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دورية  تصدر عن األمانة العامة  

 لإلتحاد العام العربي للتأمين

GAIF Electronic Newsletter 

 Dear readers, 

We will appreciate receiving any information about your       
company and the Insurance industry in your country. 

Thank you for your support. 

راءنا االعزاء
ُ
 ق

 الرجاء من عموم القراء مدنا بأخبار شركاتهم وأسواقهم

 
 علــى دعمكـــم

ً
 شكــرا

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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Summary فهرس النشرة 

GAIF 33rd 
General Conference 

Oran 11th - 14th Oct 2020 

The Challenge of  
Modernizing The Arab 

Insurance Industry  

  دم عصرنة صناعة 

  الرأم   ال ربية

1. Insurance in a world of climate extremes: what latest science tells us  

2. Press Conference: Climate Risk and Response: Physical Hazards and            
Socioeconomic Impacts  

3. AXA considering sale of Middle Eastern operations, reports  

World Insurance 

Arab Insurance 

2. United Arab Emirates:  

أمطار بداية ال ام  بدع شركاع القرأم   با،ماراع  •

 م يو   رهم  60مطالباع بق 

ل زائرين في  »الرأم  «:قانو  إلزامية »صحة    « •

 مراح ه األخ كة 

Jordan.1 : 

األر   يبدأ  طبيق الرأم   الصحي الشامل مارس  •

 املقبل 

6. Libya: NOC declares force 
majeure after LNA blockades oil 
exports from Brega, Ras Lanuf, 
Hariga, Zueitina and Sidra ports  

.5 Palestine :   شف ر ديالع أس ار  أم 

  في ف سط  ” الدراجاع النارية“

8. Morocco: Assurance : bien    
orientées, les primes émises  
pourraient frôler 45 milliards de 
DH en 2019 (La VIE éco)  

.7 Egypt : 

  زم شركاع الرأم   ب قو  جديدة ››الرقابة املالية« •

 ملرناهى الصغر 

م هد الرأم   بمصر بالر او  مع مؤسسة الردريب  •

املم كة  Unicorn Simulationsامل رمدة يونيكور  

املر دة )أخررام أعمال ورشة ال مل ب نوا  

 »)الرخطيط االستكا يجي ، ارة شركاع الرأم  «

Companies News 

Regional Insurance 

1. GDP growth forecast to remain subdued this year and next  

2. MENA insurance market in 2018: Ranking of the top 50 insurers by turnover  

Registration 

3. Tunisia: Tuni-
sian insurance 
market: Compa-
nies' ranking per 
turnover of 2018  

.4 Syria : منرج...
ً
قريبا

 أم   صحي جديد ل مواطن   وعائالتهم من 

 ذوم الدخل املحدو  

• Tunis Re during the Fourth Quarter of 2019  

• Arqaam Cap reaffirms Saudi Re’s ‘Buy’ rating, 

sets TP at SAR 11  

 األمانة ال امة

• GAIF Algeria to tackle the modernisation        

challenges facing insurers  

لإل  ا  ال ام ال ر    33إجرماع اللجنة الر ض كية ال  يا ل مؤ مر ال ام الق  •

 11-2020/10/14الجزائر  –ل رأم   وهرا  

 143مج ة الرأم   ال ر   ال د   •

Registration 

http://ifegypt.net/gaiffinancialInclusion/Conference/Registration
http://ifegypt.net/gaiffinancialInclusion/Conference/Registration
https://www.rdv-carthage.com/
https://www.rdv-carthage.com/?page_id=6
https://www.rdv-carthage.com/?page_id=6
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mid-century will require drastic changes to land use, 
energy production, consumption, industrial processes, 
construction, transport systems and the development 
of cities. 

Today climate change is a manageable risk for re/
insurers. However, the ris-
ing threat is alarming. In 
response, the industry 
needs to improve risk mod-
els to better assess climate 
hazards: the mandate is to 
ensure development of the 
capabilities to be able to 
underwrite natural catastro-
phe risks in the future. Re/
insurers can also play a key 
role in advancing the transi-
tion to a low-carbon econo-
my by providing solutions to 
manage risks associated 
with large scale investments 
in new technology and inno-
vation. 

To get the publication, please Click Here 

Climate change is affecting the severity and frequency 
of natural catastrophes. Around the world, these risks 
manifest in different ways: more local flooding, tor-
rential rain, prolonged drought, severe wildfires and 
other extreme weather events. Urban sprawl and 
population growth in areas of high exposure, such as 
along the coast and on the 
fringes of forestland, are 
putting many more people 
and assets in harm’s way. It 
is therefore vital that we 
adapt to the mounting risks 
and make our communities 
more resilient. 

But adaptation alone will not 
be enough. If unmitigated, 
climate change could trigger 
environmental tipping 
points, which would perma-
nently alter the climate, 
irreversibly damage our 
planet and threaten many 
more livelihoods. This worst 
case scenario is becoming ever more likely as green-
house gas emissions continue to reach record levels. 
To hit a target of a “net-zero” emission economy by Source: Swiss Re 

Speakers: Georg Schmitt, Veronica Scotti, Carl Hess 

Climate change is intensifying, so are the risks. Everyone is affected: either first hand, through floods, hurri-
canes, fire, drought, or extreme temperatures, or through interconnections in global financial, economic, and 
social systems. While climate risk is starting to be recognized by financial markets, corporations, countries 
and individuals, many may still be over exposed to many risks. 

Dickon Pinner, Global Leader, Sustainability Practice of McKinsey will be presenting new research on the spe-
cific physical risks and costs of climate change. Jonathan Woetzel, Director of the McKinsey Global Institute 
will provide a insights on physical climate risk to discuss the economics of physical climate risk and how com-
panies and governments can better measure and manage their exposure. 

To read the report, please Click Here 

Source: World 
Economic Fo-
rum  

https://www.swissre.com/dam/jcr:f2ec0485-5732-4204-9a67-e754978fedbc/Insurance_climate_extremes_expertise_publication.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Climate%20risk%20and%20response%20Physical%20hazards%20and%20socioeconomic%20impacts/MGI-Climate-risk-and-response-vF.ashx
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2020/sessions/press-conference-climate-risk-and-response-physical-hazards-and-socioeconomic-impacts


 النشرة االلكترونية

World 

Insurance 

Source: Reinsurance News 
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Lebanon is stagnating and facing a prolonged political 
and economic crisis that could result in devaluation, 
rising non-payment incidents and a sovereign debt 
default over the next two years. 

Political risk is not abating and poses a significant 
downside risk to Allianz Euler Hermes' modest 
growth forecast. 

The World Bank, though, paints a more optimistic out-
look. In its flagship Global Economic Prospects report, 
the World Bank states that growth in the region is 
projected to accelerate in 2020 to 2.4%, supported by 
higher investment, promoted by both infrastructure 
initiatives and stronger business climates. Regional 
growth is expected to remain stable over 2021-22, at 
about 2.8%. 

To read the Allianz Euler Hermes’ report, please Click 
Here 

GDP growth in the Middle East is estimated at just 
+0.1% in 2019 and forecast to remain subdued at +1.4% 
in 2020 and +2.1% in 2021, according to Allianz Euler 
Hermes. 

In the economic report titled “What to expect in 2020-
21: Defending growth at all costs”, Mr Ludovic Subran, 
chief economist at Allianz Euler Hermes, says that 
OPEC+ agreed oil output cuts are expected to remain 
in place throughout 2020 and will, combined with low 
oil prices, continue to curtail growth in the GCC. 

He says that the confrontation between Iran and the 
US is likely to remain high over the coming months. 
Iran will remain subject to sanctions and in or close to 
recession in the next two years. 

Iraq and Israel should be the strongest economic per-
formers in the region as new production facilities for 
oil and natural gas, respectively, will come on stream. 

In addition, AXA is now over a year out from its high-
profile $15.3 billion acquisition of XL Group. 

The company said at the time that, as a premier spe-
cialty and large corporate P&C platform, XL Group 
would complement and diversify its existing commer-
cial lines insurance portfolio and give it access to 
enhanced diversification and alternative capital 
through its reinsurance capabilities. 

Now, Bloomberg sources state no final decisions have 
been made on a potential sale of AXA’s Middle Eastern 
operations and have stressed that there is no certain-
ty that deliberations will lead to a transaction. 

French insurance and investment giant AXA may be 
looking to offload its Middle Eastern operations as 
Chief Executive Officer Thomas Buberl looks to con-
tinue streamlining efforts, according to reports from 
Bloomberg. 

While AXA is yet to begin a formal sale process, peo-
ple close to the matter have told Bloomberg that the 
insurer is working with HSBC on a strategic review. 

Reports emerged late last year that AXA was looking 
to sell its Central European business, as part of a 
restructuring to exit markets where the firm does not 
have sufficient scale. 

According to Reuters, one source explained the deal 
could be worth around €400 million (USD 442 million), 
while another said it could reach as much as €800 
million (USD 883 million). 

Source: Middle East Insurance Re-
view & Allianz Euler Hermes 

MENA insurance market : Top 50 companies according to 2018 turnover 

in USD 

Rank 
2018 

Companies Country 2018 2017 
2017/2018   

evolution * 

1 
Qatar Insurance  
Company 

Qatar 3,460,977,300 3,179,292,710 8.12% 

2 Bupa Arabia Saudi Arabia 2,280,527,000 2,063,154,000 10.78% 

3 Tawuniya Saudi Arabia 2,039,448,000 2,242,899,000 -9.10% 

4 Daman Health United Arab Emirates 1,370,000,000 1,498,860,000 -8.59% 

5 Gulf Insurance Group Kuwait 1,101,096,689 1,006,586,200 10.16% 

* Variation in local currency 
Sources: Regulatory authorities and company reports 

https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/euh/eulerhermes_com/erd/publications/pdf/20200715-theview-defendinggrowth-compressed.pdf
https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/euh/eulerhermes_com/erd/publications/pdf/20200715-theview-defendinggrowth-compressed.pdf
https://www.reinsurancene.ws/axa-completes-acquisition-of-xl-group/
https://www.reinsurancene.ws/axa-completes-acquisition-of-xl-group/
https://www.reinsurancene.ws/axa-looking-at-potential-sale-of-central-european-business-says-reuters/
https://www.reinsurancene.ws/axa-looking-at-potential-sale-of-central-european-business-says-reuters/
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Cont. MENA insurance market : Top 50 companies according to 2018 turnover 

in USD 

Rank 
2018 

Companies Country 2018 2017 
2017/2018   

evolution * 

6 Oman Insurance Co United Arab Emirates 1,007,225,836 1,012,105,200 -0.51% 

7 Orient Insurance United Arab Emirates 1,001,409,060 1,096,149,400 -8.67% 

8 Wafa Assurance Morocco 875,272,000 857,304,000 3.99% 

9 ADNIC United Arab Emirates 792,161,669 719,505,443 10.07% 

10 Al Rajihi Takaful Saudi Arabia 791,600,000 852,019,000 -6.89% 

11 RMA Morocco 684,209,000 662,877,000 5.13% 

12 MedGulf Saudi Arabia 550,914,000 711,246,000 -22.37% 

13 SAHAM Assurance Morocco 546,138,000 516,099,000 7.78% 

14 Misr Insurance Egypt 477,572,644 389,363,875 21.09% 

15 
Mutulle Taamine 
Chaabi 

Morocco 444,694,000 414,125,000 9.37% 

16 Axa Assurance Morocco 442,404,000 437,832,000 2.92% 

17 Al Ain Al Ahlia United Arab Emirates 412,336,307 377,948,883 9.07% 

18 Axa Cooperative Saudi Arabia 384,902,000 400,060,000 -3.58% 

19 
National Life Insur-
ance 

Oman 350,515,000 298,311,000 17.45% 

20 Walaa Saudi Arabia 294,151,000 294,102,000 0.24% 

21 Salama UAE United Arab Emirates 289,412.119 219,944.677 31.55% 

22 Emirates Insurance United Arab Emirates 284,067,459 293,277,535 -3.17% 

23 Al Ahleia Insurance Kuwait 275,424,664 237,728,478 16.67% 

24 Union UAE United Arab Emirates 259,175,719 285,597,140 -9.27% 

25 ATLANTA Morocco 254,374,000 241,872,000 7.12% 

26 SAICO Saudi Arabia 252,898,000 214,661,000 18.07% 

27 Trade Union Saudi Arabia 247,515,000 221,777,000 11.85% 

28 Allianz Saudi Arabia 231,793,000 246,933,000 -5.92% 

29 SAA Algeria 231,673,000 228,141,000 20.10% 

30 Misr Life Egypt 221,813.999 182,175.918 20.21% 

31 
Bahrain Kuwait Insur-
ance 

Bahrain 215,745,828 157,168,103 37.14% 

32 SANAD Morocco 211,462,000 204,565,000 5.29% 

33 CAAT Algeria 201,935,000 198,901,000 17.52% 

34 Salama Saudi Arabia 195,660,000 200,284,000 -2.09% 

35 Malath Saudi Arabia 194,087,000 193,958,000 0.29% 

36 Marocaine Vie Morocco 190,874,000 183,563,000 5.91% 

37 Wataniya Saudi Arabia 189,628,000 154,397,000 23.09% 

38 Doha Insurance (QSC) Qatar 171,299,410 148,123,148 14.86% 

39 Arab Shield Saudi Arabia 166,408,000 158,233,000 5.40% 

40 Takaful Emarat United Arab Emirates 163,108,185 158,860,856 2.65% 

41 
Qatar General Insur-
ance 

Qatar 150,070,128 137,764,897 8.19% 

* Variation in local currency 
Sources: Regulatory authorities and company reports 
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Cont. MENA insurance market : Top 50 companies according to 2018 turnover 

in USD 

Rank 
2018 

Companies Country 2018 2017 
2017/2018   

evolution * 

42 MCMA Morocco 148,318,000 135,170,000 11.76% 

43 ALLIANZ SNA Libanon 145,073,000 140,072,000 3.57% 

44 
Allianz Assurance 
Maroc 

Morocco 142,944,000 132,688,000 9.73% 

45 
Al Buhaira National 
Insurance 

United Arab Emirates 134,941,164 146,280,603 -7.78% 

46 
Allied Cooperative 
Insurance Group 
(ACIG) 

Saudi Arabia 133,108,000 114,717,000 16.29% 

47 Wafa Saudi Arabia 133,104,000 133,399,000 0.00% 

48 MetLife Egypt Egypt 132,494,782 119,783,378 9.20% 

49 CAAR Algeria 127,182,000 130,324,000 11.03% 

50 ALICO Libanon 123,352,000 120,859,000 2.06% 

Grand total   25,126,494,962 24,471,058,445   

* Variation in local currency 
Sources: Regulatory authorities and company reports Source: Atlas Magazine 

Jordan 

أعققققق قققققن وفيقققققر العقققققحقققققة فقققققي األر    سققققق قققققد 

جابر  بدء  طبيق نطام الرأمق ق  الصقحقي 

 .الشامل في املم كة مارس / ذار املقبل

وأضاف وفير العحة في مؤ مر بقمقجق قع 

الققوفراء   بققق ققضقققور وفيقققر الققدولقققة لشقققؤو  

ا،عقققققققالم أمقققققققجقققققققد الققققققق قققققققضقققققققايققققققق قققققققة ومقققققققديقققققققر 

الققققق قققققدمقققققاع القققققطقققققبقققققيقققققة الققققق قققققواء القققققطقققققبققققق قققققب 

شققو ققت الققرققمققيققمققس  أ  الققحققكققومققة سققد ع 

االلتزاماع املالية عن الق قدمقاع القطقبقيقة 

 .  نتيجة الر ويالع2019امل كية ل ام 

وأشار إلى أ   ائرة املشتكياع الحكقومقيقة 

قالققة  سقرققؤمققن  ققزويققد القق ققدمققاع الققطققبققيققة و ققدفققق القق ققال  بققدو  أم انقققققطققاع  بقق ققسققب وكق

 .أنباء األر  

سنواع من  قطقبقيقق القنقتقام القرقأمقيقتقس سقيقكقو  اخقرقيقاريقا   قم إلقزامقيقا  3وأفا  بأ  أول 

 .على جميع املواطن   اهدف أ  ي صل كل مواطن على الرعاية العحية

مققققن جققققانققققبققققه نقققق قققق  وفيققققر الققققدولققققة لشققققؤو  

ا،عقققققققققالم  أم  قققققققققوجقققققققققه لققققققققق قققققققققعققققققققق قققققققققصقققققققققة 

القققق ققققدمققققاع الققققطققققبققققيققققة املقققق ققققكققققيققققة  قققققائققققال:   

ال دماع الطبية امل كية ستبق  م كقيقة 

 . وال حديث عن خع صتها

وذ قققر الققق ققققضقققايقققق قققة  أ  القققحققققكقققومققققة  قققولققققى 

قطاع ال قدمقاع القطقبقيقة املق قكقيقة  قجقزء 

من منتومة العحة الوطنية االهقرقمقام 

 .والحرص

وفي ن قع السقيقاا ققال مقديقر الق قدمقاع 

الققققققطققققققبققققققيققققققة القققققق ققققققواء الققققققطققققققبقققققق ققققققب شققققققو ققققققت 

أشهقر ملق قالقجقة مقر ق ق   4الرميمس  إنه س رم افرراح مر ز األورام الطبية في غضو  

 .السرطا  في األر  

وأضقققاف الققق ققققواء القققرققققمقققيققققمقققس  أ  الققق ققققدمقققاع الققققطقققبققققيقققة سقققتققققبقققققققق  وال يقققوجققققد أم حقققديققققث 

لقق ققعقق ققصققة  وسققيققكققو  هققنققاة مسققتققشقق قق  ر يققف لقق ققمققديققنققة الققطققبققيققة فققي مقققققر املققديققنققة 

 املصدر: مباشر .سرير 400بس ة 
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قدر عد  املر باع التس ر رضت لر ف  أو حوا ث مرورية بسبب األمقطقار املقرقدفقققة 

مققر قبققة  فققيقمققا يققرقوقققع أ   ققرقخقق  شققركققاع  3000غق ققك املسققبقوقققة بققا،مقاراع إلققى ا قق قك مققن 

 بضرورة رفع رس  كة الرأم   لر ويض خسائرها
ً
 موحدا

ً
  .الرأم    وجها

ر خققاققكاء ووسققطققاء  ققأمقق قق  قققيققمققة خسققائققر شققركققاع الققرققأمقق قق  جققراء الققحققوا ث املققروريققة 
قققد 

مق قيقو   رهققم   60  -  50القتقس رق قرا لقهقا سقائقققو املقر قبقاع خققالل األمقطقار األخق قكة بق ق  

   رك  ت ومن املروقع أ   قرقخق  
 
 فرض ر ت

 
شركار ا تأرير فر رل ترة تأرارمر ت تأرًر وفرا  رضرررر 

  . فع تسع  ت تأي ف ل  حسب خس ئك ال شككا على   ت

وأضققافققوا: أ  مققا شققهققد ققه الققدولققة خققالل األسققبققوع األول مققن القق ققام الققجققارم مققن أمققطققار 

غققق قققك مسقققبققققوققققة رافققققققققه ار ققق قققاع فقققي مققققنقققسقققو  مققققيقققا  األمقققطقققار املققققرقققدفققققققققة عقققاقققك الشققققوارع 

واملققرققجققمقق ققة فققي  ققلقق ققك مققن مققواقققف السققيققاراعا أ ر إلققى ار قق ققاع  سققبققة حققوا ث السقق ققك  

قانققت  قانققت رسقق ققك عققاققك الققطققرقققاع  أو  قق قق  الققتققس كق و ضقرر القق ققديققد مققن املققر ققبققاع  سققواء كق

  .مر بة 3000مروق ة في مواقف عامة والتس  جاوف عد ها 

  ألققزمققت »الشققامققل«وأشقاروا إلققى أ  الققو ققيقققققة املققوحققدة لقق ققمققر ققبققاع مققن الق قققققد والققرقق ققف 

صقراحققة شققركققاع الققرققأمقق قق  بققرقق ققويققض املقر ققبققاع الققتققس رقق ققرضققت لققحققوا ث مققروريققة خققالل 

أوقاع األمطار وال يقضقانقاع  فقي حق ق  لقم رشقر صقراحقة إلقى رق قويقض مقالقكق  املقر قبقاع 

جراء ال قيقضقانقاع  أو القكقوارث القطقبقيق قيقة  إال إذا صقدر ققرار رسقمقس بقاعقرقبقار القحقالقة 

  .كار ة طبي ية

 buy any» ووفقا لعحي ة ال  يج  قال وسيط الرأم   مقارة بقاشقايقا ق  مقديقر عقام

insurance»  فققي ا،مققاراع: مققن املققرققوقققع أ   صققل قققيققمققة املققطققالققبققاع الققرققأمققيققنققيققة جققراء

 مقع القحقالقة القجقويقة القتقس شقهقدتقهقا القدولقة إلقى 
ً
حوا ث املرور األخ كة التس وقق قت  قزامقنقا

  حقيقث  قتقك قز  ق ق  املقطقالقبقاع  60م يو   رهم  ومن املقمقكقن أ   صقل إلقى  05
ً
مق قيقونقا

 فقي مقواققف عقامقة والقتقس غقمقرتقهقا مقيقا  األمقطقار 
ً
على شكل مر باع كانت مروق ة أصقال

  .ولم ر د  صلح  مر بة  صلح ل مس ك على الطرقاع

وأضاف باشايا  : رق قامق قت الشقر قة فقي القيقوم األول مقن القحقالقة القجقويقة القتقس شقهقدتقهقا 

قانققت مققرققوققق ققة فققي  8  -  7ا،مققاراع مققع نقق ققو  حققاالع ملققر ققبققاع غققمققرتققهققا مققيققا  األمققطققار  وكق

 بو يقة الرأمق ق  ضقد الق قققد والقرق قف
ً
الشقامقل   - مواقف رسمية  وهي مشمولة أصال

حيث نصت صراحة بر ويض مالكيها عن  ضقرر مقر قبقاتقهقم نقتقيقجقة حقوا ث سق قك  أو 

أعققطققال رقق ققرضققوا لققهققا خققالل املققنققخقق ققض الققجققوم األخقق ققك  فققي حقق قق  يصققل عققد  املققر ققبققاع 

  .مر بة 3000التس ر رضت لر ف  أو حوا ث مرورية إلى ا  ك من 

واعقرققاقك بققاشقايققا ق  أ  شققركقاع الققرقأمقق ق  سققرقلققجقأ إلققى رق ققويقض خسققائقرهققا  ق قق  مقن خققالل 

رفقققع أسققق قققار  قققأمققق ققق  املقققر قققبقققاع خقققالل الققق قققتقققكة القققققققا مقققة  خقققاصقققة أ  األحقققداث األخققق قققكة 

قاع جققمققيقق ققهقققا 2020 ققزامققنققت مققع بققدايققة القق ققام الققجققارم    وهقق ا مققؤشققر عققلققى أ  الشققركق

 إلى رفع أس ار الرأم   في غضو  األشهر الق ي ة القا مة
ً
  .سرلجأ حرما

 
ً
 مقوحققدا

ً
واعقرقاقك خقاطققر أ  جقمقيقع شققركقاع القرقأمقق ق  سقتقرقخقق  فقي الق قتققكة القققا مقة  ققوجقهقا

بضرورة رفع رس  كة الرأم   ب سب خسائر كل شر ة عقلقى حقدة  وأ   قرفقع سقققف 

 ،لقققحقققاا مقققزيققد مقققن الققق قققسقققائقققر 
ً
بققولقققيقققصقققة القققرققأمققق ققق  بشقققكقققل مققرقققواف  بقققمقققا ال يقققتقققكة مققجقققاال

  .بالشركاع

طالبت السائق   بضرورة  قويقي القحقيقطقة والقحق ر عقنقد ققيقا ة “  هيئة الرأم  ” وكانت 

نة ضد مخاطر ال ققد والقرق قف  مر باتهم  ونوهت بأ  الو يقة املوحدة ل مر بة املؤم 

)الشققامققل) رسققتققلققتققس الققحققوا ث الققتققس  قققققع نققتققيققجققة  أو بسققبققب مققبققاشققر  أو غقق ققك مققبققاشققر  

قار ققة  لقق ققكققوارث الققطققبققيقق ققيققة  مققلققل القق ققيققضققانققاع واألعققاصقق ققك والققزوابققع  ورقق ققرققاققك الققحققالققة كق

  أو أعقاصقق قك فقققط  إذا صققدر بشقأ قهقا قققرار مقن السق قطققة 
ً
طقبقيق ققيقة بقاعقرققبقارهقا فقيققضقانقا

  امل رصة في الدولة باعربارها   ل .

أ  مققا حصققل خققالل األسققبقوع املققا قق ققس مققن هققطققول أمققطققار شققديققدة “  الققهقيققئققة” وأضقافققت 

قققنقققة ضقققد مقققخقققاطقققر الققق قققققققد والقققرققق قققف ال  ققق قققرقققاقققك حقققاالع  أ ع إلقققى أضقققرار بقققاملقققر قققبقققاع املقققؤم 

مسرثناة من الرغطيقة القرقأمقيقنقيقة إال إذا صقدر ققرار مقن القجقهقاع املق قرقصقة فقي القدولقة 

بقاعققرققبققار هقق   األمققطققار  ومققا شققكق ققرققه مققن  ققجققمققع مققيققا  حقالققة فققيققضققا   أمققا وفققي حققال لققم 

  .يصدر أم قرار ب ل  فر راك الشر ة مسؤولة عن الر ويض

صققراحقة مصقطققلقح ورق ققريق قاع القق قيقضققا  »  الق ققققد والقرقق قف« وذ قرع القو ققيقققة املققوحقدة 

ققن لققه حققق إصققالح املققر ققبققة شققريققطققة عققدم  ققجققاوف  والققكققوارث الققطققبققيقق ققيققة  وأعققطققت املققؤم 

 املب غ املر ق ع يه مع الشر ة. 

وفققي و ققيقققققة الققرققأمقق قق  ضققد املسققؤولققيققة املققدنققيققة  أضققافققت الققو ققيقققققة الققجققديققدة رقق ققريقق ققاع 

ققاع مقققق قققزمققققة بقققا،صققققالح  الققق قققيققققضقققا  والققققكقققوارث الققققطقققبققققيققق ققققيقققة  بقققق قققيققققث أصقققبقققق قققت الشققققركق

والققرقق ققويققض  إال إذا صققدر قققرار عققن الققجققهققة املقق ققرققصققة بققاعققرققبققار الققحققالققة الققجققويققة كققار ققة 

   طبي ية

 Arabic Businessاملصدر: 

 شكط إلص ت  تأي ش  ت أ   ج ي ه 

أفا ع هيئة العحة في     بأ  قانو  إلزامية الرقأمق ق  الصقحقي لق قزائقريقن فقي مقراحق قه 

األخق قكة  مقؤ قدة القرقنقسقيقق والقرق قاو  مقع ا، ارة الق قامقة لقإلققامقة وشقؤو  األجقانقب فقي 

    اه ا الشقأ   بق قيقث ال يقمقكقن إصقدار أو  قجقديقد  قأشق قكاع مقن  و  و قيقققة  قلقبقت 

 .الحصول على الرغطية الرأمينية

وقال املدير الرن ي م ملؤسسة     ل ضما  الصحي الراب ة لهيئقة العقحقة فقي   ق   

إ  القرقأمق ق  الصقحقي لق قزائقريقن إلقزامق   صالح عبدالغق قار القهقاشقمقس  لقق)ا،مقاراع القيقوم)

 ل مرح ة اللاللة من قانو  الضما  الصحي رقم 
ً
  والتس يقجقرم 2013لسنة  11وفقا

. وأ د الهقاشقمقس أ  القهقيقئقة فقي حقالقة  قنقسقيقق  ائقم 
ً
 قريبا

ً
  طويرها وسرطبق ك يا

ً
حاليا

مققع ا، ارة القق ققامققة لققإلقققامققة وشققؤو  األجققانققب فققي   قق   حققيققث قققامققت بققرققوحققيققد نققتققام 

إلقكقتقكو قق  لقجقمققيقع املقققيققمق ق  فققي إمقارة   ق   وال يققمقكقن إصقدار أو  ققجقديقد  ققأشق قكاع مققن 

 و  و يقة  لبت حصول املقيم على الرغطية الرأمينية لقلق قدمقاع العقحقيقة  رشقبقه 

 .املرط باع ال اصة ببطاقة الهوية وال  وص الطبية  قبل إصدار الرأش كاع

وأ قققد أ  مقققنقققتقققومقققة الضقققمقققا  الصقققحقققي فقققي مقققجقققمققق قققهقققا   قققمقققلقققل  قققرجقققمقققة واقققق قققيقققة ملقققتقققاهقققر 

القققرفقققاهقققيقققة ومضقققمقققو قققهقققا الققق ققق يقققن  قققرقققمققق قققز اقققهقققمقققا القققدولقققة بشقققكقققل عقققام  و  ققق  عقققلقققى وجقققه 

مقققاليققق ققق  5.1القققرققق قققديقققد   قققمقققا أ قققهقققا رققق قققد مقققتققق قققة واسققق قققة القققنقققطقققاا  ضقققم ا   أ ققق قققك مقققن 

  2013ألققف بققولققيققصققة فققي عققام  600بققولققيققصققة  ققأمقق قق   بقق ققد أ  كققا  القق ققد  ال يققرققجققاوف 

 .قبل صدور قانو  إلزامية الرأم   في    

   قمقا  17ويصل حجم سوا الرأم   الصحي في     ا   أ  ك من 
ً
م يار  رهم سنويقا

   ققمقققانققيقققة 2019 ققجققاوف إجقققمققالقققي مققبقق قققغ املققطقققالققبقققاع الققرققأمقققيققنقققيققة فقققي الققنققصقققف األول مققن 

م ياراع  رهم  ووصل عد  املطالباع التس مرع عاك البقوابقة ا،لقكقتقكونقيقة  فقي الق قتقكة 

 .ألف مطالبة  أمينية في اليوم 100م يو  مطالبة  بن و 16.18ن سها  

وحسب الهيئة   تيح مت ة الضما  الصحي لحامل البوليصة الرأميقنقيقة االسقرق قا ة 

من ال قدمقاع وبقاققة القرقأمقيقنقاع العقحقيقة  فقي أم مقكقا  عقلقى مسقرقور القدولقة  وذلق  

ألقف طقبق قب  20منشأة صحية  و 3000ضمن الشبكة امل رمدة التس  ضم أ  ك من 

شر ة  أم   ومطالباع  أميقنقيقة   قققدم  75م رمد   ما  ضم سوا الرأم   الصحي 

 بققأ  قققيققمققة الققبققوالقق   12أ قق ققك مققن 
ً
ألققف بققولققيققصققة  ققأمقق قق  مققرققنققوعققة االمققرققيققافاع  عقق ققمققا

ألف  رهم ل قبقوالق   50 رهم ل  ئاع ذاع الدخل املحدو   و  وا  550 راوح ب   

 .األخرر 
 املصدر: االماراع اليوم



 النشرة االلكترونية

Tunisia 

Source: Atlas Magazine 

Tunisia: Ranking of the Tunisian insurance companies in 2018 

Insurance coupanies 
2018 2017-2018 

evolution % 
2018 market 

shares % TND USD 

STAR 358,733,000 119,185,452 -2.28 15.93 

COMAR 208,052,000 69,123,196 8.18 9.24 

GAT 174,570,000 57,999,137 8.22 7.75 

AMI (*) 168,190,000 55,879,446 3.39 7.47 

MAGHREBIA 159,486,000 52,987,629 10.75 7.08 

ASTREE 155,246,000 51,578,931 6.70 6.89 

ASSURANCES BIAT 125,530,000 41,706,087 4.15 5.57 

MAE 108,110,000 35,918,466 5.35 4.80 

CARTE 104,985,000 34,880,216 2.57 4.66 

BH ASSURANCE 102,087,000 33,917,385 13.18 4.53 

LLOYD TUNISIEN 93,340,000 31,011,282 2.36 4.14 

CTAMA * 90,110,000 29,938,146 12.99 4.00 

ATTIJARI ASSURANCE 86,455,000 28,723,809 28.57 3.84 

MAGHREBIA VIE 58,490,000 19,432,718 16.34 2.60 

CARTE VIE 53,159,000 17,661,546 31.37 2.36 

ZITOUNA TAKAFUL 52,481,000 17,436,287 17.83 2.33 

ASSURANCES HAYETT 44,321,000 14,725,209 -3.07 1.97 

GAT VIE 41,758,000 13,873,678 57.58 1.85 

EL AMANA TAKAFUL 29,473,000   9,792,110 18.01 1.31 

ATTAKAFULIA 22,679,000   7,534,871 37.42 1.01 

COTUNACE 15,129,000   5,026,459 18.58 0.67 

Total 2,252,384,000 748,332,060 7.84 100.00 

* Preliminary data 
Growth rate in local currency 
Exchange rate as at 31/12/2018 : TND= 0.33224 USD 

Syria 

 ققق قققت رعقققايقققة هقققيقققئقققة ا،شقققراف عقققلقققى القققرقققأمققق ققق  أققققام 

قققاع إ ارة نققق قققققققاع القققرققققأمققق ققق  الصقققحققققي  مقققجقققمقققع شقققركق

ورشة عمل بق قنقوا :  عقرا املقنقرقجقاع القرقأمقيقنقيقة 

-01-15املقققققققتقققكحقققة  وذلققق  يقققوم األر ققق قققاء املقققوافقققق 

 مققن  2020
ً
فققي فققنققدا القق ققورسقق ققزو  وبقق ققضققور  ققال

  السا ة:

مديقر عقام املقؤسقسقة الق قامقة السقوريقة لق قرقأمق ق   1.

  املهندس إيا  فهراء.

  أم   عام اال  ا  السورم لشركاع الرأم   الد رور عبا ة مرا . 2.

  رئ ع مج ع إ ارة ا  ا  و الء ووسطاء الرأم   املهندس هيلم الحريرم. 3.

  مدراء عام   شركاع الرأم   السورية . 4.

ققاع إ ارة نققق ققققققاع القققرقققأمققق ققق   5. مقققدراء عقققامقق ققق  شقققركق

  الصحي.

افرر ت ورشة ال مل بك مة من املقهقنقدس سقامقر 

القق ققي مققديققر عققام هققيققئققة ا،شققراف عققلققى الققرققأمقق قق   

أ د من خاللها عقلقى اهقرقمقام القحقكقومقة بقأ  يقكقو  

 برقديم أفضل الق قدمقاع 
ً
قطاع الرأم   مساهما

  العحية لحامل بطاقة الرأم   الصحي.

قدمة من شركاع إ ارة ن قاع الرأمق ق  
ُ
وشد  على ضرورة   س   جو ة ال دمة امل

الصقحقي ومققخقرق ققف القجقهققاع القرققأمقيقنققيقة  بقا،ضققافقة إلقى أهققمقيققة إحقداث بقرامققج  قأمقيققنقيققة 

...
 
  قكيب 



 النشرة االلكترونية

Syria 

   المع حاجة املواطن ل وم الدخل املحدو .

ة  ضمنت:    ال الك مة م اضراع عد 

بقق ققنققوا :   ققوسققيققع ورقق ققتققيققم الققرققأمقق قق  الصققحققي فققي سققوريققة قضققيققة املققحققاضققرة األولققى   1.

مصققق قققكيقققة   ألقققققققاهقققا األسقققرقققاذ مقققروا  مقققطقققر   قققي املقققديقققر الققق قققام لشقققر قققة إيقققمقققبقققا ، ارة 

  الن قاع الطبية.

بقق قققنققوا :  عقققرا الققوضقققع الققحقققالققي لسققوا القققرققأمققق قق  الصقققحققي فقققي املققحقققاضققرة القققلققانقققيققة   2.

سورية باألرقام   ألقققاهقا األسقرقاذ سقمق قك نق قاس رئق قع مقجق قع إ ارة شقر قة غق قو  

  مد ، ارة الن قاع الطبية.

ب نوا :  منافع املنرج الرأميتس   ألقاهقا القد قرقور نقبقيقل حقنقيقدم املحاضرة اللاللة  3.

  مدير عام شر ة غ و  مد ، ارة الن قاع الطبية.

ب نوا :   رس  ك املقنقرقج   ألقققاهقا القد قرقور نقواف القبقشق قك مقديقر املحاضرة الراب ة   4.

قسقققم مققق قققالقققجقققة الشقققبقققكقققة القققطقققبقققيقققة و قققطقققويقققر األعقققمقققال فقققي شقققر قققة غققق قققو  مقققد ، ارة 

  الن قاع الطبية.

ب نوا :  خطة ال مل املالية ، ارة املجمقع   ألقققاهقا األسقرقاذ املحاضرة ال امسة  5.

  سم ك ن اس.

بق قنقوا :  إيقجقابقيقاع املشقروع والق قطقة القتقسقويقققيقة   ألقققاهقا املقحقاضقرة السقا سقة   6.

  الد رور نواف البش ك.

فقققي خققققرقققام الققققورشقققة  ققققمقققت مققققنقققاقشققققة الققق ققققديقققد مققققن األفقققكققققار والقققطققققروحقققاع  حققققيقققث أ ققققد 

املشققار قق ققق  عققلقققى ضققرورة وصقققول مسققرقققور الققرقققأمقق ققق  الصققحقققي إلققى القققحققد املقققأمققول مقققن 

  الرم ز والرقي واالبركار..
 هيئة االشراف على الرأم  املصدر: 

Palestine 

 شف   اصيل الر ديالع التس طرأع على نتام األس ار ال اصقة بقرقأمق ق  املقر قبقاع 

يقوم اال قنق ق   39وال مال وال م صا قت ع يه الحكومة ال  سطينقيقة فقي جق قسقتقهقا القق 

 .2020/01/13املوافق 

وققال أمققجققد جققدوع مققديققر عققام ا، ارة الق ققامققة لقق ققرققأمقق ق  فققي هققيققئققة سققوا رأس املققال: ا  

قققرار مصققا قققة مققجقق ققع الققوفراء عققلققى مشققروع نققتققام ُمقق ققدل لققنققتققام  قق ققديققد مسققرقققور 

األسقق ققار أو الققرقق ققرفققة القق ققاصققة بققرققأمقق قق  املققر ققبققاع والقق ققمققال يققرقق قق ققق بققرققأمقق قق  الققدراجققاع 

  النارية فقط  وال  شمل السياراع.

وأضاف انه نتيجة الف ا  أعدا  الدراجاع النارية ومسرخدمقيقهقا فقي فق قسقطق ق  وفيقا ة 

قاع الققرققأمقق قق  أسقق ققار عققالققيققة عققلققى  ققأمقق قق   أعققدا  وكققاالع االسققرقق ققكا  ونققتققيققجققة لققطقق ققب شققركق

الدراجاع بسبب  صني ها  مر با خطق قكة رسقبقب املقوع  ونقتقيقجقة احقرقجقا  القو قالء 

إلى رشكيل لجنة لدراسة نقتقام  2017وأصحا  الدراجاع لجأع الحكومة في ال ام 

 .الرأم   وإجراء ر ديالع ع يه

وأشار إلى ا  أس ار الرأم   في ف قسقطق ق  مق قد ة بقمقوجقب نقتقام صقا ر عقن مقجق قع 

والققنققتققام يقق ققد  الققحققد األ  قق  ألسقق ققار الققرققأمقق قق  فققي فقق ققسققطقق قق  وال  2008الققوفراء عققام 

 .ي د  الحد األعلى

وأوضح ا  ه   اللجنة ضمت مخر ف الوفاراع وهيئقة سقوا رأس املقال كقا  هقدفقهقا 

 راسة  لقيقاع  قنقتقيقم اسقرقخقدام القدراجقاع القنقاريقة  ورفق قت الق قديقد مقن القرقوصقيقاع 

أبققرفهققا ضققرورة وضققع رسقق قق ققكة مققنققاسققبققة لققرققأمقق قق  الققدراجققاع بققنققاء عققلققى مققجققمققوعققة مققن 

املقق ققايقق ققك والشققروي  وقققامققت هققيققئققة سققوا رأس املققال بقق ققمققل  راسققة ا ققرققواريققة حققد ع 

 .على إ رها الس ر املناسب وال ا ل وال م ي مس حقوا شركاع الرأم   واملواطن

وشقققمقققل السققق قققر القققحقققد األ  ققق  لققق قققرقققأمققق ققق  والقققحقققد االعقققلقققى  و قققم رفققق قققه ملقققجققق قققع القققوفراء 

 .2020/01/13واملصا قة ع يه يوم اال ن   املوافق 

ما هو الس ر املناسب لرأم   الدراجاع النارية؟و شف ا  الحكومة حقد ع القحقد 

األ    واألعلى لقسط الرقأمق ق  لق قدراجقاع القنقاريقة وذلق  بقنقاء مقجقمقوعقة مقن املق قايق قك  

 ققق قققمقققر السقققائقققق  وعقققجققق قققه املقققرورم  نقققوع املقققر قققبقققة  عقققد  ”  مققق قققايققق قققك الققق قققطقققر“ ورسقققمققق  

سنواع ال اكة في السقيقاققة  طقبقيق قة عقمقل السقائقق فقي حقال كقا   ق قمقل ضقمقن خقدمقة 

  هقل  سقرقخقدم القدراجقة فقي سقبقاققاع السقرعقة؟ إضقافقة إلقى ققوة ”  يق ق قرم “ الروصقيقل 

 .املحرة

 CC  51-250وقال ا  الحد األ    ل رأم   ا،لزامق  لقدراجقة نقاريقة ققوة مق قر قهقا مقن 

 هققو 
ً
شققيقققققال يضققاف لققه األضققرار املققا يققة  2220شققيقققققل  وا  الققحققد األعققلققى  1000مققلققال

  والحد األعلى  190ل طرف اللالث في الرأم   )الحد األ    لها 
ً
). 450شيقال

ً
  شيقال

والقتقس  قكقو  فقيقهقا  رجقة الق قطقورة  CC  250اما الدراجاع التس  زيد ققوة مق قر قهقا عقن 

 والققحققد األعققلققى  2220ا ققاققك  فققا  الققحققد األ  قق  لقق ققرققأمقق قق  ا،لققزامقق  هققو 
ً
 4910شققيقققققال

 260شواقل يضاف لها بند األضرار املا ية ل طرف اللالث في القرقأمق ق  )القحقد األ  ق  

  والحد األعلى 
ً
  شيقال). 570شيقال

مت  يبقدأ  قنق قيق  القققرار ؟ققال مقديقر عقام ا، ارة الق قامقة لق قرقأمق ق  فقي هقيقئقة سقوا رأس 

املال ا   ن ي  القرار سق قبقدأ فقور  شقر  فقي العقحقف القرسقمقيقة ويقرقوققع ا  يقرقم ذلق  

 .خالل الشهر الجارم أو مط ع الشهر املقبل

انه ال يجقوف ألم شقر قة “ وحول رفض ب ض الشركاع لرأم   الدراجاع  قال جدوع 

 أم   ا   رفض  أم   أم مر بة سواء كانت  راجقة أو غق قكهقا  وا  هق   القرق قديقالع 

 .”جاءع لرنتيم عم ية الرأم   ووفق  راسة كام ة وشام ة

 صدر االعالماملصدر: 

Libya 

The LNA General Command and the Petroleum Facilities Guard of the Central and Eastern Regions  have in-
structed the managements of Sirte Oil Company, Harouge Oil Operations, Waha Oil Company, Zueitina Oil Com-
pany and Arab Gulf Oil Company (AGOCO), subsidiaries of the National Oil Corporation, to stop oil exports from 
Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zueitina, and Sidra ports. The blockade instructions were given by Major General 
Nagi al-Moghrabi, the commander of PFG appointed by the LNA, and Colonel Ali al-Jilani from the LNA’s 
Greater Sirte Operations Room.  

This will result in a loss of crude oil production of 800,000 b/d and daily financial losses of approximately $55 
million per day. 

Source: National Oil Corporation (NOC) 

Arabic  



 النشرة االلكترونية

Egypt 

عبد امل ط :وضع مؤشر رسق ق قك لقرقغقطقيقاع  قأمقيقنقاع القحقيقاة  قم بقمقوجقب القدراسقاع 

 .اال روارية ويرم  طبيقه إجبارًيا بموجب التشري اع املنتمه له

 2019لسققنققة  16بققمققوجققب رقق ققديققل القققققرار  -ألققزمققت الققهققيققئققة القق ققامققة لققق الققرقققابققة املققالققيققة

قاع الققرققأمقق قق  القق ققامقق ققة فققى السققوا بققنققمققاذ  القق قققققو   -2019لسققنققة  166بققالقققققرار  شققركق

الجديدة الت  أعدتها لرغطية ال مالء الحاص    عقلقى  قمقويقالع ملشقروعقاع مقرقنقاهقيقة 

 لكقل ألقف  30الصغر  و ضمنت وضع حد أقص   لقيمة قسط الرأم   بواقع 
ً
قرشا

 .جنيه من مب غ الرأم   بالنسبة لشركاع الحياة

 شقف املسقتققشقار رضققا عقبقد املقق قطقق   نقائققب رئق قع هققيقئققة القرقققابقة املقالققيقة  أ  القق ققققو  

القجققديققدة  ضققمققنققت رقق ققديقق قق قق   األول إخضققاع شققركققاع  ققأمققيققنققاع املققمققرقق ققكققاع لضققوابققط 

فقققط  والقلقا ق  إعقدا  نقمقوذ  عقققو  مقنق قصقل  »القحقيقاة«الهيئة ب د أ  كانقت رشقمقل 

 .لكل من ال رع  

 شهور لروفيق األوضاع 6نائب رئ ع الرقابة املالية:مه ة 

قاع “ املققال“ وأوضققح عققبققد املقق ققطقق   فققى  صققريقق ققاع لققق   أ  الققرقققابققة املققالققيققة مققنقق ققت الشققركق

شققهقور لققرقوفققيقق أوضققاعقهققا مقع الققققرار الققجقديققد  الفقًرققا إلقى أ  بققمقوجققبقه سققرق ققتققزم  6مقهقق قة 

قاع  بققمققؤشققر الققتققسقق قق ققك أو القققققسققط القق ر سقق ققرققم  قق ققصققيقق ققه مققن عققمققالء “ الققحققيققاة” شققركق

ققرشقا لقكقل ألقف جقنقيقه   ق قد أقصق ق  مقن مقبق قغ  30  وهقو “ مرناهى الصغر الجماعقي” 

 .الرأم  

ول ت إلى أنه فيما يخ  شركاع  أم   املمر كاع فإنه يقنقبقعقى عق قيقهقا مقوافقاة القرققابقة 

 .املالية باألس ار الت  سرض ها لرغطية عمالء مرناهى الصغر العرما ها

وأ ققد أ  وضققع مققؤشققر رسقق قق ققك لققرققغققطققيققاع  ققأمققيققنققاع الققحققيققاة  ققم بققمققوجققب الققدراسققاع 

 .اال روارية ويرم  طبيقه إجبارًيا بموجب التشري اع املنتمه له

وكا  الد رور م مد عمرا   رئ ع هيئة الرقابة املالية  قد أع ن فى فاكايقر املقا ق ق  

 خول مبا رة الهقيقئقة ملقد شقبقكقة األمقا  االجقرقمقاعقى لق قمقالء القرقمقويقل مقرقنقاهقى الصقغقر 

 .ح ز الرن ي 

وأشقار إلققى مسقاهققمققة القهققيققئقة ورنققجققيق ققهققا لقهقق ا الققنقوع مققن الققرقأمقق قق  ا،لقزامقق  عققلقى حققيققاة 

شقريقق ققة واسقق قة مققن املققنققرقق ق قق قق  بقققققروا القرققمققويققل مققرقنققاهققى الصققغققر  وذلق  بققمققوافقققققة 

مققجقق ققع ا، ارة عققلققى إعقق ققاء عقققققو  الققرققأمقق قق  الققجققمققاعققيققة مققرققنققاهققيققة الصققغققر مققن مقققققابققل 

 .خدماع مراج ة واعرما  نماذ  وو ائق الرأم   الجديدة
فعر  تأي ف ل  مصك   أيع  ل فع فؤسسا تأي  يب تملعيم ت  املققالاملصدر: 

 تململكا تمليح ت   Unicorn Simulationsيضنيكض ل 

أعققمققال ورشققة القق ققمققل عققلققى مسققرققور   2020/01/20أخققرققرققمققت يققوم اال ققنقق قق  املققوافققق 

قققاع الققققرققققأمقققق قققق    Strategicعقققر قققق  بقققق ققققنققققوا  الققققرققققخققققطققققيققققط االسققققتققققكا قققيققققجققققي ، ارة شققققركق

Business Planning Simulation  التس نتمها م هد الرأم   بمصر  ومؤسسة الردريقب

املم كة املر دة وذلق  لق ق قتقكة مقن “ Unicorn Simulations” امل رمدة يونيكور  

 .2020/01/20حت  يوم اال ن   املوافق  2020/01/19يوم االحد املوافق 

ققام بقرقغقطققيقة مق قاور ورشقة القق قمقل القرئق ققع القرقنق ققيق م ملق قهقد الققرقأمق ق  بقمققصقر وخقبق ققك 

املم كة املر قدة واملق قرقمقد مقن   أم   ومدر  م رمد في مؤسسة يونيكور  ل ردريب 

 م هد الرأم   القانو   في لند .

:  إنقه جقزء 
ً
وع ق م مد الدش ي  الرئق قع القرقنق قيق م ملق قهقد القرقأمق ق  فقي مصقر ققائقال

استكاجيتنا هو  طوير امل هد لقيقكقو  مقر قز القرقدريقب املق قرقمقد لق قمقنقطقققة بقأ قمق قهقا  من

مققن خققالل إسققرققجققال  أحققدث الققرقققققنققيققاع املققطققبقققققة عققلققى الققرققأمقق قق  وإعققا ة الققرققأمقق قق  مققن 

 مقلقل مق قهقد رشقار قر  لق قرقأمق ق  بق قنقد  
ً
  وأو  نقيقابقة عقن   CIIاملؤسساع امل رمدة  وليا

املقمق قكقة   Unicorn Simulationsامل هد أ  أشكر مؤسسة يونقيقكقور  لق قرقدريقب 

املقرق قدة ومققدراقهقا املق ققرقمقد السقيققدة  مقال عقمقارة ورعققا قنقا شقر ققة  لقرقا لق ققرقأمق ق  )مصققر) 

 “.والبافارية ل وساطة الرأمينية على  عمهم ومساهمتهم ،نجاح ورشة ال مل

مشقارة مقن الق قامق ق ق  فقي شقركقاع القرقأمق ق  وشقركقاع  50وشارة في الورشقة أ ق قك مقن 

قاع  الققوسققاطققة مققن ا، اراع الققرققنقق ققيقق يققة القق قق ققيققا ومققدراء الققرققطققويققر والققرققخققطققيققط وشققركق

 أخرر من املنطقة ال ربية.

)الققرققطققويققر املقق ققس  CIIيقق  ققر أ  هقق   الققورشققة مقق ققرققمققدة مققن مقق ققهققد رشققار ققر  لقق ققرققأمقق قق  

ويمكن ل مشار    في برامج مق قاكقاة القرقأمق ق  املق قرقمقدة القحقصقول “(  CPD ” املسرمر 

بققالقنقسققبقة لقق قاققكنقامققج “  CPD” سقاعققة مقن الققرقطققويقر املق ققس املسقرققمقر  12عقلقى مققا يصقل إلققى 

ويق قد هقق ا القاقكنقامقج أحققد “.  CPD” بقالقرقطقويققر املق قس املسقرقمققر “  CII” الق قاص بقأعضقاء 

أ واع الرطوير ا، ارم املق قرقمقدة لقدر الق قديقد مقن املقؤسقسقاع والقهقيقئقاع حقول  ول 

القق ققالققم مققن خققالل ا،سققهققام فققي إعققدا  املشققار قق قق  و ققطققويققر مققهققاراتققهققم فققي فققن الققرقق ققامققل 

قسققواا وذلقق  بققمققا يققتققنققاسققب مققع ا،سققتققكا ققيققجققيققاع  والققرققكققيققف مققع االوضققاع املققرققغقق ققكة لققمق

 املوضوعة من قبل إ اراع ه   املؤسساع.

Morocco 

Les estimations des professionnels parlent de croissance soutenue des primes émises en 2019 par rapport à 
2018. A fin juin 2019, la branche Vie a vu ses primes augmenter de 9,9% et la Non-Vie de 7%. La hausse de la 
sinistralité automobile, le renchérissement des frais de gestion, et la hausse des sinistres de pointe brident la 
rentabilité. 
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Morocco 

Le secteur des assurances aura réalisé une nouvelle 
prouesse commerciale en 2019 ! A défaut des chiffres 
définitifs de la Fédération marocaine des sociétés 
d’assurance et de réassurance (FMSAR) et de l’Auto-
rité de contrôle des assurances et de la prévoyance 
sociale (ACAPS), les estimations des professionnels 
parlent de croissance soutenues des primes émises 
en 2019 par rapport à 2018, dans le sillage des 
hausses observées sur les deux dernières années. 
Dans le détail, les opérateurs sondés affirment que la 
branche Vie a continué à surperformer le marché en 
2019 avec une hausse d’environ 6 à 9%. Ce comparti-
ment d’activité aurait terminé l’année sur un volume 
de chiffre d’affaires d’environ 20,5 milliards de DH 
(contre 18,8 milliards de DH en 2018). Dans la Non-
Vie, la croissance a été plus limitée. Des re-
sponsables de compagnies estiment que les diffé-
rentes sous-branches Non-Vie, en l’occurrence l’au-
tomobile, la maladie- maternité, et les accidents du 
travail, ont vu leurs primes émises augmenter de 4 à 
7%. Sachant que ce compartiment d’activité a clos 
l’année 2018 sur un volume de 23,1 milliards de DH, 
les compagnies auraient émis en 2019 plus de 24,5 
milliards de DH en Non-Vie. A ce rythme, l’activité 
des compagnies animant le marché pourra frôler les 
45 milliards de DH de primes émises toutes branches 
confondues. 

Selon les dernières données disponibles, arrêtées à 
fin juin 2019, le secteur affiche des primes semestri-
elles record, portées par le segment Vie et Capitali-
sation (épargne, Assurances en cas de décès, con-
trats à capital variable et autres). Cette branche en-
registre une augmentation de 9,87% à 10,4 milliards 
de DH, tirée par la capitalisation (+16,7% à 3,9 milli-
ards) et les assurances individuelles (+8% à 4,8 milli-
ards de DH). Au volet de la Non-Vie, les primes émis-
es ont avoisiné 14,3 milliards de DH au premier se-
mestre 2019, en hausse de 7%. À noter la bonne per-
formance de l’assurance automobile qui gagne 7,9% 
pour un chiffre d’affaires de 6,8 milliards de DH. Suit 
l’assurance pour les Accidents corporels avec une un 
chiffre d’affaires de 2,29 milliards (+6,9%) devant la 
branche Accidents du travail (+2,9% à 1,5 milliard). 

Pour expliquer cette tendance, les opérateurs es-
timent que le marché tire essentiellement profit de la 
prise de conscience du Marocain de l’importance de 
préparer sa retraite et l’avenir de sa progéniture. 
C’est ce qui justifie la bonne orientation des assur-
ances capitalisation. A fin juin 2019, cette sous-
branche de la Vie affiche une croissance à elle seule 
de 16,7% à environ 3,9 milliards de DH. De plus, les 

sous-branches obligatoires continuent de doper 
l’activité, bien que démontrant de légers signes d’es-
soufflement. C’est le cas de l’automobile dont les 
primes contribuent à hauteur de 27.4% du chiffre 
global, constituant ainsi le deuxième grand contribu-
teur à l’activité après la Vie-capitalisation (42,2% des 
primes émises). L’assurance automobile a vu ses 
primes croître de 7,9% à fin juin, alors qu’elles aug-
mentaient à deux chiffres sur les dernières années. 

Toutefois, les bonnes réalisations commerciales ne se 
retrouvent pas systématiquement dans la rentabilité. 
A en croire les responsables des compagnies, la 
hausse de la sinistralité, notamment dans l’automo-
bile, l’augmentation du nombre des sinistres de 
pointe, la hausse des frais de gestion sur quelques 
contrats et les mauvaises réalisations des place-
ments pèsent sur le résultat du secteur. 

En effet, en dix ans, les accidents matériels gérés ont 
été multipliés par 7,4. L’augmentation des coûts par-
ticipe à la détérioration de la rentabilité de la branche 
dont le ratio combiné (sinistres/primes) frôle 100%, 
voire dépasse ce seuil chez certains assureurs. Pour 
rattraper la dégradation du résultat technique, les 
revenus des placements ne sont plus aussi alléchants 
en raison des mauvaises réalisations des marchés 
financiers. 

les parts de marché des différentes compagnies 

A fin juin 2019 (derniers chiffres disponibles), Wafa 
Assurance se classe première en parts de marché. La 
filiale du groupe Attijariwafa bank émet 4,65 milliards 
de primes, soit une part de marché de 18,8%. Suivent 
RMA (3,61 milliards) qui contrôle 14,6% des primes et 
Saham Assurance (3 milliards) qui réalise 12,4% du 
chiffre d’affaires des assureurs. La Mutuelle Taamine 
Chaabi arrive en quatrième place. La filiale du Groupe 
Banque Populaire continue de monter en puissance, 
réalisant au passage un chiffre d’affaires de 2,9 milli-
ards de DH, exclusivement sur des affaires de la 
branche Vie. Sa part de marché s’améliore à 11,8%, 
après seulement trois années d’existence. Classées 
par segment, en Assurances Vie (y compris les ac-
ceptations en réassurance), Mutuelle Taamine Chaabi 
est au 1er rang avec une part de marché de 28%. Wafa 
Assurance se positionne à la 2e place du podium 
(21,7%) suivie de RMA (16,6%) et La Marocaine Vie 
(10,5%). En Assurances Non-Vie (y compris les accep-
tations en réassurance), Saham Assurance est 1ère 
du classement avec une part de 17,1%, devant Wafa 
Assurance (16,7%). La filiale d’Attijariwafa bank est 
suivie de RMA (13,1%), et Axa Assurance Maroc (12,7%). 

Source: La VIE éco 
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For the fourth quarter of 2019, the activity of 
Tunis Re has continued to develop at a sustained pace 
marking the following performances: 

• An increase of 14% in the turnover compared to 

31/12/2018, which is explained by a 22% growth re-
ported on the domestic market as well as an in-
crease of 8% on the international market, despite a 
difficult macroeconomic context and political insta-
bility across the region. 

• Compared to the objectives set for 2019, the 

achievement rate of the provisional turnover 
reached 97%at the end of 2019. 

• The Retakaful activity, generated on 31/12/2019 a 

turnover of 17.658 MTD against 13.628 MTD in 
2018, showing an evolution of 30% and an 
achievement rate of102% of the target. 
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• The financial income, in 2019, recorded a signifi-

cant increase of 12% compared to 2018. This in-
come includes the interests accrued and not yet 
paid (for both financial years 2018 and 2019). It 
does not take into account the interest on deposits 
with ceding companies. 

• The claims charge improved by 28% compared to the 

same period of 2018which was an exceptional year 
in terms of claims. The contribution of the retroces-
sion represents 40% of the total gross claims 
charge. 

Source: Tunis Re 

further optimization and geographical diversification 
in its business portfolio. 

The reinsurer’s improved credit rating and the 
retreat of some of its competitors have provid-
ed new market share opportunities, the report 
said. 

Despite written premium slowdown by -4% CAGR in 
the last two years, Saudi Re outperformed peers of 
globally listed reinsurers with similar market cap 
and portfolio size, showing improved combined rati-
os by 5% compared to an 8% worsening for peers, the 
investment bank noted. 

To read Arqaam Capital - Saudi Re, please Click Here 

Arqaam Capital maintained a “Buy” rec-
ommendation on Saudi Re for Cooperative Reinsurance 
Co. (Saudi Re) and revised the target price higher to 
SAR 11 from SAR 10.3 per share. 

The DIFC-based investment bank placed Saudi Re 
share among the preferred stocks in the Kingdom’s 
insurance sector. 

The reinsurer is on track to further improve its under-
writing margins in line with its previous expectations, it 
said in a recent report. 
In addition, Arqaam Capital expects the company’s un-
derwriting margin to reach 4.2% by 2023, supported by 

Source: Argaam 

GAIF Algeria to tackle the modernisation 
challenges facing insurers 

Founded in 1964, GAIF is considered one 
of the largest insurance associations in 
the world with the number of members 
growing over the years to exceed 350, 
representing insurers, reinsurers, bro-
kers and other insurance-related provid-
ers in the Arab world. The Federation 
mainly aims to strengthen connections 
between Arab insurance markets and 
related organisations, promote co-
operation between them and coordinate 
activities to protect members’ interests 
and develop the insurance industry. 

The GAIF General Conference is the larg-
est Arab insurance congregation. Held 
every two years, the event attracts more 
more than 1,000 delegates from various 

regional and international markets. In 2018, Tunisia hosted the 
32nd edition of the conference which attracted more than 1,200 
delegates from various walks of the regional and international 
insurance industry. 

The 33rd General Conference of the Gen-
eral Arab Insurance Federation (GAIF) will 
be held in Oran, Algeria, from 11 to 14 Oc-
tober 2020, hosted by the Algerian Insur-
ance and Reinsurance Union (UAR). 

Considering the challenges of emerging 
risks and natural catastrophes, widening 
protection gap and the necessity of ad-
dressing the issue of financial inclusion, 
this year’s GAIF General Conference will 
be held under the theme “The Challenge of 
Modernising the Arab Insurance Industry”. 

GAIF secretary general, Mr Chakib Abou-
zaid, said that this year’s gathering would 
address hot topics which are of great im-
portance to the regional and international 
insurance providers. “The organising com-
mittee and GAIF are in symbiosis and determined to take ad-
vantage of this Conference to make it a turning point in the 
history of the industry of the MENA region by working to be in 
the digital era and reducing the insurance gap,” said Mr Abou-
zaid. 

Source: Middle East Insurance Review 

https://argaamplus.s3.amazonaws.com/2ab8a24f-e57f-474d-b560-e6f4c0f5c119.pdf
https://www.argaam.com/en/tadawul/tasi/saudi-re/


 النشرة االلكترونية

GAIF General Conference 33 will be held in Oran -  Algeria on 11th 
to 14th Oct 2020 

 -لققإل ق قا  الق ققام الق ققر ق  لق قرققأمق ق  فقي وهقرا   33 قققرر عقققد املقؤ ققمقر القق قام القققق 

 11 - 2020/10/14الجزائر خالل ال تكة 

Save The date 

Disclamer: 

The opinions expressed in the articles doesn’t reflect GAIF positions; the 
statistics are the sole responsibility of the articles authors 

 تنبيه:
ققققرققققااققققهققققا ولقققق ققققع عققققن رأم ا، قققق ققققا  القققق ققققام القققق ققققر قققق  لقققق ققققرققققأمقققق قققق   

 
قققق ققققاققققك عققققن  راء  

 
املقققققققققاالع ر

 واألحصائياع على مسؤولية املصا ر

 القق ققد  
ً
مققن مققجقق ققة الققرققأمقق قق  القق ققر قق    وهققي مققجقق ققة  143صققدر مققؤخققرا

فص ية  صدر عن األمانة ال امة لإل  ا  ال ام الق قر ق  لق قرقأمق ق  كقل 

  الث شهور.

وفي ه ا ال د   قرأو  ال ديد من املواضيع القرقأمقيقنقيقة القهقامقة ويقأرق  

على رأسها ملحق خقاص عقن سقوا القرقأمق ق  املصقرم ومقا شقهقد  هق ا 

السققوا مقققن  قققطققور بقققوجقققه عقققام وإلققققققاء نقققتققرة عقققن  قققلقققب عققلقققى أرققققامقققه 

 .2019و 2018خالل عام 

والقق ققديققد مققن املققققققاالع الققتققس  ققتققنقققاول القققققضققايققا واألحققداث القققرققأمققيققنققيقققة 

 الهامة.

 33إريم ع تألجنا تأيح   يا تأعلي  ألمؤ مك تأع م تأر 

 أإل ح و تأع م تأعكبي ألي ف ل

 11-2020/10/14تلجزتئك  – هكتل 

لققإل قق ققا   33عقققققدع الققلققجققنققة الققرقق ققضقق ققكيققة القق قق ققيققا لقق ققمققؤ ققمققر 

 بققققالقققجققققزائققققر يقققوم 
ً
بققققمققققققققر ا، قققق ققققا    2020/01/26إجقققرققققمقققاعققققا

قققاع الققققرققققأمقققق قققق  وإعققققا ة الققققرققققأمقققق قققق  بققققالققققجققققزائققققر  الققققجققققزائققققرم لشققققركق

 ال اصمة  حضر  كل من السا ة:

  يوسف بنمق قسقيقة: رئق قع القلقجقنقة والقرئق قع املقديقر الق قام

  اCAATرأميناع  ل شر ة الجزائرية ل

  الققحققا  مقق ققمققد السققبققع  عضققو الققلققجققنققة و الققرئقق ققع املققديققر

  اCCRال ام ل شر ة الجزائرية ،عا ة الرأم   

   سيد علي وفا   عضو اللجنة و األم ق

ال ام لإل  ا  الجزائرم لشركاع الرقأمق ق  و 

  ا UARإعا ة الرأم   

   شقكققيقب أبققوفيقد  عضققو القلققجقنققة و أمق قق

  ا GAIFعام ا،  ا  ال ام ال ر   ل رأم   

 السقققيقققد إبقققراهقققيقققم  سقققالقققي  رئققق قققع 
ً
 قققمقققا حضقققر ا،جقققرقققمقققاع أيضقققا

 ا،  ا  الجزائرم لشركاع الرأم   و إعا ة الرأم  ا

القققرققق قققضققق قققكاع  وققققد خصققق  ا،جقققرقققمقققاع لققق قققوققققوف عقققلقققى سققق قققك 

مقيقة املقكقونقة يقالجارية لرنتيم املؤ مر من طرف اللجنة الرقنقتق

قققاع الققققجققققزائققققريققققةا  ققققمققققا قققققام املققققجققققرققققمقققق ققققو  بققققدارسققققة  مققققن الشققققركق

الققاققكنققامققج الققلقققققافققي لقق ققمققؤ ققمققر و كققل الققجققوانققب القق ققوجقق ققسققتققيققة مققن 

 فنا ا  نقل و رعاياع.

  عقلقى 2020مقارس  26و سرق قو  القلقجقنقة الق ق قيقا لقإلجقرقمقاع فقي 

هامي إجرمقاع القلقجقنقة القرقنق قيقديقة لقإل ق قا  

القق ققام القق قققر قق  لقق ققرقققأمقق قق   و القق م سققق ققنقق ققققققد 

 بوهرا .


