرقا�ب
اوثمانية  اربعة  او  ثالثة  وليس  ن  اثن�ي يساوي  واحد  زائد   

ً
“واحدا ان 

الوزارة  ي 
�ن الننا  “النهش”  منطق  وتطبيق  السابق،  ي 

�ن سائدا  كما كان 
ضمن  عملنا  وقد  منها  يعانون  ي  ال�ت والمشاكل  الناس  آالم  نتحّسس 

االجراء”. المرعية  ن  والقوان�ي االنظمة 
االستمرار  ير�ن  لن  الذي  البلد  ي 

�ن محال  ال  قادم  “التغي�ي  ان  واكد 
المسؤولية  الدولة  تتحمل  ان  المفروض  من  وبالتاىلي  سابقا  كما كان 

ي هذا االطار” .
�ن

ي  ن وتطّوره والثقة ال�ت واعلن سالم تمسكه وحرصه “عىل قطاع التأم�ي
القطاع  هذا  يستمر  كي  الجمعية،  مع  والتعاون  فيه  موجودة  تزال  ال 
وراحة.  باطمئنان  وسادته”  عىل  “النوم  خالله  من  المواطن  ويتمكن 
فيه  لما  ي  الرقا�ب دوري  ممارسة  اىل  مضطر  فأنا  نفسه  الوقت  ي 

�ن لكن 
.” ن التأم�ي كات  و�ش المؤَمن  مصلحة 

Arab Insurance LebanonLebanon

كات الضمان: مضطر لممارسة دوري  سالم خالل تسليم وتسلم لرئاسة جمعية �ش
ن كات التأم�ي ي لما فيه مصلحة �ش الرقا�ب

كات  �ش لجمعية  السابق  الرئيس  ن  ب�ي والتسلم  التسليم  عملية  جرت 
ي  ال�ت الجلسة  ي 

�ن زا   م�ي اسعد  الجديد  والرئيس  نسناس  ايىلي  الضمان 
ي 

�ن والتجارة  االقتصاد  وزير  حضور  ي 
�ن العمومية،  الجمعية  عقدتها  

النقيب  الحسابات  ومدقق  سالم،  ن  ام�ي االعمال  ترصيف  حكومة 
انطوان غالم .

ي بداية الجلسة، تحدث نسناس فرحب بوزير االقتصاد الذي تعاون 
�ن

المطلوبة،  والشفافية  ن  والقوان�ي االنظمة  اطر  ضمن  الجمعية  مع 
تعاون  الذي  بارود  زياد  السابق  الوزير  للجمعية  ي 

القانو�ن والمستشار 
الذين دعموا  العمومية  الجمعية  وبأعضاء  السابقة،  ة  الف�ت معه طيلة 

اتخذتها. ي  ال�ت القرارات  ي كل 
�ن الجمعية 

ي توىل فيها رئاسة الجمعية كانت صعبة “وقد تمكنا  ة ال�ت واكد ان الف�ت
الظروف  ي 

�ن الصعاب  كل  وتخطينا  واجهتنا  ي  ال�ت المشاكل  حل  من 
الصعبة”. االقتصادية 

.2023 العمومية عىل موازنة  الجمعية  بعد ذلك صادقت 
العمل  عىل  شكره  الذي  زا  م�ي اىل  الجمعية  رئاسة  نسناس  سلم  ثم 
قطاع  سبيل  ي 

�ن بها  مررنا  ي  ال�ت الصعبة  الظروف  ي 
“�ن به  قام  الذي 

ي هذا النهج، ووعد الوزير سالم باستمرار 
 باالستمرار �ن

ً
” واعدا ن التأم�ي

وبينه. الجمعية  ن  ب�ي التواصل 
عبده  االلزامي  ن  للتأم�ي الوطنية  المؤسسة  رئيس  تحدث  ذلك  بعد 
وتمت  المؤسسة،  عمل  عىل  طرأت  ي   ال�ت التعديالت  حول  خوري 

موازنتها. عىل  ايضا  الموافقة 
الجمعية  مع  “التعاون  عىل  فيها  اكد  سالم  للوزير  كلمة  كانت  ثم 
لكننا  االنهيار  فيها  شهدنا  ظروف  ظل  ي 

و�ن الماضية  ة  الف�ت خالل 
االضواء  سلطت  وقت  ي 

�ن  ، ن التأم�ي قطاع  عىل  الحفاظ  من  المصدر: المركزيةتمكنا 

ي مصطلح )رفع 
الخ�ب الصح�ن األد�ن وليس رفع أسعار، حيث تضمن 

 )1100( ب  سلندر   4 المركبات  ن  تأم�ي وثيقة  تصبح  بحيث  األسعار 
(، والصحيح هو )تعديل( األسعار ضمن 

ً
درهم بداًل عن )750( درهما

المركزي  المرصف   )
ً
)سابقا ن  التأم�ي هيئة  قبل  من  المقررة  الحدود 

( أمر جائز ويعت�ب   بأن تعديل األسعار )سياسة التسع�ي
ً
(، علما

ً
)حاليا

ضمن  والمحددين  بهما،  المسموح  واألعىل  األد�ن  الحدين  ضمن 
األد�ن  الحد  عن  أقل  تخفيض  منح  ن  التأم�ي كات  ل�ش ويجوز  التعرفة، 
ن %10 %30 عن السجل الخاىلي من  اوح ب�ي  ت�ت

ً
وبنسب محددة قانونا

تس�ي  ي  ال�ت وللمركبات  األسطول  أو  كة  ال�ش لعمالء  والء  أو  الحوادث 
الكهرباء. أو  الغاز  عىل 

بعد  جائز  أمر  المقررة  الحدود  ضمن  ة  التسع�ي تعديل  إن  وقال 
رقم  ن  التأم�ي هيئة  إدارة  مجلس  بقرار  عماًل  وذلك  أزمة كورونا  انتهاء 
المركبات،  عىل  ن  التأم�ي أسعار  تعريفات  نظام  بتعديل   ،2020/17
ي تخفيض األسعار بنسبة 

الحق �ن كات  ال�ش المذكور  القرار  حيث منح 
%50 عن الحد األد�ن خالل األزمة.

Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

ن عدلت أسعار وثائق المركبات وفق الحدود المقررة كات التأم�ي »المركزي«: �ش
عضو  من  مقدم  سؤال  عىل  ي  رد كتا�ب ي 

�ن المركزي  المرصف  أوضح 
محمد  إىل  وموّجه  السالمي  خلفان  عبيد  االتحادي  ي  الوط�ن المجلس 
أسعار  رفع  حول  المالية  للشؤون  الدولة  وزير  ي  الحسي�ن هادي  بن 
المركزي  المرصف  ينوي  ي  ال�ت والمعالجة  الدولة،  ي 

�ن السيارات  ن  تأم�ي
قرار  أن  الممارسات،  هذه  مثل  من  ن  المتعامل�ي لحماية  بها  القيام 
ن رقم 30 لسنة 2016 بشأن نظام تعريفات  مجلس إدارة هيئة التأم�ي
تعرفة  بتطبيق  ن  التأم�ي كات  �ش ألزم  المركبات  عىل  ن  التأم�ي أسعار 
مكونة  أسعار  تعرفة  المذكور  القرار  وتضمن   ،

ً
قانونا محددة  أسعار 

ام  ن االل�ت ن  التأم�ي كات  �ش عىل  يتوجب  لذلك،  وأعىل،  أد�ن  حدين  من 
ة  لخ�ب  

ً
وفقا الحدين،  ن  ب�ي المنافسة  حرية  ن  التأم�ي كات  ول�ش بهما، 

تعرض  عدم  يطة  �ش وإكتوارية،  فنية  ألسباب  أو  العميل  مع  كة  ال�ش
الوثائق. أو ضياع حقوق حملة  للخطر  الماىلي  مركزها 

ن  كات التأم�ي وأضاف المرصف المركزي إن ما ن�ش عن اتفاق عدد من �ش
بطريقة  صيغ  قد  المركبات  ن  تأم�ي وثائق  لسعر  األد�ن  الحد  رفع  عىل 
لمناقشة   

ً
مبدئيا  

ً
تنسيقيا  

ً
اجتماعا كان  حدث  ما  وأن  صحيحة،  غ�ي 

الحد  عن  الخصومات  بنسب  المتعلقة  التسع�ي  سياسة  المصدر: الخليجتعديل 
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business in the Far East.
Saudi Re enjoys several regulatory benefits, such as 
certain tax benefits and mandatory cession on a first 
right of refusal basis from local primary insurers from 
2023, since the Saudi authorities implicitly regard 
it as part of the local insurance sector infrastructure. 
We expect that Saudi Re’s GWP will expand at least 
5%-10% in 2022 and 2023. Following an increase 
in reinsurance pricing and thanks to relatively low 
exposure to catastrophe and other large risks, we also 
anticipate that the company will generate net combined 
ratios of 94%-96% per year in the same period.
Saudi Re’s shareholders’ equity increased about 2.7% 
to SAR990.8 million at Sept. 30, 2022, from about 
SAR964 million at year-end 2021. This increase was 
supported by a net comprehensive income of about 
SAR26.7 million and no dividend payouts. We consider 
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Companies News

ICIEC to Follow Up on its Successful COP27
Saudi Arabia:Saudi Arabia: The COP27 proceedings on addressing 
the issues of Climate Action, Mitigation, Adaptation 
and Finance concluded in Sharm El Sheikh on 18 
November 2022. It is too early to gauge the impact 
of the commitments pledged, such as the Loss and 
Damage Fund for climate vulnerable states, the lack 
of consensus, the absence of the leaders of some of 
the worst greenhouse gas emitters, or the perceived 
inaction or delays towards achieving the Net Zero 
targets set in the 2015 Paris Agreement and the broader 
UN SDG Agenda.
The Islamic Corporation for the Insurance of Investment 
and Export Credit (ICIEC), notwithstanding, had a 
successful and engaging COP27 co-organizing three 
timely side events, three fireside chats, and signed an 
MoU with the Africa Finance Corporation (AFC) to 
jointly deliver mark-to-market Climate Action projects 
using ICIEC’s de-risking solutions in the African 
Member States common to both.
Mr. Oussama Kaissi, CEO of ICIEC, participated in a 
Panel Discussion on food security and climate change 
which focussed on the IsDB Group’s US$10.54bn 
Food Security Response Program (FSRP). ICIEC, 
stressed Mr. Kaissi, recognizes that climate risk 
financing and food security challenges for Member 
States are enormous. The Corporation’s support for 

the FSRP is underpinned by its initial contribution of 
US$500m in PRI and credit insurance coverage, of 
which US$150m has been disbursed to date, covering 
several transactions. 
ICIEC and the IsDB Group play their respective roles 
in several food security projects in the Member States. 
As the multilateral insurer of the Group, ICIEC’s suite 
of credit and political risk insurance tools complement 
local value chains and support the importation of 
capital goods, Agri-inputs and help strengthen local 
capital and expertise. Partnerships with stakeholders in 
financing agricultural projects are vital. Mr. Kaissi is 
confident that the FSRP will gain precedence over the 
medium-to-long-term.
To read more details, please click here

Saudi Reinsurance Co. Assigned ‘A-’ Ratings; Outlook Stable, according 
to S&P Global Rating
Saudi Arabia:Saudi Arabia: S&P Global Ratings assigned its ‘A-’ 
long-term issuer credit and insurer financial strength 
ratings to Saudi Reinsurance Co. (Saudi Re). The 
outlook is stable.
At the same time, we assigned our ‘gcAAA’ Gulf 
Corporation Council regional scale rating to the 
company.
Saudi Re posted gross written premium (GWP) growth 
of about 19% to Saudi riyal (SAR) 1.1 billion($298 
million) in 2021 from SAR0.9 billion in 2020. It also 
increased its top line 7.5% in the first nine months of 
2022, mainly driven by higher premium income from 
inherent defects insurance in its home market of Saudi 
Arabia. At the same time, the company achieved a 
net combined (loss and expense) ratio of about 92% 
compared with 97% during the first nine months of 
2021, supported by the discontinuation of less profitable 

https://gaif.org/Archive/51579925.pdf
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Based on our calculations, Saudi Re’s assets exceeded 
stressed liabilities but at a somewhat lower margin 
when compared with peers. Although we view the 
reinsurer’s liquidity position as adequate, we anticipate 
gradual improvements over the next two years as the 
base of liquid assets expands.
The stable outlook reflects that Saudi Re will maintain 
excellent capital adequacy and continue to profitably 
expand and diversify its business over the next two 
years.
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 Source: S&P Global Rating

ن ق األوسط للتأم�ي كة ال�ش إعادة هيكلة �ش

ق  ال�ش كة  إدارة �ش رئيس مجلس  أعلن  الهاشمية:  األردنية  الهاشمية:المملكة  األردنية  المملكة 
كة لتصبح تحت مظلة  ال�ش إعادة هيكلة  ن زيد قعوار،  للتأم�ي األوسط 
. ي سوق عّمان الماىلي

ق األوسط القابضة، وُمدَرجة اليوم �ن كة ال�ش �ش
ق  كة ال�ش وكشف قعوار النقاب عن العالمة التجارية الجديدة لـ “�ش
فأصبحت  الجديدة،  الهيكلة  إعادة  مع  امن  ن بال�ت  ” ن للتأم�ي األوسط 
ق األوسط  كة ال�ش القابضة” تمتلك أسهم �ش ق األوسط  كة ال�ش “�ش
إىل  الحاليون  المساهمون  حّولها  أن  بعد  حالًيا؛  القائمة  ن  للتأم�ي

Saudi Re’s capital adequacy a key rating strength and 
expect it to remain above the ‘AAA’ benchmark in our 
risk-based capital model over the next two years. A 
planned capital increase through a rights issue in early 
2023 will further support the entity’s growth plans, in 
our view.
In line with regulatory requirements, governance 
practices at Saudi Re appear effective and appropriate. 
We also regard the consistency in strategy and 
management’s expertise and experience as a benefit to 
the company.

ن ش.م.ع. ن وإعادة التأم�ي ي الوطنية للتأم�ي كة د�ب ي ل�ش
إيه ام بيست ترفع التصنيف االئتما�ن

ي  لد�ب المالية  القوة  تصنيف  رفع  تم  المتحدة:  العربية  المتحدة:االمارات  العربية  االمارات 
اإلمارات  بدولة  الرائدة  ن  التأم�ي كات  �ش إحدى   ، ن للتأم�ي الوطنية 
وكالة  قبل  من  )ممتاز(   -A إىل  )جيد(   ++  B من  المتحدة،  العربية 
األجل  الشامل طويل  ي 

االئتما�ن التصنيف  بيست، وكذلك رفع  ام  إيه 
a- )ممتاز(. وكالة  bbb + )جيد( إىل  ن من  ي الوطنية للتأم�ي كة د�ب ل�ش
ي 

�ن متخصصة  عالمية  ي 
ائتما�ن تصنيف  وكالة  أك�ب  هي  بيست  ام  إيه 

. ن التأم�ي قطاع 
هللا  عبد  السيد  رّصح  المناسبة  وبــهذه 
ي  د�ب كة  ل�ش التنفيذي  الرئيس   ، النعيمي
ف كب�ي  ل�ش “إنه  قائاًل:   ، ن للتأم�ي الوطنية 
التصنيفات  أعىل  أحد  عىل  نحصل  أن 
ترقية  إن  المرموقة.  المؤسسة  هذه  من 
تصنيفنا من قبل إيه ام بيست تعكس قوة 
التشغيىلي  أدائنا  وقوة  العمومية  انيتنا  ن م�ي
ي 

�ن ونجاحنا  ن  المتم�ي التجاري  ووضعنا 
إنجاز   

ً
إنه حقا المؤسسية.  المخاطر  إدارة 

ي الوطنية  ي رحلة التحول وتاريــــخ د�ب
هام �ن

الحلول  بأفضل  والمنطقة  السوق  تزويد  إىل  نتطلع  ونحن   . ن للتأم�ي
لعملياتنا  المستمر  التطوير  خالل  من  الجودة  عالية  العمالء  وخدمة 

المستقبل”. أجل  من 
كة  ال�ش رسملة  ي 

�ن التحسن  عىل  شهادة  بمثابة  التصنيف  رفع  ُيعد 
ي الوطنية  المعدلة حسب المخاطر، حيث أكدت إيه ام بيست أن د�ب
التشغيىلي  األداء  تحافظ عىل سجل حافل من  أن  استطاعت  ن  للتأم�ي
حقوق  عىل  العائد  متوسط  خالل  من  يتضح  والذي  القوي، 
ارتفاع  ويؤكد   .9,1٪ بلغ  والذي  سنوات  خمس  لمدة  ن  المساهم�ي
وتوسيع  االستثمار  بتنويــــع  كة  ال�ش ام  ن ال�ت عىل  المالية  القوة  تصنيف 

مع  األطراف  متعددة  استباقية  اكات  �ش خالل  من  التوزيــــع  قنوات 
استمرت  ذلك،  إىل  باإلضافة   . ن مستقل�ي ومدراء  قوية  مؤسسات 

المؤسسية. المخاطر  إدارة  القوي عىل  ن  ك�ي ال�ت ي 
كة �ن ال�ش

رئيس  قبل  من  المستمر  والتوجيه  الدعم  من  النجاح  هذا  جاء  وقد 
مجلس اإلدارة سعادة خلف الحبتور، وأعضاء مجلس اإلدارة، بجانب 
المؤهالت  تمتلك  ي  ال�ت التنفيذية  اإلدارة  قبل  من  ي 

المتفا�ن العمل 
أوائل  ي 

�ن تم  الذي  التغي�ي  بعد  كة  ال�ش تقود  ي  وال�ت الالزمة  ات  والخ�ب
السيد عبد  ، حصل 

ً
التصنيف مؤخرا 2021. وباإلضافة إىل رفع  عام 

ي حفل 
” �ن ن ي قطاع التأم�ي

ي �ن هللا النعيمي عىل جائزة “رجل العام المه�ن
 .2022 ق األوسط وشمال إفريقيا  ن لمنطقة ال�ش توزيــــع جوائز التأم�ي
مجال  ي 

�ن ته  وخ�ب القوي  امه  ن الل�ت  
ً
تقديرا الجائزة  عىل  الحصول  كان 

وقيادة  الشامل،  التحول  إدارة  ي 
�ن المالية كخب�ي  والخدمات  ن  التأم�ي

الكفاءة. لضمان  التعاون  وتعزيز  األفراد  تركز عىل  ي  ال�ت العمليات 
المعالم  واضحة  عمل  اتيجية  اس�ت ن  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب ابتكرت  لقد 
مع  وتوقعاته  السوق  ظروف  مع  تتما�ش  القادمة  الثالث  للسنوات 
ن عىل الرقمنة وأتمتة العمليات وتوف�ي تجربة شاملة. ويعد مركز  ك�ي ال�ت
والبوابات  الشكاوى  إدارة  ونظام  كة  لل�ش التابع  المتطور  االتصال 
ي  ال�ت للمبادرات  قوية  نماذج  والعمالء  بالوسطاء  الخاصة  ونية  اإللك�ت
كة  �ش تكريم  تم  وقد  التحول.  رحلة  من  كجزء  بنجاح  تنفيذها  تم 
عىل  وحصلت  المبادرات،  هذه  بفضل  مؤخًرا  ن  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب
دي  آي  جوائز  مؤتمر  ي 

�ن مستقبلية”  عمالء  تجربة  “أفضل  جائزة 
ي 

االستثنا�ئ امها  ن الل�ت  2022 الرقمي  التحول  مستقبل  لمشاريــــع  �ي 
ترقيته  تمت  الذي  التصنيف  ويعد  باستمرار.  العمالء  تجربة  بتعزيز 
تطوير  تواصل  ن ح�ت  للتأم�ي الوطنية  ي  د�ب كة  دافعة وتشجيًعا ل�ش قوة 

وعمالئها. كائها  لخدمة �ش الفرص  من  المزيد  وخلق  عملياتها 
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. بأفضل صورة  كة  ال�ش ن وعمالء  ي متطلبات جميع مساهم�ي �ب
ّ
تل ثقة؛ 

الدكتور   ،” ن للتأم�ي األوسط  ق  ال�ش كة  “�ش لـ  التنفيذي  الرئيس  وكان 
ين عاًما  كة خالل الع�ش إليه ال�ش ي صويص، قد أوجز ما وصلت 

رجا�ئ
وأصبحت  أعمالها  وتوسعت  رأسمالها  نما  وكيف  فقط،  ة  األخ�ي
إىل  ووصلت  المحىلي  ن  التأم�ي ي سوق 

�ن األك�ب  فيها  ن  المساهم�ي حقوق 
اإلنجازات. ، وغ�ي ذلك من  ن التأم�ي أنواع  لبعض  تفردها وقيادتها 

معلومات  ات،  سم�ي ماجد  المهندس  كة  لل�ش العام  المدير  وقّدم 
واإلداري  ي  الف�ن الجهاز  إليه  وصل  الذي  ي  المه�ن المستوى  عن 
ونظم  األعمال  تطوير  ي 

�ن وجهودها  تقّدمها،  ي  ال�ت والحوافز  كة،  لل�ش
المخاطر  وإدارة  الحوكمة  لنظام  تطبيقها  إىل  باإلضافة  المعلومات، 
تقديم  وبالتاىلي  العالمية،  المستويات  إىل  بأعمالها  االرتقاء  أجل  من 

معها. ن  والمتعامل�ي لجمهورها  الخدمات  أفضل 
القابضة  كة  لل�ش الجديد  الهيكل  ر 

ّ
سيوف سبق،  ما  إىل  وباإلضافة 

استثمارية جديدة خارج  ي مجاالت 
�ن التوسع  إمكانية  التابعة  كاتها  و�ش

القابضة،  كة  ال�ش عائدات  عىل  إيجاًبا  سينعكس  مما   ، ن التأم�ي قطاع 
عمالئها. قاعدة  وتوسيع  مساهميها،  وحقوق 
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المصدر: وكالة األنباء األردنية

ن التكافلي تعتمد زيادة رأسمالها المدفوع إل 400 مليون جنيه »أورينت« للتأم�ي

عبدالرسول،  مصط�ن  محمد  كشف  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
اعتماد  عن  مرص،  التكافىلي  ن  للتأم�ي أورينت  كة  ل�ش المنتدب  العضو 
رأسمال  زيادة  األخ�ي  اجتماعها  خالل  كة  لل�ش العمومية  الجمعية 

400 مليون جنيه. المدفوع إىل  كة  ال�ش
أنه  الغد«،  لـ»أموال  خاصة  ترصيحات  ي 

�ن عبدالرسول،  وأوضح 
مليون جنيه من   150 البالغة  كة  ال�ش رأسمال  ي 

�ن الزيادة  تمويل  تقرر 
كة  لل�ش المالية  المالءة  سيدعم  ذلك  بأن   

ً
منوها المرحلة،  األرباح 

مناقشته  الجاري  الموحد  ن  التأم�ي قانون  متطلبات  مع  توافقا  ي 
ويأ�ت

النواب. بمجلس 
الماىلي  مركزها  اعتمدت  كة  لل�ش العمومية  الجمعية  أن  إىل  وأشار 
تحقيق  أظهر  والذي   2022/2021 ي 

الما�ن الماىلي  العام  خالل 
جنيه  مليار   1.866 محققة  أقساطها   بمحفظة   

ً
نموا  45% كة  ال�ش

ي العام الماىلي األسبق 2020/2021.
أقساطا، مقابل 1.283 مليار �ن

 652 بقيمة  لعمالئها  تعويضات  إجماىلي  سددت  كة  ال�ش أن  وأضاف 
 454 2021/2022، مقابل  ي 

مليون جنيه خالل العام الماىلي الما�ن

نمو  بمعدل   ،2020/2021 عليه  السابق  الماىلي  العام  خالل  مليونا 
.43%

االكتتاب  بفائض   
ً
نموا  20.5% كة حققت  ال�ش أن  عبدالرسول  وذكر 

156 مليونا  2021/2022، مقابل  ليسجل 188 مليون جنيه خالل 
السابق عليه. الماىلي  العام  ي 

�ن
 30% بنحو  كة  ال�ش استثمارات  محفظة  إجماىلي  ارتفاع  إىل  ولفت 
 1.356 مقابل   ،2022 يونيو  بنهاية  جنيه  مليار   1.766 إىل  لتصل 
أغلبية  بأن   

ً
منوها السابق،  العام  من  المناظرة  ة  الف�ت ي 

�ن مليار 
العام من أذون وسندات الخزانة  ي أدوات الدين 

كة �ن استثمارات ال�ش
بالبنوك. اإلدخارية  واألوعية 

 2.903 لتسجل   34% بنسبة  كة  ال�ش أصول  إجماىلي  “ارتفع  وتابع:  
، مقابل 1.161 مليار يونيو 2021”. ي

مليار جنيه بنهاية يونيو الما�ن
ي  بمحفظ�ت  

ً
نموا  15% تستهدف  كة  ال�ش أن  إىل  عبدالرسول  وأشار 

 ،2022/2023 الجاري  الماىلي  العام  خالل  واستثماراتها  أقساطها 
يونيو  بنهاية  مليارين  نحو  والثانية  جنيه  مليار   2.1 إىل  األوىل  لتصل 

الماىلي  لالستثمار  كة  أيًضا �ش مظلتها  تحت  وضّمت  القابضة،  كة  ال�ش
لالستثمارات  “ليفانت”  بوابة  وهما:  العقاري؛  لالستثمار  وأخرى 
كة  إىل �ش باإلضافة  العقارية،  لالستثمارات  “ليفانت”  وبوابة  المالية، 

. ن للتأم�ي األوسط  ق  ال�ش
كات  �ش أعمال  تحكم  جديدة  وتعليمات  أنظمة  تطبيق  بدء  ومع 
المرونة  الجديد  الملكية  هيكل  ضمن  كة  ال�ش لدى  سيكون   ، ن التأم�ي
 ،

ً
الكافية لالستمرار بإدارة أعمالها غ�ي التأمينية والتوسع فيها مستقبل

بأعمال  تتعلق  ال  ي  ال�ت وموجوداتها  باستثماراتها  االحتفاظ  جانب  إىل 
ي 

�ن والدخول  وأعمالها  استثماراتها  تنمية  إمكانية  عن   
ً

فضل  ، ن التأم�ي
أعىل  مرونة  وتحقيق  أك�ب  بسهولة  جديدة  استثمارية  وفرص  أسواق 

المستقبلية. والبيع  اء  ال�ش عمليات  ي 
�ن

لتأسيسها،  ن  الست�ي بالذكرى  تحتفل  وهي  كة  ال�ش أن  قعوار  وأكد 
تقديم  إىل  التحول  من  جديدة  حقبة  هيكلتها،  إعادة  خطوة  تشكل 
أهمية  تزايد  مع  أنه  للسوق، مضيفا  متطور  ونهج  متقدمة  تكنولوجيا 
بات  ة،  األخ�ي اآلونة  ي 

�ن األعمال  مجاالت  مختلف  ي 
�ن الرقمي  التحّول 

ي هذا المجال.
وري مواكبة أحدث التطورات والمستجدات �ن من الرصن

حفل  خالل  تقديمها  جرى  ي  ال�ت الجديدة  التجارية  العالمة  وتعكس 
بكل  كة  ال�ش تدخله  الذي  الرقمي  التحّول  من  الجديد  العرص  كة،  لل�ش

ن لالستحواذ %47.8 من أسهمها ن األهلية تقبل عرض الوطنية للتأم�ي التأم�ي

 ،)AINS( ن األهلية كة التأم�ي سلطنة عمان:سلطنة عمان: وافق غالبية مساهمو �ش
 ،)NLIF( والعام  الحياة  عىل  ن  للتأم�ي الوطنية  كة  ال�ش عرض  عىل 

األقلية. لالستحواذ عىل حصة  مسقط،  ببورصة  ن  المدرجت�ي
ن  مساهم�ي موافقة  تلقت  أنها  األهلية  ن  التأم�ي كة  �ش وأوضحت 
%95.6 من رأس المال، وأن العرض لالسحواذ عىل حصة  يمتلكون 

والمدفوع. المدرج  رأسمالها  من  بالمائة   47.5 البالغة  األقلية 
تموز   / يوليو  ي 

�ن أشارت  والعام  الحياة  عىل  ن  للتأم�ي الوطنية  وكانت 
بقيمة  أشهر،   6 خالل  االستحواذ  بعرض  ستتقدم  بأنها   ، ي

الما�ن
ي تاريــــخ العرض، ويرى 

ية لألسهم �ن 1.15 مرة من القيمة الدف�ت تمثل 

ومعقولة. عادلة  قيمة  أنها  المجلس 
ريال،  ن  مالي�ي  10 والمدفوع  المصدر  األهلية  ن  التأم�ي رأسمال  ويبلغ 

للسهم. 0.1 ريال  بقيمة اسمية  100 مليون سهم،   
ً
موزعا

 ،2021 السنوية عن عام  أرباحها  ي 
 �ن

ً
تراجعا ن األهلية  التأم�ي وشهدت 

بأرباح  مقارنة  ريال،  مليون   3.82 إىل  لتصل  بالمائة،   12.93 بنسبة 
.2020 ي عام 

4.39 مليون ريال �ن قيمتها 
عىل  استحواذها  عملية  استكملت  ن  للتأم�ي الوطنية  كة  ال�ش أن  يذكر 
 12 ي 

�ن األوسط”  ق  “ال�ش إنشورانس  إلالينس  صن  أند  رويال  كة  �ش
الجاري.  المصدر: مباشريوليو 
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نظرة مستقبلية مستقرة. درجة  »+a« ممتاز، مع 
لمجموعة  المملوكة  اإلمارات   – ن  للتأم�ي أورينت  كة  �ش أن  يذكر 
كة  ي �ش

ي بزيادة حصتها �ن
الفطيم اإلماراتية، قامت بنهاية العام الما�ن

التكافىلي – مصـر، لتصل إىل %80 بدال من60%. ن  للتأم�ي أورينت 
التجاري  ي  أبوظ�ب لبنك  العائدة  األسهم  اإلماراتية  كة  ال�ش ت  واش�ت
 – التكافىلي  ن  للتأم�ي أورينت  كة  �ش ي 

�ن  )
ً
سابقا ي  الوط�ن االتحاد  )بنك 

كة ال�ش أسهم  %20 من  والبالغة  مصـر 

1313

.2023
مرص  التكافىلي  ن  للتأم�ي أورينت  كة  ل�ش ي 

االئتما�ن التصنيف  تجديد  وتم 
للعام   AM Best الدولية  التصنيف  وكالة  من  ي 

الما�ن يونيو  خالل 
. التواىلي الرابع عىل 

ن باإلمارات  كة أورينت للتأم�ي ة تصنيف القوة المالية ل�ش وأكدت األخ�ي
 A( درجة  عند  مرص   – التكافىلي  ن  للتأم�ي أورينت  لها  التابعة  كة  وال�ش
عند  ن  كت�ي لل�ش األجل  طويلة  اإلئتمانية  التصنيفات  وكذلك  ممتاز(، 

المصدر: أموال الغد

ن التكافل ترفع رأسمالها المدفوع إل 320 مليون جنيه »وثاق« للتأم�ي

وثاق  كة  ل�ش العمومية  الجمعية  وافقت  العربية:  مرص  العربية:جمهورية  مرص  جمهورية 
جنيه  مليون   275 من  المدفوع  رأسمالها  زيادة  عىل  التكافىل  ن  للتأم�ي
زيادة  وتستهدف  جنيه،  مليون   45 بزيادة  جنيه،  مليون   320 إىل 

3 سنوات. 500 مليون جنيه خالل  رأس المال إىل 
محفظة  إجماىلي  أن  كة،  ال�ش إدارة  مجلس  رئيس  جاد،  عن�ت  كشف 
ي 

الما�ن الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليون   719 بلغ  كة  ال�ش أقساط 
السابق  الماىل  العام  نهاية  601 مليون حنيه  2021/ 2022، مقابل 

.2021 /2020 عليه 
87 مليون جنيه النشاط إىل  ارتفاع فائض 

خالل  كة،  ال�ش لعمالء  دة  المسدَّ التعويضات  فاتورة  أن  جاد  وأوضح 
مليون   362 مقابل  جنيه،  مليون   455 بلغت   ، ي

الما�ن الماىلي  العام 
عليه. السابق  الماىلي  العام  نهاية  جنيه 

جنيه  مليون   595 لتبلغ  كة  بال�ش الوثائق  حَملة  حقوق  ارتفعت  كما 
.2021 يونيو  بنهاية  مليون جنيه   551 مقابل   ، ي

الما�ن يونيو  بنهاية 

ن جنيه  مالي�ي  9 إىل  تصل  بقيمة  زاد  ي  التأمي�ن النشاط  فائض  أن  وأكد 
مليون   78 مقابل   ، الما�ن يونيو  بنهاية  جنيه  مليون   87 إىل  ليصل 

.2021 يونيو  بنهاية  جنيه 
الما�ن  يونيو  بنهاية  بلغت  كة  ال�ش ولفت إىل أن محفظة استثمارات 
جنيه  مليون   17 توزيــــع  كة  ال�ش وأعلنت  جنيه،  مليار   1.034 نحو 
غ�ي  النشاط  فائض  بلغ  بينما   ، الحاىلي العام  ن  ك�ي المش�ت عىل  فائًضا 

ن جنيه. 10 مالي�ي الموزع 
أرباًحا مليون جنيه   58 تحقق  التكافىل  ن  للتأم�ي وثاق 

ي 
صا�ن أن  التكافىل  ن  للتأم�ي وثاق  كة  �ش إدارة  مجلس  رئيس  وكشف 

جنيه. مليون   58 بلغ  للتوزيــــع  القابلة  األرباح 
المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  موافقة  تنتظر  أنها  كة  ال�ش أعلنت  كما 
أخرى  وجهات  للمستشفيات  جنيه  ن  مالي�ي  10 بقيمة  عات  ت�ب عىل 

. ي
الما�ن الماىلي  العام  الصحة خالل  بقطاع 

المصدر: المال

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