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1. Introduction 1. مقدمة 

 
The Supervisory Authority of Insurance and Social Welfare (ACAPS) in 
Morocco organized the 4th conference of the Arab Union of Insurance 
Regulatory Commissions (AUIRC) at the Palmeraie Resorts in Marrakech on 
December 5th, 2019. 

The theme of this edition was «Challenges of regulation of the insurance 
industry in the MENA region». 

More than 150 participants from various horizons attended the event among 
which chairmen, directors, and representatives of the insurance Supervisory 
authorities of Arab countries as well as many representatives of the regional 
and international organizations and institutions of the insurance industry. 

It is important to remind that in 2018, the members of the Arab Forum of 
Insurance Regulatory Commissions (AFIRC) agreed to move the Forum into a 
Union (AUIRC), hence. The Union will have the City of Abu Dhabi as a 
permanent Headquarter. 
 
The Arab Union of Insurance Regulatory Commissions brings together 
regulatory bodies in the insurance sector of the Arab countries. 
 
In fact, the Union aims to develop supervisory capacities, encourage 
harmonizing legal frameworks in the Arab world, support the launch of field 
initiatives for the insurance sectors, assist in building capacities of insurance 
specialists in the Arab world, and support the building of a sound competitive 
and stable regional insurance market. 
The Union will have the City of Abu Dhabi as a permanent Headquarter. 

المؤتمر الرابع التحاد  بالمملكة المغربية هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي نظمت

 2019ديسمبر / كانون األول  5يوم   الهيئات العربية لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين

 ت.يزوررمري ندق بالف في بمدينة مراكش

نطقة تحديات تقنين وتنظيم قطاع التأمين في م '' وتمحور موضوع دورة هذه السنة حول

 . '' الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اقبة خبراء وممثلي هيئات مر شخصية فاعلة من 150 ثر منهذا المؤتمر مشاركة أك وشهد

دولية تعمل والتأمينات بالدول العربية، باإلضافة إلى ممثلين عن مؤسسات ومنظمات إقليمية 

 .في قطاع التأمين

ية لإلشراف خالل االجتماع السنوي المنعقد العام الماضي بدبي، اتفق أعضاء الهيئات العرب

ابة إلى اتحاد تأمين على تحويل منتدى الهيئات العربية لإلشراف والرقوالرقابة على أعمال ال

لتعاون بين لالهيئات العربية لإلشراف والرقابة، وذلك لتعزيز المنظمة وإعطاء دفعة جديدة 

 .الهيئات العربية

 

ى ويهدف االتحاد إلى تطوير القدرات اإلشرافية من خالل خلق إطار مؤسسي يهدف إل

توى تبادل في األطر التنظيمية واإلشرافية على األسواق العربية ورفع مستحقيق االنسجام 

لما تشهده  المعلومات والخبرات، وكذا توفير المساعدة الفنية في هذا المجال، وذلك نظرا  

التحاد اوقد تم االتفاق على أن يكون مقر . صناعة التأمين من تطورات متسارعة وتحديات

 .تحدة بمدينة أبو ظبيبدولة اإلمارات العربية الم

  

http://www.afirc2019.com/
https://www.acaps.ma/ar
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2. Panel Contents 2. الجلسات تفاصيل 

Panel 1: Regional Landscape: Challenges and Opportunities  تحديات والفرصال: المشهد اإلقليمي: 1الجلسة 

 

Achieving a strong and viable insurance industry requires an efficient 

financial sector. Special emphasis should be placed on creating an adequate 

infrastructure to achieve sustainable financial sector development: 

securities exchanges, payment and settlement systems, and the regulation 

and supervision necessary to protect policyholders, as well as financial 

stability, good corporate governance, and transparent markets all play a 

part. A modern, well-regulated financial industry can trigger a virtuous circle 

of financial and economic development. A growing insurance market has a 

positive impact on further financial sector development and capital 

formation in the economy. 

With a market size of approximately US$ 40 Billion, the insurance industry in 

the MENA1 region shows relatively high growth rate with double digit figures 

in some countries. 

The MENA region faces major challenges including a widespread lack of 

financial literacy and a low awareness regarding insurance products and 

their benefits. These constraining factors are more prevalent in resource-

poor than resource-rich countries, the latter having higher levels of financial 

education and technology at their disposal. For instance, insurance 

 

ز، يتطلب إحداث صناعة تأمين قوية ومستدامة وجود قطاع مالي فعال. وعليه وجب التركي

 عبر بشكل خاص، على خلق بنية تحتية مالئمة لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع المالي،

قبة الضروريين ، إلى جانب توفير التقنين والمرافعالةال والتسويةوأنظمة األداء  ماليةمبادالت 

شفافية لحماية المؤمن لهم، فضال عن ضمان االستقرار المالي والحكامة الجيدة للشركات، و

 األسواق.

 صاديةلى تحقيق تنمية مالية واقتأن تساعد ع صناعة مالية حديثة ومنظمة بشكل جيديمكن ل

قطاع المالي، التأمين ينعكس إيجابيا على تحقيق مزيد من النمو في ال . كما أن نمو سوقمستدامة

 وعلى تشكيل الرأسمال في االقتصاد.

مليار  40أزيد من إلى 3سوق التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يصل حجم

ت تحقق معدل نمو مرتفع نسبيا، علما أن بعض دول المنطقة تحقق معدالدوالر أمريكي و 

 .%10تفوق  نمو

ضعف في الوعي منها في المقابل، تواجه منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عدة تحديات، 

بمنتجات التأمين وفوائدها. هذه التحديات تنتشر أكثر في الدول الفقيرة وضعف الدراية المالي 

                                                           
1 MENA in this context = Arab countries               

 السياق، الدول العربيةا، في هذا نقصد بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقي 1

http://www.afirc2019.com/


 

 

 
 

www.afirc2019.com         Page 4/9 
 

penetration rate2 in the MENA region is 1.7%, well below the global mean of 

6.1%. This means that the potential for development and growth of the 

insurance sector is still wide. 

The demand for insurance in the region may also be affected by cultural and 

religious factors, hence the development of Takaful Insurance. 

On the regulatory side, regulation in the MENA countries tend to be less 

detailed than in developed countries. While overly prescriptive regulations 

can impede the efficient functioning of insurance markets, lack of a sound 

set of rules can be even more detrimental. Without proper regulation, 

insurers relying on inadequate risk management systems can enter the 

market with ‘cheap’ products, resulting in underpricing and under-

provisioning, pushing sound insurers out of the market. However, 

significantly improved and modernized regulatory regimes have been put in 

place recently in some countries. 

Furthermore, insurance in the MENA region is mandatory for only a limited 

number of lines. Only motor third-party liability is compulsory in the majority 

of the countries in the region. 

Digitalization is also considered as one of the biggest opportunities for 

insurance in the region because of its potential to reduce costs and increase 

the number of beneficiaries of insurance service. 

This panel discussion has known the participation of Malene Duncan( IAIS), 

Bachir Baddou (General Manager of the Moroccan Federation of Insurance 

التكنولوجيات. بالمنطقة أكثر من البلدان الغنية التي تتمتع بمستويات أعلى في التعليم وتملك 

، وهو أقل بكثير من % 1.7في المنطقة   4فعلى سبيل المثال، ال يتجاوز معدل انتشار التأمين

. وهذا يعني أن إمكانيات تطوير ونمو قطاع التأمين مازالت % 6.1المعدل العالمي الذي يبلغ 

 كبيرة.

لى تطوير ساعد مثال عيويمكن للطلب على التأمين، أن يتأثر أيضا بعوامل ثقافية ودينية، ما 

 التأمين التكافلي.

ل تفصيال يبدو التقنين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أققد وفي الجانب التنظيمي، 

لة في أداء من ذلك المعتمد في الدول المتقدمة، علما أن كثرة التنظيم يمكن أن تؤدي إلى عرق

من القواعد  ن االفتقار إلى مجموعة سليمةأسواق التأمين، لكن في المقابل، وجب التنبيه إلى أ

لتي يمكن أن يكون أكثر ضررا. ففي ظل غياب التنظيم، يمكن لشركات التأمين ااألنظمة و

دي "، ما يؤضعيفةتعتمد على نظم إدارة المخاطر غير الكافية أن تدخل السوق بمنتجات "

ى الخروج إلالسليمة لتأمين بالتالي إلى انخفاض في األسعار واالدخار، ويدفع، أيضا شركات ا

ا. تنظيميةومع ذلك، فقد تم وضع أنظمة  من السوق.  حديثة في بعض البلدان مؤخر 

محدود  في عدد إلزاميالتأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  فإنعالوة على ذلك، 

 ت. في التأمين على السيارات/العربا مسؤولية الطرف الثالثمنتجات التأمين، كفقط من 

                                                           
2 Insurance Penetration rate = Insurance premiums/GDP 

 معدل انتشار التأمين= أقساط التأمين/ الناتج المحلي اإلجمالي 2 
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and Reinsurance Companies, Morocco) and Hafedh Gharbi (Chairman of the 

Insurance General Comity (Comité Général des Assurances), Tunisia) 

 

منطقة، وبدورها، تعتبر الرقمنة واحدة من أكبر الفرص التي يحظى بها قطاع التأمين في ال

 نظرا لقدرتها على تخفيض التكاليف ورفع عدد المستفيدين من خدمات التأمين.

 بشير ،(التأمين لمراقبي الدولية الجمعية) دونكان مالين من كل الجلسة هذه خالل تدخل قد

 حافظ و ،(المغرب التأمين، وإعادة التأمين لشركات المغربية الجامعة مديرعام)بادو

 . (تونس للتأمين، العامة الهيئة رئيس)الغربي

Panel 2: Supervision toward market development السوق لتطوير كحافز اإلشراف: 2 الجلسة 

 

For many years now, Insurers face increasing regulatory pressure. In fact, 

few sectors have attracted as much regulation as insurance. While the aims 

of this regulation are often wholly commendable – protecting consumers 

and ensuring the sustainability of insurance companies’ activity –, the way 

it is implemented can prove completely unsuited to the economic and 

commercial reality of the insurance sector. 

The issue facing regulators and insurers today is finding the right balance. 

For example, excessive regulation can run counter to the interests of 

consumers, by reducing the range of products and services offered. Similarly, 

inadequate regulation of insurance would not allow the industry to continue 

fully to perform its role of supporting the economy. Because nothing is more 

efficient than good regulation and nothing more counter-productive than 

bad regulation, supervisory authorities must work with insurers and 

reinsurers to harmonize insurance regulation. 

This panel discussion has known the participation of Chakib Abouzaid 

(Secretary General, General Arab Insurance Federation), Ahmad Al Maamari 

 

ت قليلة منذ عدة سنوات، تواجه شركات التأمين ضغوطا تنظيمية متزايدة. ففي الواقع، قطاعا

داف هذا التنظيم فقط من نالت اهتماما بالتقنين بالقدر ذاته الذي ناله قطاع التأمين. ورغم أن أه

، إال إلى حماية المستهلكين وضمان استقرار واستدامة نشاط شركات التأمينرمي باألساس ت

لواقع لأن الطريقة التي يتم من خاللها تنزيل هذه التنظيمات، يمكن أن تكون غير مالئمة 

 االقتصادي والتجاري لقطاع التأمين.

لتوازن مين، في إيجاد اوشركات التأهيئات الرقابة وتكمن اإلشكالية الحالية التي تواجه 

ية مع الصحيح. فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي يمكن أن تتعارض كثرة القواعد التنظيم

يم غير مصالح المستهلكين، بسبب تقليل أنواع المنتجات والخدمات المقدمة، لن يسمح التنظ

  الكافي لصناعة التأمين باالستمرار في أداء دورها المتمثل في دعم االقتصاد.

http://www.afirc2019.com/
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(Vice President Insurance Sector, Capital Market Authority of Sultanate of 

Oman), Hassen Faki (Chief Executive Officer, STAR Tunisia) and Mostafa 

Ahmed Khalil (Supervision and Control Manager - Insurance Companies 

Department at the Financial Regulatory Authority of Egypt). 

نين من جهة أخرى، وبالتالي، واعتبارا لفعالية التنظيم الجيد من جهة، والنتائج السلبية لسوء التق

ن من أجل وجب على هيئات المراقبة والتقنين العمل بشراكة مع شركات التأمين وإعادة التأمي

 .تنسيق التنظيمات المقننة للسوق

كاتب عام االتحاد العام العربي ( شكيب أبو زيد  من كل الجلسة هذه خالل تدخل قد

 طنة عماننائب رئيس قطاع التأمين، الهيئة العامة لسوق المال بسل(المعماري أحمد،)للتأمين

 ل، مديرخلي أحمد مصطفيو )التأمين وإعادة للتأمين التونسية الشركة عام مدير(فقيه  حسن ،)

 .لمالية بمصرا للرقابة العامة بالهيئة التأمين شركات على والرقابة لإلشراف المركزية باإلدارة

Panel 3: Insurance education and policyholders’ protection  التربية المالية المتعلقة بالتأمين وحماية حقوق المؤمن لهم3الجلسة : 

An enlightened consumer is an empowered consumer. An aware consumer 

not only protects himself but also induces efficiency, transparency and 

accountability in the entire insurance sector. Realizing the importance of 

consumer empowerment the Regulatory Authorities has to accord priority 

to Consumer Education, Consumer Protection and Consumer Awareness. 

It is important to recognize that policyholders and potential policyholders 

have a right to deal with honest, trustworthy and knowledgeable insurers 

and intermediaries. Considering that insurers and intermediaries have a 

greater knowledge of insurance issues than the majority of policyholders, 

flow of information may be distorted. This is because by the very nature of 

insurance business, consumers may not be able to detect contracts that 

could be biased in favor of insurers or which may be interpreted to favor the 

insurer or simply fail to meet their needs. In addition, marketing methods 

could place potential policyholders under pressure to make wrong purchase 

decision. 

 

تشار المستهلك الواعي بحقوقه هو مستهلك قوي، فهو ال يحمي نفسه فحسب، بل يشجع على ان

التقنين، نظرا  الكفاءة والشفافية والمساءلة في قطاع التأمين بأكمله. وبالتالي، وجب على هيئات

 وحمايته.  للدور الذي يلعبه المستهلك الواعي، إيالء األولوية إلى تربية المستهلك وتوعيته

ت ووجب التنبيه إلى بعض األمور التي قد تكون لها تأثيرات سلبية. فنظرا لكون شركا

شوب تدفق يووسطاء التأمين لديهم معرفة أكبر بقضايا التأمين مقارنة بالمؤمن لهم، يمكن أن 

لمستهلك المعلومات بعض االختالالت. ذلك، أنه بسبب طبيعة قطاع التأمين، يمكن أال يكون ا

تلك التي  لتعرف على العقود التي يتم تفسيرها لصالح شركة التأمين، أو ببساطة،قادرا على ا

 ال تستجيب لحاجياتهم. فضال عن ذلك، يمكن ألساليب التسويق، أن تضع المؤمنين لهم

 المفترضين تحت الضغط من أجل اتخاذ قرارات خاطئة. 

http://www.afirc2019.com/


 

 

 
 

www.afirc2019.com         Page 7/9 
 

Through consumer education programs, we seek sensitize the public on the 

importance of insurance, the reasons as to why one should have an 

insurance cover, types of products available on the market. Providing this 

information will not only improve insurer, intermediary and consumer 

relationships but also grow the insurance industry by strengthening 

consumer confidence. 

This panel discussion has known the participation of Hannah Grant (Head of 

Secretariat, Access to Insurance Initiative (A2ii)), Amjad Jaddou (Director of 

Insurance Directorate at the Palestine Capital Market Authority), Khadija Al 

Hmoudi (Insurance Authority of the United Arab Emirates) and Khalil AL 

Alamy (ACAPS). 

ين، طنين بأهمية التأموتسعى، برامج تربية وتوعية المستهلكين، إلى تحسيس عموم الموا

تاحة والدواعي التي تفرض التوفر على غطاء تأميني، فضال عن أنواع منتجات التأمين الم

ات في السوق. فتوفير مثل هاته المعلومات من شأنه، ليس فقط تحسين العالقات بين شرك

ل الخالتأمين والوساطة والمستهلكين فحسب، بل أيضا اإلسهام في نمو صناعة التأمين من 

 تعزيز ثقة المستهلك.

 ىإل الولوج سكرتارية مبادرة رئيسة (ڭرانت هانا من كل الجلسة هذه خالل تدخل قد

 ال ب فلسطينالم لسوق الفلسطينية العامة التأمين، الهيئة مديرية مدير(جدو أمجد ،)التأمين

 مراقبة هيئة( العلمي خليل و )المتحدة العربية التأمين، اإلمارات هيئة( الحمودي خديجة ، )

 .)االجتماعي، المغرب التأمينات واالحتياط
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3. Preliminary Recommendations : 3. توصيات أولية 

 
The panel discussions during the conference were dynamic and each panelist 
presented the context of its own jurisdiction and/or its organization. 
Participants to the conference also had the opportunity to be part of the 
discussion through open questions to the panelists. 

The objective of this section is to focus on the major takeaways of the day 
rather than give a thorough and exhaustive report of the discussions. 

The main recommendations of the conference can be summarized as 
follows: 

 To strengthen and to formalize partnership and cooperation among 
regulators across the MENA Region in order to work on the 
harmonization of supervisory standards and best practices and 
based on the international standards set by the IAIS; 
 

 To promote the initiatives of the industry across the MENA Region 
in order to enable the establishment of strong regional operators; 
 

 To consolidate the Arab insurance market in order to strengthen the 
financial soundness of insurance providers and to increase coverage; 
 

 To work for the increase the insurance penetration rate by increased 
efforts on insurance education and financial education in order to 
develop the insurance market and to reach populations not covered 
by insurance products; 
 

 

 أو/  وبلده  سياقث نبذة عن متحد كل وقدم ديناميكية المؤتمر خاللجلسات ال مناقشات كانت

 سئلةأ خالل من المناقشة في للمشاركة الفرصة المؤتمر في للمشاركين أتيحت كما .منظمته

 .للمتحدثين مفتوحة

 

 قيقود شامل تقرير تقديم من بدال  أهم التوصيات  على التركيزالفقرة هو  هذه من الهدف

 .للمناقشة

 

 :للمؤتمر كما يليالرئيسية يمكن تلخيص التوصيات 

 

  وسطاأل الشرق منطقة أنحاء جميع في الرقابةهيئات تقوية الشراكة والتعاون بين 

 تالممارسا وأفضل اإلشرافية المعايير تنسيق على العمل أجل من إفريقيا وشمال

 IAIS هاتحدد التي الدولية المعايير على بناء  

 

 يقياإفر وشمال األوسط الشرق منطقة أنحاء جميع فيالتأمين  صناعة مبادرات تعزيز 

 أقوياء وتأسيس شركات أو مجموعات/تجمعات إنشاء تمكين أجل من

 

  التأمين لمقدمي المالية السالمة تعزيز أجل من العربي التأمين سوق توحيدالعمل على 

 التغطية وزيادة

  

 التثقيفو التعليم في الجهود زيادة خالل من التأميننفاذ  معدل زيادة أجل من العمل 

 شملهمت ال الذين السكان إلى والوصول التأمين سوق تطوير أجل من يلتأمينوا المالي

 التأمين منتجات

 

 لهم المؤمنوحماية  ومستقرة، آمنة ،عادلة تأمين أسواق لحفاظ علىا 

http://www.afirc2019.com/
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 To promote the maintenance of efficient, fair, safe and stable  
insurance markets for the benefit and protection of policyholders 
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