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دورية  تصدر عن االمانة 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 

World Insurance  

1. Global catastrophes caused USD 56 billion insured losses in 2019, esti-
mates Swiss Re Institute  

2. Analysts expect double-digit cyber premium growth  

Arab Insurance 

.1 United Arab Emirates : " هيئة الرأم   ا،مارا ية"  طرح مسو ة قرار نظام "الرأم   ا،لكتكون" 

2. Saudi Arabia : 

• Saudi health insurance council finds 10 violations  

 لبطاقة الرأم   الصحي «الهوية الشخصية»ي ّرف باعرما   «الضما  الصحي« •
ا

  بديًل

.3 Kuwait : 2020وزارة الرجارة والصناعة: إلزام شركاع الرأم   بتكم ز الوثائق الصا رة منها بداية  

.4 Oman :إصدار الًلئ ققة الرنفقيذيققة لقانققو  الرأم   الركافلي 

.5 Egypt: 

  اللجنة االقرصا ية برئاسة مدبولى رسر رض مشروع قانو  الرأم   املوحد •

  نفر  بالحصص النهائية ألعضاء مجم ة الرأم   ا،جبارى على السياراع  «املال« •

GAIF 33rd 
General Conference 

Oran 11th - 14th Oct 2020 

GAIF Newsletter reaches to 2611 
readers every week 

The Challenge of  
Modernizing The Arab 

Insurance Industry  

  دم عصرنة صناعة 

  الرأم   ال ربية

Companies News  

• GAT: Insurer of the State’s car fleet  

• AM Best Affirms Credit Ratings of Misr Insurance Company  
• AM Best Affirms Credit Ratings of Misr Life Insurance Company  
• Partnership between Lloyd's, SCR and CFPA  

"مرًليف  يه أم جي" و"والء ل رأم  " ر  نا  موافقة "ساما" على صفقة االندماج.. وال مل  •

 للحصول على املوافقاع النظامية األخرى 

 م يو  عاك أسهم من ة  500"أ سا"  زيد رأس مالها إلى  •

 ››األه ية ل رأم  «و››ا  ا  الخ يج«اندماج م رمل ب    •

 االمانة ال امة: 

 الندوة ال ربية حول الشمول املالي ..والرأم   املسردام •
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World 

Insurance 

• Total economic losses from natural and man-

made disasters in 2019 at around USD 140 billion 
vs USD 176 billion in 2018 

• Global insured losses in 2019 estimated to be 

around USD 56 billion, below the previous 10-year 
annual average 

• Natural catastrophes accounted for USD 133 bil-

lion economic losses in 2019, down from USD 166 
billion a year earlier 

• Disaster events claimed more than 11 000 victims 
in 2019 

Total economic losses from natural and man-made 
catastrophes fell to around USD 140 billion in 2019 
from USD 176 billion last year, according to prelimi-
nary sigma estimates from Swiss Re Institute. Global 
insured losses are estimated to be around USD 56 
billion, down from USD 93 billion in 2018 and below 
the annual average (USD 75 billion) of the previous 10 
years. Tropical cyclone activity in the second half of 
2019 pushed overall insurance losses higher after a 
benign first-half of the year. And, as in recent years, 
a number of smaller and mid-sized loss-generating 
disaster events (so-called secondary perils) account-
ed for more than 50% of the insured losses. Globally, 
more than 11 000 people have died or gone missing in 
disaster events in 2019. 

Natural catastrophes accounted for USD 133 billion of 
this year's around USD 140 billion in global economic 
losses. The remaining USD 7 billion came from man-
made disasters. Insured losses from natural catas-
trophes fell to USD 50 billion from USD 84 billion in 
2018. Insured losses from man-made disasters de-
clined to USD 6 billion from USD 9 billion. 

Losses driven higher by tropical cyclones 

Tropical cyclones inflicted devastation in different 
parts of the world. In the first half of the year, cy-
clones Idai and Kenneth in Mozambique and neigh-
bouring countries, and Cyclone Fani in India, left trails 
of destruction and suffering to local communities. 
Sadly, the events claimed around 1 400 victims. In-
sured claims were very low given the low insurance 
penetration in the impacted regions. 

In the second half of 2019, the Bahamas and North 
Carolina in the US were hit by Hurricane Dorian, 
which caused insured losses of about USD 4.5 billion. 
Japan was hit by two devastating typhoons within a 
short period. In mid-September, Typhoon Faxai hit the 
Kanto region that includes the Greater Tokyo Area, 
with associated insured losses estimated to be ap-
proximately USD 7 billion. Soon after, in early October 
Typhoon Hagibis struck the same region, causing 
further widespread damage across Japan. Total in-
sured losses from Hagibis are estimated to be 
around USD 8 billion. 

After some years of relative calm, the experience of 
the last two years reaffirms that typhoon risk re-
mains a major vulnerability for Japan. Faxai and Hag-
ibis followed Typhoon Jebi in 2018, which resulted in 
substantial insurance losses of close to USD 13 bil-
lion. This year's typhoons further underscore the high 
exposure of urban regions in Japan to both typhoon 

wind and flood risks, in spite of the presence of miti-
gation infrastructure. While climate change cannot be 
ruled out as an amplifying risk factor, it is certain that 
the last three events confirm the historical pattern of 
devastating Japanese typhoons in the middle of the 
20th century. 

Secondary perils devastating as ever: climate change 
taking its toll 

This year also saw heatwaves and dry spells, with 
new temperature highs recorded in several locations 
around the world, from Europe to Australia. Devastat-
ing wildfires affected Australia, Indonesia, the US, 
Canada, the Amazon region and Siberia, among oth-
ers. 

Once again, there were devastating floods in many 
regions in 2019. Severe monsoon rains led to exten-
sive flooding in India, Bangladesh and Nepal, and 
there were repeated flood events in other regions, 
including China, the US, Europe, Canada and Australia. 
Thunderstorms and hailstorms have caused damage 
to property, vehicles and agriculture in many parts of 
the world. Together, secondary perils are estimated to 
comprise more than 50% of this year's global insured 
losses from natural catastrophes, demonstrating 
once again the very significant impact these events 
can inflict on societies. 

Climate change is leading to more frequent and more 
severe secondary peril events, which manifest in dif-
ferent ways: more local flooding, torrential rains, pro-
longed drought, severe wildfires and other extreme 
weather events. The Swiss Re Institute's report Insur-
ance in a world of climate extremes: what latest sci-
ence tells us suggests a more differentiated picture 
on the impact of climate change on the insurance in-
dustry. 

"There is more scientific evidence that climate change 
impacts the frequency and severity of secondary peril 
events today, warranting more focus for research. For 
primary perils like typhoons, science is far less con-
clusive", says Martin Bertogg, Head Catastrophe Per-
ils at the Swiss Re Institute. "In addition, macro risk 
factors like rapidly growing populations and property 
values in exposed areas contribute to the increase in 
losses resulting from natural catastrophes globally, 
making past experience a less definite predictor for 
future losses." 

The loss estimates in this media release are prelimi-
nary and may be subject to change, as not all loss-
generating events have been fully assessed yet. 

Total economic and insured losses in 2019 and 2018 

https://www.swissre.com/risk-knowledge/mitigating-climate-risk/typhoon-risk-in-japan.html
https://www.swissre.com/risk-knowledge/mitigating-climate-risk/typhoon-risk-in-japan.html
https://www.swissre.com/risk-knowledge/mitigating-climate-risk/typhoon-risk-in-japan.html
https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/natcat-and-climate/insurance-world-climate-extremes.html
https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/natcat-and-climate/insurance-world-climate-extremes.html
https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/natcat-and-climate/insurance-world-climate-extremes.html
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Catastrophe-related insured losses (1970-2019) 

The sigma explorer web app has been enriched further. Go to sigma-explorer.com to view, download and 
share natural catastrophe data projected onto world maps. 

Swiss ReSource:  

Author: Luke Gallin  

For at least the next three to five years, equity ana-
lysts at Goldman Sachs expect double-digit com-
pound annual growth rate (CAGR) from current global 
cyber premium base of less than $5 billion of global 
commercial premiums. 

Currently, cyber premiums account for less than 1% 
of the international commercial insurance market, 
and while analysts do not expect explicit cyber cover-
age to be a meaningful earnings driver in the near-
term, double-digit premium growth is expected over 
at least the next three to five years. 

Analysts expect demand for cyber protection to be 
driven by high profile data breaches and continued 
regulatory enforcement actions, while a move away 
from silent cyber cover by insurers is expected to 
drive growth in explicit coverage capacity. 

As noted above, Goldman Sachs’ equity analysts do 
not expect explicit cyber coverage to be a material 
earnings driver in the near term, reflecting the fact 
that currently it represents a small proportion of car-
riers’ overall premium base. 

However, analysts warn that there is potential for an 
unintended aggregation of risks through silent cyber 
coverages, warning that this could be a driver of 
more material industry losses. 

“Worldwide cybercrime-related damages are 
estimated to amount to up to $600bn per year, or 1% 
of global GDP, according to a report by The Center for 
Strategic and International Studies and McAfee. Some 
(Cybersecurity Ventures) estimate that annual losses 

may balloon to $6tn by 2021, and expect over $1tn to 
be spent on cybersecurity in the 2017-2021 period,” say 
analysts. 

The Goldman Sachs analysts continue to explain that 
while 2017-2018 were the two most active years for 
data breaches, statutory loss ratios remained benign 
over this period as a result of narrower and more 
explicit policy language and also clearer delineation 
by insurance companies through affirmative cyber 
policies of what types of losses are covered. 

“We would expect that the material increase in 
ransomware losses, as well as increased costs of 
data breaches will result in broadening of rate firming 
due to modest tightening of capacity, higher rates in 
primary and low excess layers (the burn layers) and a 
shift, among some insurers, to higher layers,” say 
analysts. 

Cyber-related losses have resulted in modest earn-
ings events for insurers, and analysts note that the 
vast difference 
between eco-
nomic and in-
sured losses, 
known as the 
cyber protec-
tion gap, por-
trays the very 
limited cover-
age that is of-
fered by cyber 
policies. 

Reinsurance.wsSource:  

https://www.sigma-explorer.com/
https://www.sigma-explorer.com/
https://www.sigma-explorer.com/explorer/scatter/index_natcat_map.php?auswahl=Storms|Floods|Earthquakes|Drought,%20bush%20fires,%20heat%20waves|Cold,%20frost|Hail&continent=Africa|Asia|Europe|South%20America|North%20America|Oceania/Australia|Seas%20/%20Space%2
https://www.reinsurancene.ws/about/#team
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وأ دع منع االحرفاظ أو  خزين أو نسخ أم من البياناع أو املق ق قومقاع ا،لقكقتقكونقيقة 

التي  ر  ق بال مًلء أو ال مًلء املحقرقمق ق ق   وبقالقرقالقي يقجقش  ق قويق قهقا  شقكقل إلقكقتقكونق  

إلققى الشققر ققة املقق ققنققيققة  و  االحققرققفققاظ بققنققسققخ عققنققه  ققمققا يشققتققك  عققلققى مققوقققع املقققققارنققاع 

 بقالققرقواصقل مقع الققهقيقئقة  و ققزويقدهقا بقمقق ق قومقاع اال صققال 
ا
رسقمقيقة مقوكققف يقكقو  مق ققنقيقا

 .الخاصة به  و  ديثها  شكل  ورم ومنرظم

 ما ألزمت شركاع القرقأمق ق  وجقمقيقع املقهقن املقر قبقطقة اقهقا إجقراء اخقرقبقار  ورم الخقتقكا  

املوقع وسرقة البياناع و قييم جوانش الض ف ل موقع ا،لكتكون   أو القرقطقبقيقققاع 

الققذ ققيققة  شققكققل  ورم لقق ققرققأ ققد مققن سققًلمققة املققوقققع أو الققرققطققبققيققق  والقق ققمققل عققلققى إ ققًل  

 .الثغراع  إ  وجدع

نشرع هيئة الرأم   ا،مارا ية مسو ة قرار نظام "الرأم   ا،لكقتقكونق " القذم رسقرم 

أحقكققامققه عققلققى جققمققيققع عققمقق قيققاع الققرققأمقق قق  ا،لققكققتققكونققيققة والقذ ققيققة الققتققي  ققمققارسققهققا شققركققاع 

 .الرأم   وأصحاب املهن املر بطة

ققاع وأصقققحقققاب املقققهقققن املقققر قققبقققطقققة  وحقققظقققرع القققهقققيقققئقققة بقققمقققوجقققش مسقققو ة القققققققرار  الشقققركق

بققالققرققأمقق قق  الققرقق ققامققل مققع مققواقققع مقققققارنققة األسقق ققار  و سقق ققثقق قق  مققن  لقق  وسققطققاء الققرققأمقق قق  

  فقط.

 ما اشتكطت الهيئة أ  يقوم موقع املقارناع بال سجيل لدى الهيئة  عقلقى أ  يقكقو  

 لقققانقو  الشقركقاع القرقجقاريقة أو إحقدى املقنقاطقق 
ا
املوقع شر ة مسج ة في الدولقة وفقققا

  الحرة املالية في الدولة.

 
ا
  مقرقضقمقنقا

ا
وألزمت مواقع مقارنة األس ار الرققدم بقطق قش لقرقجقديقد الق قسقجقيقل سقنقويقا

 شققف الققوسققطققاء املققرقق ققاقققد مقق ققهققم خققًلل السققنققة  إ ققافققة إلققى أم رققغققيقق ققكاع  ققطققرأ عققلققى 

اال فاقية املاكمة مع الوسيط  إلى جانش  شف بإيرا اع الوسطقاء  و شقف بقفقروع 

 .الرأم   التي يرم املقارنة اها

United 

Arab 

Emirates 

• The council relies on 

various mechanisms 
to monitor violations 
in the private health 
insurance market 

The Council of Coopera-
tive Health Insurance 
(CCHI) has found 10 vio-
lations against six 
health care providers 
and one health insur-
ance company. The vio-
lations were dealt with 
according to the established procedures.  

The council’s spokesperson, Yasser Al-Maarek, said 
that the department of supervision carried out 200 
inspection rounds on certified health insurance com-
panies and health care providers in 10 cities and gov-
ernorates. 

Al-Maarek said that the council gave great im-
portance to monitoring and oversight in order to raise 
the level of commitment to CCHI’s regulations, the 
executive regulations and council decisions that 
guarantee the provision of health care services that 
are appropriate for the insured. This is while safe-
guarding the rights of the insurance parties and pro-
tecting the market’s integrity from any negative prac-
tices. 

He explained that the council relies on various mech-
anisms to monitor violations in the private health 
insurance market. These include an automated sys-
tem for issuing documents that enables compliance 
with laws and regulations and the hidden shopper 
technique of inspection visits to health insurance 
companies and health care providers, as well as 
fraud reports that reach the council from all parties 
to the insurance relationship. 

Al-Maarek said that the 
most prominent viola-
tions were represented 
in: Failure to comply with 
the conditions for ac-
cepting the issuance of 
health insurance, failure 
to adhere to the criteria 
to request approval for a 
medical service, weak 
electronic systems, de-
lay in paying financial 
claims to service provid-
ers, submitting fake 

claims to insurance companies, violations related to a 
delay in submitting financial claims to insurance com-
panies, delay in sending approval requests to insur-
ance companies, dealing with service providers that 
are not certified by CCHI, providing the council’s gen-
eral secretariat with incorrect information, and not 
providing health insurance for Saudi workers and 
members of their families. 

He said that the council was keen to control private 
health insurance operations and protect the market 
from any wrong practices, in a way that contributes to 
achieving the council’s vision to be a global pioneer in 
enhancing the quality of health services by raising the 
efficiency of private health insurance. 

Arab NewsSource:  

 املصدر: أرقام

Saudi 

Arabia 
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وأشقققار القققغقققامقققدم إلقققى أّ  القققحقققمققق قققة شقققمققق قققت عقققدة ققققنقققواع إعقققًلمقققيقققة  إ اعقققيقققة  مقققرئقققيقققة  

 6ومقققققروءة ومققنققصققاع الققرققواصققل االجققرققمققاسققي  وقققد  ققم  صققمققيققم  قق قق  رسققائقق ققهققا  قق ققد  

لققغققاع واققي يالقق ققربققيققة  وا،نققجقق قق ققزيققة  واألور و  والققفقق ققبققيققنققيققة  والققهققنققديققة  والققبققنققغققالققيققة   

 إلى جهو  الروعية ا،عًلمية لقققافق قة القرقأمق ق  الصقحقي القتقي واصق قت القرقطقواف 
ا
إ افة

عقلققى  ققاقكى مقققققدمقق  خقدمققاع الققرعقايققة الملققحققيقة فققي عققد  مقن مققد  املققمقق قكققة ومققنقاطقققققهققا 

لشرح وبيا  هذه الر ديثاع والرطوراع في قطاع الرأمق ق  الصقحقي القخقاف  إ قافقة 

القققي رفقققع مسقققرقققوى القققوسقققي بقققنقققظقققام الضقققمقققا  الصقققحقققي القققرققق قققاونققق  والقققًلئققق قققة القققرقققنقققفقققيقققذيقققة 

والوثيقة املوحدة بما ي قق ر زيز جو ة القخقدمقاع الملقحقيقة عقن طقريقق رفقع  قفقاءة 

 إلققى إمققكققانققيققة االسققرقق ققًلم عققن حققالققة الققرققأمقق قق  الصققحققي 
ا
الققرققأمقق قق  الصققحققي الققخققاف  الفققرققا

ل مؤمن لهقم مقن خقًلل املقوققع ا،لقكقتقكونق  ملقجق قع الضقمقا  الصقحقي عقاقك إ خقال رققم 

 .بطاقة الهوية الوطنية ل مواطن أو رقم ا،قامة لغ ك الس و ي  

ل ر ريف بقاعقرقمقا  » سّه ناها ع ي « أط ق مج ع الضما  الصحي الر اون   حم ة 

بققطقققاقققة القققهقققوّيققة القققوطقققنققيقققة لققق ققمقققواطقققن وبققطقققاقققة ا،ققققامقققة لقق قققمققققققيقققم بقققاعققرقققبقققارهققا املققق قققّر ف 

األساس ي ل مقؤمقن لقه عقنقد زيقارة مقققدم القخقدمقة الملقحقيقة ابقرقداءا مقن األول مقن يقنقايقر 

2020. 

وأوضق  األمق ق  القق قام ملقجقق قع الضقمققا  الصقحقي القد ققرقور شقبققاب بقن سق ققد القغقامققدم: 

إّ  املققؤمققن لققه لققم يقق ققد فققي حققاجققة ،بققراز بققطققاقققة شققر ققة الققرققأمقق قق  الصققحققي عققنققد زيققارة «

مقققققدمقق  خققدمققاع الققرعققايققة الملققحققيققة إ   ققكققفقق  بققطققاقققة الققهققويققة الشققخققصققيققة لقق ققمققواطققن 

 أ  القحقمق قة رسقرقمقر عقلقى مقدى 
ا
 لق قمقؤمقن لقهقم  مقبق قنقا

ا
 أسقاسقيقا

ا
فقا وا،قامة ل مقيم م قّر 

فققي إشققارة إلققى أ  هققذا ا،جقققراء  ››سققّهقق ققنققاهققا عقق ققيقق »  وجققاءع  قق ققت عققنققوا  ››شققهققريققن

يققهقققدف إلقققى حققفقققل حققققققو  املقققؤمقققن لقققهققم مقققن خقققًلل الققحقققصقققول عقققلققى خقققدمقققاع الققرقققأمققق ققق  

الصقحقي بقكقل يسقر و سققهقولقة  إ قافقة إلققى مقوا قبقة القرق ققول القرقق قي فقي قققطقاع القرقأمق قق  

 .الصحي الخاف

Saudi 

Arabia 

ِّف األساس ي للمؤمن له عند زيارة مقدم الخدمة
 باعتبارها املعر 

 

 املصدر: عاجل

Kuwait 

 وزارة التجارة والصناعة: 

  الصقا ر  شقأ  إلقزام شقركقاع القرقأمق ق  بقتقكمق قز وثقائقق القرقأمق ق  2019لسقنقة  244عقن بقدء  قطقبقيقق القققرار القوزارم رققم ي  2019/12/24أع نت وزارة الرقجقارة والصقنقاعقة  يقوم 

 الصا رة عنها. 

مقن أول يقنقايقر ة في بيا  إ  القرار ينص على و ع رمز ثابت لكل نوع  أم   بخًلف الصا ر التكقيم املرغّ ك لقرققم إجقازة القرقأمق ق  ورققم القوثقيقققة  و لق  بقدايق ››الرجارة«وقالت 

  .2020لسنة 

لشقركقاع القتقي ال  ق قتقزم ل او عت الشركاع امل نية إلى مقراجق قة ققطقاع الشقركقاع بقالقوزارة لقلقحقصقول عقلقى نقمقو ج يقوضق   لقيقة القتقكمق قز. وأ قدع ا قخقا  ا،جقراءاع القققانقونقيقة حقيقا

  نفيذ القرار. 

 املصدر: القبقققع

أوضقق  الققرئقق ققع الققرققنققفققيققذم لقق ققهققيققئققة القق ققامققة لسققو  املققال الشققيقق  عققبققد  بققن سققالققم 

السققاملقق  بققأ  صققدور الققًلئقق ققة الققرققنققفققيققذيققة لقققققانققو  الققرققأمقق قق  الققرققكققافققلققي يقق قق ققي ا ققرققمققال 

ا،طقققار الققق قققشقققر ققق قققي املقققنقققظقققم ملقققنقققرقققجقققاع القققرقققأمققق ققق  القققرقققكقققافقققلقققي 

قاع القق ققامقق ققة فققي هققذا املققجققال  مققؤ ققدا بققأ  املققرحقق ققة  ولقق ققشققركق

الققجققديققدة مققن  ققطققور سققو  الققرققأمقق قق  فققي السقق ققطققنققة واملققرققمققثقق ققة 

بقققدخقققول املقققنقققرقققجقققاع القققرقققأمققق ققق  القققرقققكقققافققق قققيقققة ققققد ن قققجقققت  واقققي 

مققرحقق ققة عققنققواملققهققا  ققنققوع املققنققرققجققاع الققرققأمققيققنققيققة وخققيققاراع أوسققع 

 الس ي اب احرياجاع السو  و وجهاع األفرا  واملؤسساع.

جاء  ل  في  صريح س ا  ه لوسائل ا،عًلم   د اعرما  الهيئة ال امقة لسقو  املقال 

م  2019/103قققرارا بققإصققدار الققًلئقق ققة الققرققنققفققيققذيققة لقققققانققو  الققرققأمقق قق  الققرققكققافققلققي رقققم 

قاع لققرققوفققيققق أو ققاعققهققا مققن  ققاريقق  القق ققمققل بققالققًلئقق ققة  والققذم حققد  سققرققة أشققهققر لقق ققشققركق

 م2019 يسماك  23والذم بدأ يوم االثن   املوافق 

و  دث السامل  عن  طور سو  الرأم   الركقافقلقي فقي السق قطقنقة ققائقًل بقأ  املقؤشقراع 

 قوضق  أ  حصقة القرقأمق قق   2018املقالقيقة املقدققققة لقققطقاع الققرقأمق ق  فقي السق قطقنقة لقق قام 

مقق ققيققو    53,6مققن إجققمققالققي األقسققا  املققبققاشققرة والققتققي  صققل إلققى  12%الققرققكققافققلققي بقق ققغققت 

ريال عمان  من إجقمقالقي األقسقا  القرقأمقيقنقيقة  وكقانقت القهقيقئقة الق قامقة لسقو  املقال ققد 

رخصقت فقي وقققت سقابقق لشققر قرقق ق  ملقزاولققة نشقا  الققرقأمق قق  القرقكققافقلققي  وهقو مقا يقق قكققع 

حققققرف واهققققرققققمققققام شققققريقققق ققققة  ققققبقققق ققققكة مققققن أفققققرا  ومققققؤسققققسققققاع 

املققققجقققققرقققققمققققع الققققققرقققققنقققققاء الققققرقققققأمققققق قققق  املقققققوافقققققق ألحقققققكققققام الشقققققر ققققق قققققة 

 ا،سًلمية.

وفققي حققديققثققه عققن مقق ققرققوى الققًلئقق ققة أشققار بققأ  صققيققا ققة بققنققو  

القققًلئققق قققة القققرقققنقققفقققيققققذيقققة لقققققققانقققو  القققرقققأمقققق ققق  القققرقققكقققافقققلقققي جققققاءع 

اسقرققجقابققة لقنققمقو أعققمقال شققركقاع الققرقأمقق ق  الققرقكققافقلققي فقي السقق قطققنقة والققتقي بققدأع ققبققل مققا 

بما فيهقا املصقارف  يزيد عن أر ع سنواع لر بية مرط باع األفرا  و ذل  املؤسساع 

القتققي شقرعقت أعققمقالققهقا فقي السقق قطققنقة مققطق قع القق ققققد القجقارم  و لقق  لقرقق قمققل  ا،سقًلمقيققة 

وفق منظومة مركام ة لسو  الخدماع املالية املروافقة مع أحقكقام الشقر ق قة  األمقر 

الذم أ اح ل مشرع فرصة االسرفا ة من الرجربة والقرقفقاعقل مقع مق قطقيقاتقهقا لصقيقا قة 

البنو  الرفصي ية ل قانو  بما يج  قهقا  قمقرقاز بقاملقرقانقة واملقرونقة القكقافقيقة وأيضقا بقنق قو 

 يسهم في ر زيز الرجربة ال مانية في املنرجاع الرأمينية   ك الرق يدية.

وأ ققاف الققرئقق ققع الققرققنققفققيققذم لقق ققهققيققئققة القق ققامققة لسققو  املققال بققأ  بققنققو  الققًلئقق ققة  ضققمققن 

بنو  واضحة لر ديد  لية الفصل ب   

صندوقي حم ة وثائق الرأم   

 واملساهم  

Oman 



 النشرة االلكترونية

وفققيققمققا يققرقق قق ققق بققأنققظققمققة الققرقققابققة الشققرعققيققة أوضقق  السققاملقق  بققأ  القققققانققو  ألققزم الققهققيققئققة 

إنشاء هيئة ع يا ل رقابة الشرعيقة عقلقى أنشقطقة القرقأمق ق  القرقكقافقلقي يصقدر بق قشقكقيق قهقا 

 مققن مققجقق ققع إ ارة الققهققيققئققة القق ققامققة لسققو  املققال يقق ققد  
ا
قققرارا

اخقرقصقاصقهقا ونقظقام الق قمقل اقهقا والشقرو  القواجقش  قوافقرهقا 

في أعضائها و  قديقد مقكقافق تقهقم  عقلقى أ   قرقمقرقع هقذه القهقيقئقة 

الشرعية بكافة الصًلحياع الًلزمة ملمارسة اخرصاصاتهقا. 

في ح   جاءع الًلئ ة الرقنقفقيقذيقة لقرق قزم الشقركقاع بضقرورة 

رشكيل لجا  الرقابة الشقرعقيقة لقرق قد  شقرو  عضقويقة واخقرقصقاصقاتقهقا  وأوضقحقت 

الققًلئقق ققة بققأ  مسققائققل الققخققًلف بقق قق  لققجققنققة الققرقققابققة الشققرعققيققة ومققجقق ققع إ ارة الشققر ققة 

  ال إلى الهيئة ال  يا ل رقابة الشرعية بالهيئة والتي رق قرقاقك ققراراتقهقا ملقهقائقيقة. وألقزمقت 

الًلئ ة أيضا الشر ة ر ي   مراقش شرسي خارجي ل قيام بقأعقمقال القرققابقة الشقرعقيقة 

لكل سنة مالية ل رأ د من أ  جميع أنشطة الشر ة  رم  شكل س قيقم. وققد حقد ع 

  الًلئ ة اخرصاصاع املراقش الشرسي الخارجي و لية عم ه. 

الققجققديققر بققالققذ ققر أ  الققرققأمقق قق  الققرققكققافققلققي يقق ققرف بققأنققه نشققا  

رققق قققاونققق  يقققرقققفقققق وأحقققكقققام الشقققر ققق قققة ا،سقققًلمقققيقققة  يقققققققوم عقققلقققى 

مشار ة و كافل مقجقمقوعقة مقن األملقخقاف ملقواجقهقة أخقطقار 

م د ة م رم ة  من خًلل أ اء اشقتقكاكقاع نقققديقة لق قشقر قة 

السقققرقققخقققدامقققه فقققي رققق قققويققق  املضقققرور فقققي حقققال وققققوع القققخقققطقققر 

املؤمن  ده  أّما أنشطة الرأم   الركافلي؛ ف شمل فقرع القرقأمق ق  القرقكقافقلقي الق قائقلقي  

وفرع الرأم   الركافلي ال ام وقد بينت الًلئ ة املقصو  بالنقوعق ق  وفقئقاع األنشقطقة 

 التي يشم ها كل منها.

حماية حقو  كافة األطراف خاصقة حقمق قة القوثقائقق القرقأمقيقنقيقة   قمقا أولقت القًلئق قة 

اهرماما  بق قكا بقمقسقألقة رق قزيقز ثقققة املقرق قامق ق ق  فقي القققطقاع و لق  مقن خقًلل  قر ق قزهقا 

على ال ديد من الجوانش  اع الص ة انطًلقا من  نظقيقم 

قالققة و ققنققظققيققم مققا يققرقق قق ققق بققمققجقق ققع إ ارة الشققر ققة  عقققققد الققوكق

وإ ارتها الرنفيذية وال ًلقة بيقنقهقمقا و قذلق   قنقظقيقم عقققو  

 الرأم   الركافلي.

قققاع الققققرققققأمقققق قققق   و قققق ققققدث سقققق ققققا  ققققه بققققأ  طققققبققققيقققق ققققة عققققمققققل شققققركق

و قق ققرف بصققنققدو   الققرققكققافقق ققيققة رقق ققرققمققد عققلققى فصققل أمققوال حققمقق ققة الققوثققائققق الققرققأمققيققنققيققة  

املشار     عن حسقاب الشقر قة القتقي  قرقولقى إ ارة الصقنقدو   حقيقو يقرقم فقي صقنقدو  

املشار     جميع األقسا  املباشرة وصرف الرق قويضقاع املسقرق قققة فقي حقالقة وققوع 

خطر على أحد األعضاء املشار    فقي الصقنقدو  بقمقوجقش عقققد رق قاو   مقوضقحقا أ  

بققمققا يسققاهققم فققي رقق ققزيققز ثقققققة املققرقق ققامقق قق قق   الققًلئقق ققة سقق ققت إلققى  ققنققظققيققم عققمقق ققيققة الققفققصققل 

و مقا  حقققو  كقل طقرف  حقيقو  ضقمقنقت فصقًل خقاصقا يقوضق   لقيقاع القفقصقل بق ق  

حسققققاب صققققنققققدو  املسققققاهققققمقققق قققق  وحسققققاب صققققنققققدو  حققققمقققق ققققة 

الوثقائقق القرقأمقيقنقيقة  والقرقأ قيقد عقلقى عقدم القجقمقع بق ق  أصقول 

والققتققزامققاع صققنققدو  املسققاهققمقق قق  عققن صققنققدو  املشققار قق قق   

فضقققققققًل عقققققققن  قققققققأ قققققققيقققققققد القققققققًلئققققققق قققققققة بضقققققققرورة إ ارة صقققققققنقققققققدو  

املشققار ققق ققق   ققق قققنقققايقققة وبقققطقققريقققققققة مقققهقققنقققيقققة  قققرقققوافقققق مقققع املقققبقققا   

الشقرعققيققة سقواء مققن خققًلل احق ققسققاب أصققولقهققا وفصققل أصقول فققرع الققرققأمق قق  الققرقكققافققلققي 

الق ققائقلققي  عقن أصققول فقرع الققرقأمقق ق  الققرقكققافقلققي الق ققام  وأهقمققيقة أ   ققكقو  األصققول زائققدة 

عققققن االلققققتققققزامققققاع فققققي كققققل األوقققققاع. وأ ققققاف أ  الققققًلئقققق ققققة حققققد ع  لققققيققققة الققققرقققق ققققامققققل مققققع 

حصي قة االشقتقكاكقاع والقفقائق  وعقائقد االسق قثقمقار و لقيقة  قققديقم القققرض القحقسقن مقن 

 صندو  املساهم   إلى صندو  املشار   .

Oman 

 املصدر: الهيئة ال امة لسو  املال

Egypt 

 ققرأس الققد ققرققور مصققطققفقق  مققدبققولققى  

  اجققققرققققمقققققاع مقققققجقققق ققققع القققققوزراءرئقققق ققققع 

القققققلقققققجقققققنقققققة القققققوزاريقققققة االققققققرقققققصقققققا يقققققة  

بققق ققققضقققور املسقققق قققشققققار عقققمققققر مققققروا   

وزيققققققر الققققققق قققققققدل  والقققققققد ققققققرقققققققورة هقققققققالقققققققة 

الس يد  وزيرة الرخطيط والرنقمقيقة 

االقققققققرققققققصققققققا يققققققة  والققققققد ققققققرققققققورة رانققققققيققققققا 

املشقققققا   وزيقققققرة القققققرققققق قققققاو  القققققدولقققققي  

والقققققد قققققرقققققور مققققق قققققمقققققد مققققق قققققيقققققط  وزيقققققر 

املققالقققيقققة  والقققد قققرقققورة نقققيقققفققق ققق  جقققامقققع  

 .وزيرة الرجارة والصناعة  ومسئولي البن  املر زم 

واسققرقق ققر ققت الققلققجققنققة الققوزاريققة االقققرققصققا يققة مشققروع قققانققو  الققرققأمقق قق  املققوحققد  حققيققو 

 أنقه يسقاهقم فقي رسققم 
ا
عقرض وزيقر الق قدل فق قسقفقة مشقروع القققانققو  القجقديقد  مقوضقحقا

قواعد م د ة وشام ة لصناعة الرأم   في مصر  وينظم قواعد ا،شراف والرققابقة 

 .ع يها

وأ ققد وزيققر القق ققدل  أ   لقق  يققأرقق  فققي إطققار اهققرققمققام الققدولققة بقققققطققاع الققرققأمقق قق  وإصققدار 

ال شر  اع املنظمة له  اهدف   قيق الرنظيم األمثل لهذا القطاع  بما يمكقنقه مقن 

أ اء  وره الققرائققد فققي حققمققايققة الققمققكوة القققققومققيققة ومققمققرقق ققكققاع املققواطققنقق قق   و ققمققا  الققوفققاء 

بالر ويضاع وااللتقزامقاع لقحقمق قة وثقائقق القرقأمق ق   بقمقا يقؤمقن حقا قرهقم ومسقرقققبق قهقم 

ويقق قققفقققل ثقققرواتقققهقققم  ورققق قققمقققل عقققلقققى  قققوز قققع عقققشء القققخقققطقققر بقققإعقققا ة القققرقققأمققق ققق  فقققي األسقققوا  

  .ال املية  فرؤمن االقرصا  القوم   د املخاطر التي ير رض لها

وعقققرض القققد قققرقققور مققق قققمقققد عقققمقققرا   

رئقققققق ققققققع هققققققيققققققئققققققة الققققققرقققققققابققققققة املققققققالققققققيققققققة  

 فاصيل مشروع الققانقو  القجقديقد  

واألهققققققداف الققققققرامقققققق  إلقققققققيققققققهققققققا  والققققققتقققققققي 

 قققققرقققققضقققققمقققققن إحقققققداث  ققققق قققققول فقققققي  ور 

القققهقققيقققئققققة فقققي  ققق ققققققققيقققق القققرقققققابقققة عقققلققققى 

أسقققاس املقققخقققاطقققر  وإعقققا ة  قققنقققظقققيقققم 

أعمال صنا يقق القرقأمق ق  القخقاصقة  

وخقق ققق شققبققكقققة أمققا  لقق ققمقققجققرققمققع مقققع 

رقق ققزيققز أ واع حققمققايقققة املققرقق ققامقق قق ققق   

من حم ة الوثائق واملسرفيدين منها والغ ك  وإيجا  مقنقاج جقا ب لقًلقسق قثقمقار املقحقلقي 

واألجنبي  من خًلل الرأس ع والتقكخقيقص مقن خقًلل هقيقئقة رققابقيقة واحقدة  و قطقبقيقق 

املققق قققايققق قققك القققدولقققيقققة فقققي القققرققققابقققة وا،شقققراف عقققلقققى أنشقققطقققة القققرقققأمققق ققق   و ققق قققققققيقققق املقققرونقققة 

الققق قققشقققر ققق قققيقققة عقققاقققك  ققق قققديقققو ققققواعقققد مقققمقققارسقققة القققنقققشقققا  بقققمقققا يقققرقققوافقققق واملسقققرقققجقققداع 

الحديثة  وموا بة الرطوراع الدولية املسرقب ية بما فيها الرطوراع الرقكقنقولقوجقيقة  

و قق قققققيققق الشققمققول الققرققأمققيقق ققي  و ققنققظققيققم األعققمققال واملققهققن املققر ققبققطققة بققأنشققطققة الققرققأمقق قق  

وال شر ع لها ورقابقهقهقا  ورسقر قع القرق قول القرقق قي  ورشقجقيقع اسقرقخقدام القرقكقنقولقوجقيقا 

 .املالية  والروافق مع امل اي ك الدولية  اع الص ة

وأشار املس شار نا ر س د  املر دث الرس ي باسقم مقجق قع القوزراء  إلقى أ  رئق قع  

الوزراء طق قش مقن القبقنق  املقر قزم والقوزاراع املق قنقيقة إرسقال مقًلحقظقاتقهقم عقلقى مشقروع 

 لًلنههاء منه  وعر ه على مج ع الوزراء
ا
 .القانو  إلى هيئة الرقابة املالية   مهيدا

هيئة ع يا ولجنة رقابية ومراقش شرسي 

خارجي لضما  سًلمة ممارساع 

 الرأم   الركافلي في الس طنة.

 بإنشاء هيئة ع يا 
ا
الهيئة سرصدر قرارا

ل رقابة الشرعية ي د  اخرصاصها 

 ونظام عم ها.

 املصدر: اليوم السا ع

https://www.youm7.com/story/2019/12/24/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9


 النشرة االلكترونية

Egypt 

ا،جقبقارى عقلقى السقيقاراع  االثقنق ق  املقا ق ق  القرقأمق ق  وافقت الجم ية ال امة ملجم قة 

على  وز ع حصة شر ة املر دة ل رأمق ق  مقن إجقمقالقى األقسقا  عقلقى جقمقيقع األعضقاء 

 . و  اسرثناء

 
ا
شقر قة  ق قد خقروج املقرق قدة لق قرقأمق ق  مقن السقو  وشقطق قهقا  17و ضم الجم يقة حقالقيقا

من سجل الشقركقاع بقالقرققابقة املقالقيقة  وبقمقوجقش القققرار سق قرقم  قوز قع حصقة املقرق قدة 

 من االقسا  على باقي الشركاع االعضاء باملجم ة. 1,871%التي  ب غ 

قانققت "املققال" قققد انققفققر ع فققي عققد هققا الصققا ر   يسققمققاققك الققحققالققي بققالققخققطققاب الققذم  8وكق

أرسقق ققرققه اال ارة الققرققنققفققيققذيققة لقق ققمققجققمقق ققة بققخققصققوف  ققوز ققع حصققة املققرقق ققدة لقق ققرققأمقق قق   

قققاع  و ضقققمققققن مققققققققتققققكحقققق ققق : االول  ققققوز ققققع حصققققهقققهققققا مققققققققابققققل ثققققبققققاع القققحققققد اال نقققق  لققق ققققشققققركق

مقمقرق قكقاع" ا قافقة  -مصر" و"مصر ل رأم   الركافلي  -الجديدة  اي "أ سا ل رأم   

الققى "ثققروة لقق ققرققأمقق قق " أمققا املقققققتققكح الققثققانقق   فققرققضققمققن  ققوز ققع الققحققصققة مقققققابققل زيققا ة الققحققد 

 اال ن  للجديده.

ا قفقققت مسقاء أول الرأم ق  وقال مسئول  أمي    وثيق الص ة باملجم ة  إ  شركاع 

أمقع ا،ثققنق قق   عقلققى األخقذ بققاملققققتقكح الققثقانقق   وهقو  ققوز قع حصققة املقرقق قدة لقق قرققأمق قق  عقلققى 

الجميع بًل اسرثناء  وفى حال  خول شقر قة جقديقدة لق قسقو  ملقزاولقة نشقا  القرقأمق ق  

ققا لققنققظققامققهققا 1%ا،جققبققارى عققلققى السققيققاراع  سققرقق ققصققل عققلققى  مققن أقسققا  املققجققمقق ققة وفقققا

األساس    على أ  يرم خصقم  ق ق  القحقصقة مقن جقمقيقع أعضقاء املقجقمق قة  كقل حسقش 

 .نسبره من األقسا 

 من أقسا  مجم ة إجبارم السياراع30,26%مصر ل رأم    رفع حصهها لق 

وبناء على ا فقا  شقركقاع القرقأمق ق   أعضقاء املقجقمق قة  ار قفق قت حصقة مصقر لق قرقأمق ق  

. 4,246%إلقى   4,167%وققرقاة السقو قع لق قرقأمق ق  مقن .    30,260%الى 29,694%من 

%ونص ش شقر قة القدلقرقا لق قرقأمق ق  مقن .  4,307%الى  4,226%واملهندس ل رأم   من 

 .1,362%الى 1,336

زيققا ة فققي حصققة ألققيققانققز لقق ققرققأمقق قق  مققن أقسققا  مققجققمقق ققة السققيققاراع ا،جققبققارم   %0,037

 6,748%والب ت الس و م   صل علي 

وألقيقانقز لق قرقأمق ق  مقن      6,173%إلقى   6,058%لق قرقأمق ق  مقن  GIG  ما ار قفق قت حصقة

فقيقمقا ار قفق قت .  14,111%إلقى   13,847%ورويال لق قرقأمق ق  مقن   1,937%إلى  %1,9

 .6,748%إلى  6,622%املصرى الس و ى من الرأم   حصة ب ت 

رساوم نسش الزيا ة  شر تي املصريقة لق قرقأمق ق  القرقكقافقلقي ووثقا  فقي أقسقا  مقجقمق قة 

 إجبارم السياراع

مققمققرقق ققكققاع" و"وثققا   -ورسققاوع نسققش الققزيققا ة  شققر ققتققي "املصققريققة لقق ققرققأمقق قق  الققرققكققافققلققي 

لقكقل مقنقهقا فقي حق قق    5,538%القى 5,434%لق قرقأمق ق " مقن أقسقا  املقجقمقق قة لقتقك قفقع مقن 

وأروب لقرقأمق ق  املقمقرق قكقاع   4,912%القى   4,820%ص دع حصة إسكا  ل رأم   من 

 .3,883%الى  3,811%من 

مقققن أقسقققا  مقققجقققمققق قققة إجقققبقققارم 4,075%طقققو قققيقققو مقققاريقققن جقققيققق قققكال  قققرفقققع حصقققهقققهقققا لقققق 

 السياراع

قاع  ار ققفقق ققت حصققة طققو ققيققو مققاريققن جققيقق ققكال مققن  ققا ال ققفققا  الشققركق إلققى       3,999%ووفقققا

ا ار ققفقق ققت   3,853%إلققى  3,781%وأوريققنققت لقق ققرققأمقق قق  الققرققكققافققلققى مققن   %4,075 وأخقق ققكا

مقن  ››ثروة ل رأمق ق «و ››مصر ل رأم   الركافلى ممر كاع«و››أ سا«حصص شركاع 

  .لكل شر ة 1,019%إلى  %1

حصص شركاع الرأم   من أقسقا  إجقبقارم السقيقاراع  ق قد  قوز قع نصق قش املقرق قدة 

 ل رأم   ع يها % ما اي موض  بالجدول أ ناه:

 الشر ة
نص ش الشركاع من ا،قسا  قبل خروج املر دة 

 ل رأم   في السو  

نص ش الشركاع من ا،قسا    د  وز ع حصة 

 املر دة ل رأم   ع يها

 30,260 29,694 مصر ل رأم  

 4,246 4,167 قناة السو ع

 4,307 4,226 املهندس

 1,362 1,336 الدلرا

GIG 6,058 6,173 

 1,937 1,900 أليانز

 14,111 13,847 رويال

 6,748 6,622 الب ت الس و م

 5,538 5,343 املصرية  كافل

 5,538 5,434 وثا 

 4,912 4,820 إسكا 

 3,883 3,811 أروب

 4,075 3,999 طو يو مارين جي كال

 3,853 3,781 أورينت

 0000 1,871 املر دة

 1,019 1,000 أ سا

 1,019 1,000 مصر  كافل

 1,019 1,000 ثروة ل رأم  

 100,00 100,00 ا،جمالي

 إعدا  املال -الجدول 

https://almalnews.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d9%88/
https://almalnews.com/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-14-%d8%aa%d8%ba%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9/
https://almalnews.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%8a-55-6-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%82%d8%b3%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3/
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 املصدر: املقققال

ويقأرقق  إنشقاء مققجقمقق قة إجققبقارى السققيقاراع كققأحقد الققحق ققول القهققا فقة ملققحقاصققرة عقمقق قيققاع 

الغش والتزوير  اخل     املنظومة  القتق  أ ع إلقى إهقدار مقا يقققرب مقن مق قيقار جقنقيقه 

من إجمالى األقسا  املقرر   صقيق قهقا فقى هقذا القفقرع  والقبقالقغقة مق قيقارى جقنقيقه  وفقققا 

ا ملسرقبل أفضل لصناعة الرأم  «ملا أع ن فى مبا رة   .››م ا

 252وبموجش قرار الهيقئقة الق قامقة لق قرققابقة املقالقيقة  الصقا ر فقى فقاقكايقر املقا ق ق  بقرققم 

  القخققاف بققإنشقاء مققجقمقق ققة القرققأمقق ق  ا،جققبقارى عققلققى السقيققاراع  سقق قرققولققى 2019لسقنققة 

قاع  املققجققمقق ققة وحققدهققا إ ارة هققذا الققفققرع مققن الققرققأمقق قق  نققيققابققة عققن أعضققائققهققا مققن كققل شققركق

الققرققأمقق قق  وجققمقق ققيققة الققرققأمقق قق  الققرقق ققاونقق  املققرخققص لققهققا بققمققزاولققة الققرققأمقق قق  ا،جققبققارى عققلققى 

  .املر باع و أميناع املسئولياع املر  قة اها فى مصر

  وهقو 2007لسقنقة  72وي كقم نشقا  القرقأمق ق  ا،جقبقارى عقلقى السقيقاراع ققانقو  رققم 

ققا عققن قققانققو  ا،شققراف والققرقققابققة عققلققى شققركققاع الققرققأمقق قق  رقققم  لسققنققة  10مققنققفققصققل  ققمققاما

 دل بالقانو   1981
ُ
  .2008لسنة  118امل

Companies 

News 

GAT Assurances wins the contract for the State's and public institutions' car fleet. 

The company thus underwrites a contract for a premium of 11 million TND (3.9 million USD). In early 2019, the 
Tunisian insurer received the AML 30000 certificate (Anti Money Laundering, Index 30000).  

Atlas MagazineSource:  

وسرقوم شر ة والء ل رأم   الر اون  بإصدار ونشر مس ند ال رض  والقذم سقيقكقو  

موجها ملساه ي شر ة مرًليف إيه  م جي ال ر    والذم س رضمن ال رض الرسق قي 

 .املقدم من شر ة والء ل رأم   ملساه ي شر ة مرًليف إيه  م جي ال ر  

و  د  لق  سقرقققوم كق قرقا الشقر قرق ق  بقدعقوة القجقمق قيقة الق قامقة  ق قك الق قا يقة لق قرقصقويقت 

 .على صفقة االندماج

وسرقوم الشر را  با،عًل  عن أم  طوراع جوهرية فيقمقا يقرق ق قق بصقفقققة االنقدمقاج 

 .في حينها

  أعقق ققنققت الققهققيققئققة القق ققامققة لقق ققمققنققافسققة  فققي وقققرققا  "أرقااام"وحسققش الققبققيققانققاع املققرققوفققرة فققي 

سابق  عن قرارها   دم املمان ة من إ مام عم ية التك ز االقرصا م بق ق  شقر قة والء 

لقق ققرققأمقق قق  الققرقق ققاونقق  وشققر ققة مققرققًليققف واملققجققمققوعققة األمققريققكققيققة الققدولققيققة والققبققنقق  القق ققر قق  

 .الوط ي ل رأم   الر اون 

ووقق ققت الشققر ققرققا  فققي سقبققرققمققاققك املققا ق ققي ا ققفققاقققيققة انقدمققاج مقق ققزمققة  ققققوم بققمققوجقق ققهققا "والء 

لقق ققرققأمقق قق "  شققراء كققامققل أسققهققم مسققاهقق ققي شققر ققة مققرققًليققف إيققه  م جققي القق ققر قق  مققن خققًلل 

 . قديم عرض مبا لة أسهم  و  رسديد مقابل نقدم

 

  مققرققًليققف إيققه  م جققي القق ققر قق أعقق ققنققت كققل مققن شققر ققة 

  عقن  ق قققيققهقمقا خقطقاب عقدم مقمقانق قة مقؤسقسقة القنققققد والء لق قرقأمق ق  القرق قاونق وشقر قة 

  عقلقى صقفقققة االنقدمقاج املقحقرقمق قة بق ق  2019 يسقمقاقك  24ال قر ق  السق قو م بقرقاريق  

 .الشر ر  

وقالت الشر را  فقي بقيقانق ق  مقنقفقصق ق ق  عقلقى " قداول"   إملقهقمقا سق قسقرقمقرا  فقي الق قمقل 

للحصول على املوافقاع النظامية األخرى الًلزمة املر  قة باالندمقاج املقحقرقمقل بق ق  

 .الشر ر  

قافققة املققوافقققققاع  وأشققار ققا إلققى أ  إ ققمققام صققفقققققة االنققدمققاج مشققرو  بققالققحققصققول عققلققى كق

القنقظقامقيقة األخقرى القًلزمقة ومقوافقققة القجقمق قيققة الق قامقة  ق قك الق قا يقة لق قشقر قرق ق  عقلققى 

 .صفقة االندماج

و  د الحصقول عقلقى املقوافقققاع القنقظقامقيقة األخقرى القًلزمقة  سقرقققوم شقر قة مقرقًليقف 

إيققه  م جققي القق ققر قق  بققإصققدار ونشققر رقق ققمققيققم مققجقق ققع ا، ارة والققذم سققيققكققو  مققوجققهقققا 

ملسقاهق ققي شقر ققة مقرققًليقف إيققه  م جقي القق قر قق   والقذم سقق قرققضقمققن  شقكققل رئق قق ق ققي رأم 

مج ع إ ارة شر ة مرًليف إيه  م جقي الق قر ق  بقخقصقوف الق قرض املقققدم وصقفقققة 

 املصدر: أرقام .االندماج

وسركو  نسبة األسهم التي سرصدر ن يقجقة لقزيقا ة رأس املقال اقي واحقد إلقى رسق قة أم 

أسهم قائمة. ع ما أ  القزيقا ة املقققتقكحقة فقي رأس املقال  9إصدار سهم واحد جديد لكل 

مقق قققيققو  ريققال مقققن حسققاب األربققاح املقققبقققققاة و لققق  لققدعقققم  50سقق ققرقققم عققن طققريقققق رسققمقق قققة 

ققققاعقققدة الشقققر قققة القققرأسقققمقققالقققيقققة وهقققامقققش املقققًلءة ورققق قققزيقققز ققققدرتقققهقققا عقققلقققى القققنقققمقققو وملقققوا قققبقققة 

 .الخطط املسرقب ية ل شر ة

وسركو  أحقية األسهم ل مساهم   املالك   لألسقهقم يقوم انق قققا  القجقمق قيقة وهقو يقوم 

االثن   واملقيدين  سقجقًلع الشقر قة لقدى مقر قز إيقداع األورا  املقالقيقة بقنقهقايقة ثقانق  يقوم 

 . داول يلي  اري  ان قا  الجم ية

وفققي حققال وجققو   سققور أسققهققم  سققرققجققمققع  سققور األسققهققم فققي مقق ققفققظققة واحققدة لققجققمققيققع 

حم ة األسهم و باع  س ر السو   ثم سروزع قيمههقا عقلقى حقمق قة األسقهقم املسقرق ققق ق  

 .ل من ة كل ب سش حصره

أع نت 

شققر ققة" أ سققا" لقق ققرققأمقق قق  الققرقق ققاونقق  

عققن نققرققائققج اجققرققمققاع الققجققمقق ققيققة القق ققامققة 

 .71,5%  ك ال ا ية  حيو كانت نسبة الحضور 

و ققققم الققققرققققصققققويققققت عققققلققققى جققققدول أعققققمققققال الققققجققققمقققق ققققيققققة 

املقوافقققققة عققلققى افرقق : املققوافققققة عققلققى  ققوصققيققة مققجقق قع ا، ارة بققزيققا ة رأس املققال بققمققبقق ققغ  

م يو  ريال من خًلل منح أسهقم مقجقانقيقة لق قمقسقاهقمق ق  بق قيقو يقبق قغ رأس املقال ققبقل 

مققق قققيقققو  ريقققال أم  500مققق قققيققو  ريقققال وسقققيقققكقققو  رأس املققال  ققق قققد القققزيقققا ة  450الققزيقققا ة 

وأ  عققد  األسققهققم قققبققل 11,11%مقق ققيققو  ريققال بققنققسققبققة زيققا ة  ققبقق ققغ 50بققزيققا ة قققدرهققا 

مقق ققيققو  سققهققم  50مقق ققيققو  سققهققم وسققيققكققو  عققد  األسققهققم  قق ققد الققزيققا ة  45الققزيققا ة هققو 

 .مًلي   سهم 5بزيا ة  ب غ 

 املصدر: األسوا  ال ربية

https://www.atlas-mag.net/en/article/aml-30000-certificate-awarded-to-gat-assurances-and-gat-vie
https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/2351
https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/1012
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بقققرقق ققيققق قق  شقققر ققة بقق قققت الققرقققمققويققل السققق ققو م القققكققويققتقققي يبقق قققت  ››ا ققق ققا  القققخقق ققيقققج«وقققامققت 

القققرقققمقققويقققل   قققمقققسققق قققشقققار مقققالقققي لققق قققشقققر قققة فقققي عقققمققق قققيقققة االنقققدمقققاج املقققققققتقققكحقققة  فقققيقققمقققا عقققيقققنقققت 

قابقق قققرققال   قققمققسققق ققشققار مقققالققي لققق ققمققق ققيقققة ››األهقق قققيققة« قسقققوا  املققالقققيققة يالقققجققزيقققرة كق القققجققزيقققرة لققألق

 .االندماج املقتكحة

وأشارع الشر را   إلى أنه سينرهي الق قمقل بقمقذ قرة القرقفقاهقم بقرقوققيقع الشقر قرق ق  عقلقى 

  9ا فاقية االندماج أو   د فتكة 
ا
أشهر من  اريق  مقذ قرة القرقفقاهقم  أيقهقمقا أسقبقق  عق قمقا

 عقن املقوافقققة عقلقى إملقهقاء 
ا

بأنه يمكن  مديد مذ رة الرفاهم بموافقة الشر ر    فضقًل

 .مذ رة الرفاهم بروجيه إخطار خط  اهذا املضمو  في أم وقت

وأ ققدع الشققر ققرققا   أ  عققمقق ققيققة االنققدمققاج املقققققتققكحققة رقق ققد مشققروطققة بققا ققرققمققال عققمقق ققيققاع 

 مقع ر قبقاع كقافقة األطقراف 
ا
الر قق والف ص النافي لقلقجقهقالقة عقلقى نق قو يقكقو  مقرقوافقققا

 اع الق قًلققة  و شقر  اال قفقا  عقلقى الشقرو  واألحقكقام القنقهقائقيقة ال قفقاققيقة االنقدمققاج  

و شر  الحصول على املوافققاع القنقظقامقيقة لقلقجقهقاع املقخقرقصقة ومقوافقققة القجقمق قيقاع 

 .ال امة   ك ال ا ية لكل من الشر ر  

وبقق ققسققش بققيققا  الشققر ققرقق قق   فققإ  الققدخققول فققي مققذ ققرة الققرققفققاهققم ال يقق قق ققي أ  الشققر ققرقق قق  

 .سروافقا  على عم ية االندماج املقتكحة

  عقلقى 2019  فقي يقنقايقر » ا  ا  الخ قيقج« ووافقت الجم ية ال امة   ك ال ا ية لشر ة 

م يو  سهم  لصال  مساهق قي األهق قيقة لق قرقأمق ق    قغقرض 9,19زيا ة رأسمالها بإصدار 

 .االندماج

وق ت شر را ا  ا  الخ قيقج لق قرقأمق ق  القرق قاونق  يا ق قا  

شقر قة األهق قيقة لق قرقأمق ق  القرق قاونق  ياألهق قيقة لق قرقأمق ق   مقذ قرة  قفقاهقم  ق قك الالخ يقج  و 

 .م زمة لرقييم جدوى اندماج الشر ر  

  إملقققهققمققا سقققرقققققومقققا  بققبققدء عقققمقق ققيقققة  » ققداول «وقققالققت الشققر قققرققا   فققي بقققيققا  لققهقققمققا عققلقققى 

القققرققق قققققققق والقققفققق قققص القققنقققافقققي لقققلقققجقققهقققالقققة مقققن القققنقققوا قققي القققفقققنقققيقققة واملقققالقققيقققة والقققققققانقققونقققيقققة 

واال ققرققواريققة  والققدخققول فققي مققنققاقشققاع  قق ققك مقق ققزمققة فققيققمققا يققرقق قق ققق بققرققفققاصققيققل األحققكققام 

 .والشرو  ل م ية االندماج املقتكحة

وا فقت الشر را  على أنه في حال نقجقاح عقمق قيقة االنقدمقاج  سق قرقم إ قمقام االنقدمقاج 

عقنقد ا قرقمقال االنقدمقاج  »ا ق قا  القخق قيقج«عن طريق مبا لة األسهم  ب قيقو سقرقققوم 

ققافقققة األسقققهقققم املصقققدرة فقققي »األهققق قققيقققة«بقققإصقققدار أسقققهقققم جقققديقققدة ملسقققاهققق قققي  مقققققققابقققل كق

 .»األه ية«

 20يذ ر أ  الجم ية ال امقة  ق قك الق قا يقة لشقر قة األهق قيقة لق قرقأمق ق  القرق قاونق   فقي 

املقرق ق قق بقاالنقدمقاج مقع  ››ا ق قا  القخق قيقج«  رفضت ال رض املقدم من 2019فاكاير 

 .الشر ة األه ية

و ققم اال ققفققا   شققكققل مققبققدأم عققلققى أ  أسققاس الققرقققققيققيققم سققيققكققو  بققاسققرققخققدام القققققيققمققة 

 
ا
الققدفققتققكيققة لققحقققققو  املقق ققكققيققة   قق ققد إجققراء الققرقق ققديققًلع الققتققي سقق ققرققم اال ققفققا  عقق ققيققهققا  ققبقق ققا

لقنقرقائقج القفق قص القنقافقي لقلقجقهقالقة  عقلقى أ  مق قامقل القرقبقا ل مقا بق ق  الشقر قرق ق  سق قرققم 

حسااها باسرخدام القيمة الدفتكية ل سهم لكل منهما وامل  نة في  خر قوائقم مقالقيقة 

 املصدر: عاجل .لكل من الشر ر   قبل أو براري   وقيع ا فاقية االندماج

AM Best has affirmed the Financial Strength 
Rating of B++ (Good) and the Long-Term Issuer Credit 
Rating of “bbb” of Misr Insurance Company (MIC) 
(Egypt). The outlook of these Credit Ratings (ratings) is 
stable. MIC and Misr Life Insurance Company (Egypt) 
are directly owned by Misr Insurance Holding Compa-
ny (Egypt) and form part of the consolidated Misr 
Group. 

The ratings reflect MIC’s balance sheet strength, which 
AM Best categorises as very strong, as well as its ad-
equate operating performance, neutral business pro-
file and appropriate enterprise risk management. The 
ratings also factor in the financial strength of the Misr 
Group, due to MIC’s strategic importance to the group. 

MIC’s balance sheet strength is underpinned by risk-
adjusted capitalisation at the strongest level, as meas-
ured by Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR). Whilst 
the company maintains a conservative investment 
portfolio, with the majority of financial assets held in 
cash and fixed-income securities, regulatory re-
strictions in Egypt limit the company’s investment op-
tions. Offsetting rating factors include a moderate reli-
ance on reinsurance and historical reserve volatility. 

The company’s operating performance is assessed as 
adequate, reflective of a five-year (2015-2019) aver-
age return-on-equity and combined ratio of 11.8% and 
93.5%, respectively. The majority of MIC’s operating 
profits can be attributed to strong investment in-
come, indicative of the company’s large asset base 
and Egypt’s high interest rate environment. For the 
financial year (FY) ending 30 June 2019, the company 
delivered an improved combined ratio of 98% com-
pared with 103% in the prior year. AM Best expects 
prospective underwriting performance to improve as 
MIC implements strategic initiatives, including chang-
es to the remuneration structure and an increased 
focus on underwriting discipline and profitable 
growth. 

MIC has a market-leading position in its domestic 
insurance market, with approximately 49% market 
share based on FY 2018 gross written premiums. The 
company’s gross written premium increased mod-
estly by 5% to EGP 9.0 billion (USD 539.5 million) for 
FY 2019, reinforcing its dominant position in Egypt’s 
non-life insurance sector. Whilst business is concen-
trated in Egypt, the company benefits from some ge-
ographical diversification stemming from its regional 
inwards facultative business, which accounts for 
approximately 18% of premium revenue. 

Misr Insurance CompanySource:  



 النشرة االلكترونية

Companies 

News 

AM Best has affirmed the Financial Strength 
Rating of B++ (Good) and the Long-Term Issuer Credit 
Rating of “bbb” of Misr Life Insurance Company (MLIC) 
(Egypt). The outlook of these Credit Ratings (ratings) is 
stable. MLIC and Misr Insurance Company (Egypt) are 
directly owned by Misr Insurance Holding Company 
(Egypt) and form part of the consolidated Misr Group. 

The ratings reflect MLIC’s balance sheet strength, 
which AM Best categorises as very strong, as well as 
its adequate operating performance, neutral business 
profile, and appropriate enterprise risk management. 
The ratings also factor in the financial strength of the 
Misr Group, due to MLIC’s strategic importance to the 
group. 

The company’s risk-adjusted capitalisation, as meas-
ured by Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), is as-
sessed at the strongest level. The company’s risk-
adjusted capitalisation benefits from unrealised gains 
on its real estate portfolio, for which market values 
are significantly higher than its book values. AM Best 
believes interest rate risk on the company’s savings 
products is mitigated as a result of the modest level of 
guarantees and Egypt’s historically high interest rate 
environment. Regulatory restrictions limit the compa-
ny’s investment options and whilst the company main-
tains a conservative investment portfolio, assets are 

subject to the high financial system risk in Egypt. 

MLIC’s earnings have improved consistently over 
recent years, driven by strong investment income 
and healthy technical margins on new business, re-
flecting the high interest rate environment and the 
company’s dominant market position. The company 
reported pre-tax earnings of EGP 1.3 billion (USD 78.7 
million) for the year-ended 30 June 2019 (FY2019), 
equivalent to a return-on-equity of 14.2%. The majori-
ty of the company’s earnings can be attributed to 
investment income, indicative of the company’s large 
asset base and Egypt’s relatively high interest rate. 
There is pressure on the company’s expense base as 
a result of high commission rates on its direct sales 
force, although management has proactively taken 
measures to manage this. 

MLIC has an excellent business profile in its domes-
tic market. The company’s gross written premiums 
increased by 11.0% during FY2019 to EGP 4.5 billion 
(USD 267.4 million), reinforcing its market-leading 
position in Egypt’s life insurance sector with a market 
share of approximately 34%. Whilst the company is 
concentrated in Egypt and focused on individual and 
group savings products, management is proactively 
navigating the changing market dynamics and, in 
turn, pursuing a number of strategic initiatives, in-
cluding the inception of new bancassurance agree-
ments. 

On December 10th,2019 the Société Centrale 
de Réassurance (SCR) has organised a meeting in 
partnership with Lloyd's of London and the Centre de 
Formation de la Profession d'Assurances (CFPA). The 
event was held under the theme of "Cyber risks - Cur-
rent situation and future prospects". Taking place in 
Casablanca, the meeting brought together many ex-
perts from various sectors of activity. 

Various topics were discussed during this meeting, 
among which : Cyber threats, regulations, insurance 
solutions and means of protection. According to 
Youssef Fassi-Fihri, CEO of SCR, emerging cyber risks 

are the most threatening for companies. They are 
increasingly exposed to data hacking, ransom de-
mands by hackers, and reputation damaging. 
The Moroccan insurers need to establish effective 
insurance solutions to cover their customers. The 
need to develop such solutions has become a priority 
in the Moroccan market. In this prospect, Allianz Ma-
roc organized a first meeting under the same theme 
on November 21st,2019 in Casablanca. 

According to the World Economic Forum, cyber risks 
are the most threatening for European businesses. 
For the record, the first half of 2019 was deeply 
marked by numerous cyber claims. 

Atlas MagazineSource:  

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

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

 11 - 2020/10/14الجزائر خًلل الفتكة 

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

Happy New Year 2020 
Wishing you a splendid festive season 

Chakib Abouzaid 

GAIF Secretary General  

 الندوة العربية حول 

 الشمول املالي ...والتأمين املستدام

بالر او   ب   اال  ا  املصرم ل رأم ق  وا، ق قا  الق قام الق قر ق  لق قرقأمق ق  سقرق قققد 

 23الققققققنققققققدوة القققققق ققققققربققققققيققققققة حققققققول الشققققققمققققققول املقققققققالققققققي والققققققرققققققأمقققققق قققققق  املسققققققرققققققدام يققققققومقققققق  

بقققققققاعقققة عقققايقققدة بقققفقققنقققد  مقققاريقققوع القققزمقققالققق  بقققجقققمقققهقققوريقققة مصقققر  2019/02/24و

 ال ربية.

 ل اكنامج الثقافي لقح ق قا  الق قام الق قر ق  لق قرقأمق ق  والقذم 
ا
و أر  هذة الندوة  نفيذا

 لح  ا  ال ام ال ر   ل رأم    32 م إقراره في  ونع باملؤ مر ال ام 

 6وسققيقق ققنققاول بققرنققامققج الققنققدوة القق ققديققد مققن املققو ققوعققاع الققهققامققة  ققم  ققوز قق ققهققا عققلققى 

 :ج ساع واي

اسقتقكا ققيقجققيقة اال قق قا  املصققرم لق ققرقأمقق ق  ياسقتققكا قيققجقيققة االنقدمققاج القرققأمقيققنقيققة:  •

  .AUPمدخل لرغطية السكا  املحروم   من الخدماع الرأمينية 

ر زيز الدور االشرافي والرنظي ي في مواجهة   ديقاع االسقرقدامقة والقفقرف  •

 املراحة لقطاع الرأم  

صيا ة أجقنقدة القرقأمق ق   •

املقققرقققنقققااقققي الصقققغقققر املسقققرقققدامقققة فقققي 

 سو  الرأم   املصرم وال ر  

القققرقققأمققق ققق  املقققرقققنقققااقققي الصقققغقققر عقققلقققى  •

خارطة الطريق ل شمول املالي فقي 

 مصر والدول ال ربية

 ققيققف رقق ققمققل الققرققكققنققولققوجققيققا عققلققى  •

  طوير الرأم   الشامل؟

 رغ ك املناج ومخاطر الكوارث: سد فجوة الحماية •

قا  مقققققرر لققهققا االنقق قققققا  خققًلل شققهققر يققنققايققر  إال انققه  ققم  2020والققجققديققر بققالققذ ققر أ  هققذه الققنققدوة كق

 من الجهر   املنظمر   على  ثافة الحضور 
ا
  أجي ها حرصا


