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 Dear readers, 

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

Thank you for your support. 
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قققرر مققجقق ققع ا، قق ققا  القق ققام القق ققر قق  لقق ققرققأمقق قق  إسققرققمققرار مققنقق  جققائققزة الققبقق ققوث 

الققرققأمققيققنققيققة ألفضققل بقق ققه  ققأمققيققرققي الققصققي يقققققدمققهققا الققد ققرققور  رجققا قق   ققويققص كققل 

 سنر   متزامنة مع املؤ مر ال ام لإل  ا  ال ام ال ر   ل رأم   . 

أثقنقاء  2014والجدير بالذ ر أ  انطالقة جائزة الب وث الرأمينية كانت عام 

  30االحرفال باليوبيل الذهبي لإل  ا  ال ام ال ر   ل رأمق ق  خقالل مقؤ قمقر   

إلقى  01جمهورية مصر ال ربية خالل الفقتقكة مقن  -والذم ُعقد في شرم الشيخ 

 مقققن جققمقققيقققع الققققققائققمققق قق  عققق قق قققهقققا 04 09 2014
ً
  وجقققاءع فققكقققرة القققجققائقققزة إيققمقققانققا

بقاهقمقيقة القبقق قه الق ق قكققي ،ثقراء املقكقرقبققة القرقأمقيقنققيقة الق قربقيققة وا،ر قققاء بصقنقاعققة 

 الرأم  .

 القصقي 
ً
هذا و دور أفكار االب اث لهذا ال ام حول املوضوعاع املطروحقه حقالقيقا

 تهم  ناعة الرام   مثل:

 الكوارث الطبي ية •

 الشمول املالي والرأم   املسردام •

 املنرجاع الرأمينية الجديدة •

 (Artificial Intelligenceالذكاء اال طناعي ) •

 (Cyber Risksمخاطر االنتكنت ) •

 وغ كها من املوضوعاع الصى تهم قطاع الرأم  .

  لقإل قق قا  الق ققام 33وسق قرقم أعققال  القنقرقائققل و قوزيقع الققجقائقزة فقي املققؤ قمقر القق قام  

ال ر   ل رأم   والذم يقام بالرنسيق مع اال  قا  القجقزائقرم لشقركقاع القرقأمق ق  

 –فققي مققديققنققة وهققرا  14 10 2020إلققى  11وإعققا ة الققرققأمقق قق  خققالل الققفققتققكة مققن 

 الجزائر   ت ش ار 

 بأ  اخر موعد لر ق  االب اث هو 
ً
وذلك ليقتقسقرقى لقلقجقنقه  01 08 2020ع ما

 الفنيه املشك ه من خاكاء الرأم   ال رب  راستها.

 مع  منياع االمانة ال امة للجميع بالروفيق

  دم عصرنة  ناعة الرأم   

 ال ربية

The Challenging of 
Modernizing The Arab 

Insurance Industry 

 ل  ام الرابع على الروالي
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Global reinsurers are stepping up their warnings to 
life insurer clients about the potential risks of vaping, 
putting pressure on underwriters to charge certain 
vapers higher rates than smokers, or even exclude 
them altogether. 

U.S. authorities said last month that there had been 
47 deaths this year from a lung illness tied to vaping. 
The health concerns about vaping have grown despite 
evidence showing e-cigarettes help smokers to quit, 
and has led to bans in some countries including India 
and Brazil.  

Reinsurers insure the insurers, and often have large 
research arms which help their clients by modeling 
risk. They give broad advice to insurers, rather than 
specific policy or pricing recommendations, but can 
potentially refuse to provide reinsurance or can raise 
premiums if their guidance is ignored.  

Most insurers have long treated smokers and vapers 
the same, meaning they can pay close to double the 
premiums of non-smokers or non-vapers. But three 
major reinsurers have provided updated advice on 
vaping in the past three months, with new warnings, 
while others are considering their approach.  

The new warnings focus on young vapers and the 
vaping of liquids containing marijuana ingredient THC, 
which is legal and prevalent in some U.S. states and 
has been linked to lung illnesses in the country.  

The shift in the reinsurance and insurance sector 
represents a further blow to the vaping industry, 
which markets its products as healthier alternatives 
to smoking.    

Hannover RE (HNRGn.DE), which already advised life 
insurers to treat vapers like smokers, has asked 
them to be particularly cautious about insuring peo-
ple aged under 25 following the “epidemic” of lung 
injuries in the United States, said Nico van Zyl, the 
reinsurer’s U.S. medical director.  

The question of whether to offer coverage to this 
higher risk group should be a consideration for life 
insurers, he said.  

French reinsurer SCOR (SCOR.PA) said in a paper on 
Oct. 24 that e-cigarettes contain nicotine which may 
have toxic effects, including on brain development in 
teenagers and young adults.  

SCOR recommends life insurers treat vaping like 
smoking, and exclude individuals who use vaping 
products considered by U.S. authorities likely to 
cause lung issues - namely, those containing THC 
(tetrahydrocannabinol).  

Swiss Re (SRENH.S) also treats vapers like smokers. 
In addition, Global Chief Medical Officer John Schoon-
bee said the reinsurer has told insurers in recent 
months to make extra checks on whether vapers are 
using cannabis products. 

Munich Re (MUVGn.DE) and Gen Re said they were 
monitoring the recent developments in EVALI.  

Proponents of vaping as a tool to stop smoking say 
the insurers’ and reinsurers’ approach is harsh. 

“Getting insurance is really expensive for people who 
have taken steps to quit tobacco,” said Simon 
Manthorpe, CEO of British vaping product manufactur-
er Vapemate.  

Vaping in Britain and elsewhere in Europe is more 
heavily regulated than in the United States. Vapes 
containing THC or cannabis oil of any kind are banned 
in Britain, and Public Health England says vaping is at 
least 95% safer than smoking.  

Most have taken this stance for years, but a handful 
have recently made the switch to treating vapers like 
smokers: U.S. insurer Prudential Financial (PRU.N) 
made the change in October, while the Irish subsidiar-
ies of Aviva (AV.L) and Zurich (ZURN.S) have switched 
in the past year.  

Zurich in Ireland said its new approach followed con-
sultation with reinsurers.  

Explaining their caution on vaping, Britain’s Aviva and 
South Africa’s Discovery (DSYJ.J) said there was a 
lack of objective evidence of the long-term effects. 
Justin Harper, head of protection marketing at British 
insurer LV=, highlighted recent evidence indicating 
that vaping damages the lungs.  

Harper said a 20-year policy for a 35-year old offering 
100,000 pounds ($128,300) of life cover and 100,000 
pounds of critical illness cover would cost 11.89 
pounds a month for a non-smoker/non-vaper, and 
20.56 pounds for a smoker/vaper.  

The life insurers told Reuters they were not treating 
young vapers differently, though Zurich said it was 
monitoring statistics on increased deaths or illness 
among this age group.  

One exception among the life insurers in its vaping 
view is Reviti, a new insurer owned by cigarette and e
-cigarette firm Philip Morris (PM.N). It is offering a 
discount of up to 15% for vapers in Britain. Customers 
who quit tobacco and nicotine altogether get a dis-
count of up to 50%.  

Global reinsurers are 
stepping up their warnings 

to life insurer clients 
about the potential risks of 

vaping 

ReutersSource:  

https://www.reuters.com/companies/HNRGn.DE
https://www.reuters.com/companies/SCOR.PA
https://www.reuters.com/companies/SRENH.S
https://www.reuters.com/companies/MUVGn.DE
https://www.reuters.com/companies/PRU.N
https://www.reuters.com/companies/AV.L
https://www.reuters.com/companies/ZURN.S
https://www.reuters.com/companies/DSYJ.J
https://www.reuters.com/companies/PM.N
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“Changes with respect to probabilities of certain ex-
treme weather events occurring, they don't happen 
overnight,” Rauch said. “It is not the case that on a 
year-by-year basis, the probability of a tropical cy-
clone or hurricane occurring is by a factor of x higher 
or so. These are slow changes.” 

Insurers' views of catastrophes are evolving, said 
Frieder Knüpling, group chief risk 
officer with Scor. 

Climate change is “having poten-
tially significant implications on 
parts of our balance sheet, on the 
asset and liability sides,” Knüpling 

said. “We invest a lot in trying to understand the im-
plications of climate change on our loss exposure and 
our key natural catastrophe exposed areas. We make 
significant invest-
ments on our model-
ing capabilities. 
We've tried to factor 
in climate change 
trends as diligently 
and as quickly as 
necessary in order to 
avoid that we under-
estimate the speed of 
climate change. It 
means that our views 
on those big expo-
sures are evolving. 
They are evolving quite rapidly, which has important 
implications in how we look at the adequacy of pricing 
of certain exposures which are important for us.” 

Major catastrophes, like hurricanes and earthquakes, 
may dominate news coverage, but the total costs of 
natural disasters, amounting to $155 billion in 2018 
alone, are increasingly driven by smaller recurring 
events known as secondary perils, Swiss Re said. 

Primary perils are events that are low frequency but 
high severity such as hurricanes, cyclones and earth-
quakes. But more than 60% of the 2017 insured losses, 
and more than 50% of the 2017-2018 losses, stemmed 
from so-called “secondary” perils: independent, high-
frequency events, such as severe thunderstorms, 
river floods, drought and wildfires—all on the rise due 
to climate change, according to Swiss Re. 

So what's an insurer to do? 

“It's a little bit like the situation with the frog which 
swims in a pot of water, and the pot is on the stove. 
When you turn on the stove, the water warms up, and 
the frog doesn't realize that the threat to him is in-
creasing with the warmer water. Once the water 
starts boiling, it is too late for the frog,” Rauch said. 
“What I'm saying is that it is a challenge that slow-
onset changes driven by climate change, change in 
probabilities on a year-by-year basis are not easy to 
really translate into markets.” 

Challenges Bring Opportunities 

One opportunity some insurers see is the increased 
emphasis on closing the “insurance gap,” the gap be-
tween insured losses and uninsured catastrophe 
losses. The Swiss Re Institute puts the figure of the 

Insurers are on the front lines dealing with increases 
in frequency and severity of natural catastrophes in 
the wake of climate change 

Global temperatures. Water levels. Insurance claims.  

All are rising, due to climate change, an issue that has 
the potential to touch every aspect of the insurance 
business.  

As the Earth's climate continues to 
change, the size and frequency of 
natural catastrophe claims are in-
creasing. Property/casualty insur-
ers and reinsurers are bracing for 
more frequent flooding, wildfires 
and stronger hurricanes. Life/ health insurers face 
increased risks of infections and diseases, pollution 
and the struggle to have adequate clean water, ac-
cording to Swiss Re. 

Insurers face increased regulation and legislation, 
higher claims and challenging underwriting, plus in-
creased pressure to mitigate risks where possible and 
to close the “protection gap”—the difference between 
those covered by insurance and those who are not. 

While insurers say climate change is a slow-moving 
force, today they are dealing with it on two fronts: un-
derwriting and investments. 

“It's impacting the industry. That's really changing the 
nature of overall risk,” said David Priebe, chairman of 
Guy Carpenter. 

The Frog in the Pot 

2018 was the fourth-warmest year of all time, continu-
ing a series of record years. All 18 years since 2001 
rank among the 20 warmest since measurements 
began, according to Munich Re.  

“Our job is to analyze data on longtime series, and 
where we see changes when it comes to the climate, 
is that over the last hundred years or so, the world 
has warmed up by somewhere in the order of one 
degree centigrade, both the atmosphere, and also the 
sea surface,” said Ernst Rauch, head of climate and 
public sector business development for Munich Re. 

From an uptick in wildfires in California to more dras-
tic monsoons and heat waves in Asia, climate change 
is being blamed for influencing severe weather trends 
around the world.  

Global insured losses from natural catastrophe events 
in 2018 were $76 billion, the fourth highest on Swiss 
Re records. The combined insurance losses from nat-
ural disasters in 2017 and 2018, soared to $219 billion, 
the highest-ever for a two-year period, Swiss Re said. 

Insurers are grappling to accurately estimate future 
losses. Catastrophe models have come under fire for 
not always being accurate. 

“[It] looks like the catastrophe activity is getting more 
severe, more frequent. We need to be comfortable as 
an industry that these models are properly assessing 
this risk at the end of the day,” said Kathleen Reardon, 
chief executive officer of Hamilton Re. 

What this means to those who “put a price tag on 
these risks,” is they can no longer rely solely on the 
data from the past, Rauch said. But understanding the 
impact of a changing environment is a challenge. 

World 

Insurance 

Climate Change  

2018 
The fourth-warmest year of all 

time. 
Source: Munich Re 
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global protection gap at $280 billion in the last two 
years alone. 

A solution to closing 
the gap is increased 
use of public/private 
partnerships, said 
Simon Konsta, sen-
ior partner with 
attorneys Clyde 
&Co. 

“Nobody's actually 
grappled with 
something like cli-
mate change be-
fore,” Konsta said. 
“There are insurance solutions.” 

He suggested the enhanced use of parametrics, 
whether in the growing resilience bond product or in 
an insurance product, might help countries manage 
increased natural catastrophe risks.  

Another potential solution is microinsurance, said 
Shaun Tarbuck, president and CEO of the International 
Cooperative and Mutual Insurance Federation. But 
these small policies with tiny premiums offered in 
Third World countries haven't always delivered the 
protection promised, he said, because getting people 
to buy into the coverage is still challenging. 

“Microinsurance hasn't done what it should have done, 
which is taking protection insurance to the masses,” 
Tarbuck said. “It's ticked a few boxes, but unfortunate-
ly, most of those are ones you wouldn't call success-
ful because they haven't actually done the education 
piece.” 

John Huff, CEO and president of the Association of 
Bermuda Insurers and Reinsurers, said the protection 
gap isn't just about emerging markets. 

“The best example in the United States is flood insur-
ance, which is an optional product in the U.S.,” Huff 
said.  

An all-perils policy could remedy 
this, Huff said. “Should everything 
be covered so consumers don't 
have to pick a menu of whether 
they're going to be covered for 
wind, tornado, hurricane, earth-
quake and flood? Really, an all-
perils policy that is truly a full pro-
tection product. That would come 
with a cost. But if it were uniform coverage it would 
be cheaper for all than if there were certain markets 
with just that coverage.” 

Mitigating the Loss 

Insurers are also looking at how to lessen claims 
before they happen. 

“We need to have a much more robust conversation 
about how we can prevent losses and help communi-
ties to become much more resilient and storm-
resistant or resistant to wildfires, instead of just pay-
ing for the losses after they occur,” said David 
Sampson, CEO and president of the American Proper-
ty Casualty Insurance Association. 

One example: the Institute for Business and Home 
Safety found that a fire-mitigated house can now be 
built for roughly the same cost as a regular house, 
said Lara Mowery, head of global property, specialty 
at Guy Carpenter. 

This has the potential to be 
a game changer. Losses 
from wildfires added up to 
$5.1 billion over the past 10 
years, IBHS said, with 4.5 
million U.S. homes identi-
fied at high or extreme 
risk of wildfire—more than 
2 million in California 
alone. 

“Their research shows, absolutely, that taking some 
pretty simple steps—the kinds of siding that you 
choose to use, the way you choose to build your deck, 
what you use for landscaping around your house—
has an incredible impact on your house's ability to 
withstand an event or to respond positively in an 
event,” Mowery said. 

In areas most at risk for wildfire, the IBHS found eve-
ry $1 spent in mitigation can reduce $3 in future loss-
es.  

“Insurance companies can't just keep charging more 
and more money as the risk increases,” Mowery said. 
“We've got to find ways to address the risk in ways 
that reduce the amount of dollars in those losses.” 

Dirty, Dirty Coal 

Coal is considered the dirtiest fossil fuel, and carries 
the bulk of the blame for the man-made factors con-
tributing to climate change. Regulators—and public 
opinion—are putting pressure on companies to dis-
tance themselves from the coal industry. 

Insurers are announcing they are stepping back from 
insuring or investing in the coal industry on a regular 
basis. 

As of October, 29 global insurers have enacted formal 
coal insurance restrictions and associated divest-
ments across their investment portfolios, according 
to the Institute for Energy Economics and Financial 
Analysis.  

Axis Capital announced a new poli-
cy Oct. 16, saying it won't provide 
new coverage for the construction 
of new thermal coal plants or 
mines, or to companies that rely on 
coal for 30% or more of their reve-
nues. Also, the company said it 
won't make new investments in 
companies that rely on coal for 30% 
more of their revenue. 

“We believe insurers have an important role to play in 
mitigating climate risk and transitioning to a low-
carbon economy,” Albert Benchimol, CEO of Axis Cap-
ital, said in a statement announcing the decision. 

“You're starting to see some corporate activism, join-
ing social activism, to try to raise the visibility of the 
urgency of climate change,” Benchimol said during an 
interview in September. 

In August, Chubb U.S. became the first U.S. insurer to 
announce a formal coal exit policy. At the time, Chair-
man and CEO Evan G. Greenberg said the company 
enacted the policy recognizing “the reality of climate 
change and the substantial impact of human activity 
on our planet…. The policy we are implementing today 
reflects Chubb's commitment to do our part as a 
steward of the Earth.” 

29 
The number of global insurers who 
have enacted formal coal insurance 
restrictions and associated divest-

ments across their investment 
portfolios. 

Source: Institute for Energy Eco-
nomics and Financial Analysis 
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وأوضققا الققحققسقق قق  أ  الققخققطققة سققتققشققمققل حققزمققة مققن بققرامققل 

القرققأمقق قق  الققرققدريققبققيقة الققرققققق ققيققديققة فققي مقخققرقق قق  فققروع الققرققأمقق قق  

 لققققلققققحققققاجققققة املسققققرققققمققققرة ملققققثققققل هققققذ  الققققاققققكامققققل لققققرقققق ققققبققققيققققة 
ً
نققققظققققرا

االحققرققيققاجقققاع الققرققدريقققبققيققة لققق قق ققامققق قق قق  فقققي مققخققرققق قق  الققدوائقققر 

قانقققت فقققي الققرقققأمققيقققنقققاع  الققفقققنققيقققة فقققي شققركقققاع الققرقققأمققق قق  سقققواء أكق

الق ققامققة ) الققبق ققرم  الققحققريقق  الققحققوا ث القق قامققة  املققر ققبققاع 

 والرأم   الطبي (  إضافة إلى   أميناع الحياة.

وفي هذا ال ام س ر او  اال  ا  مع عد  من املقحقاضقريقن 

املح ي   وال رب من الذين يرمر و  بالخاكة الواسق قة فقي 

مققققجققققال الققققرققققأمقققق قققق  بشققققكققققل عققققام وبققققمققققواضققققيققققع الققققاققققكامققققل الققققصققققي 

سقق ققرققولققو  إعققدا  وإلقققققاء مقق ققاضققراتققهققا بشققكققل خققا . وهققم 

مقققن املقققرقققخقققصقققصققق ققق  فقققي القققققققضقققايقققا القققفقققنقققيقققة والقققققققانقققونقققيقققة فقققي 

والققذيققن يققمققثقق ققو   ققاققكو شققركققاع الققرققأمقق قق  وإعققا ة  الققرققأمقق قق  

 الرأم   واملؤسساع املرخصصة .

وأ د الحس   أ  هذ  القخقطقة واملقبقا رة القجقديقدة لقرقوفق قك 

الققرققدريقق  املققيققي املققجققانقق  لشققركققاع الققرققامقق قق     ققجققسققد سقق ققي 

اال قق ققا  مققن خققالل هققذ  الققخققطققوة لققرققثققبققيققت و ققرسققيققخ  ور   ققمققر ققز  ققدريقق  إققق ققيققكققي فققي 

مققجققال الققرققأمقق قق  يقققققدم أحققدث املققواضققيققع والققاققكامققل الققصققي تققهققم مققنققتققسققبققي قققطققاع الققرققأمقق قق  

والقققققققطقققاعقققاع االققققرقققصقققا يقققة األخقققرو ذاع الققق قققالققققة  و قققققققديقققم  خقققر مسقققرقققجقققداع عققق قققم 

الققرققأمقق قق   ولققرققمققكقق قق  الشققركققاع مققن اقققرار خققطققطققهققا الققرققدريققبققيققة ملققو ققفقق ققهققا لقق قق ققام القققققا م 

و مكينها مقن ر قد مقخقصقصقاتقهقا  املقالقيقة القرقدريقبقيقة ال قحقيق قة فقي ضقوء هقذا القققرار  

و وجيه هذ  املخصصاع لرغطية برامل  دريبية اخرو قد ال رغطق قهقا خقطقة اال ق قا  

 .2020ل ام

( بقرنقامقجقا املق ق قن عقنقهقا 21و جدر ا،شارة هقنقا القى أ  اال ق قا  سقيق قققد إضقافقة القى القق )

 مققن ورع القق ققمققل املققجققانققيققة والققصققي  ققتققنققاول القق ققديققد مققن املققواضققيققع الققرققأمققيققنققيققة فققي 
ً
عققد ا

ققاع القققرقققأمققق ققق   مقققخقققرققق ققق  فقققروع القققرقققأمققق ققق  إضقققافقققة القققى املقققواضقققيقققع املقققالقققيقققة القققصقققي تقققهقققم شقققركق

واملسققرققجققداع الققصققي  ققرققطقق قق   ققنققظققيققم ورع عققمققل او بققرامققل جققديققدة  قق ققبققي االحققرققيققاجققاع 

 الردريبية الجديدة.

 مققن الققرققفققا ققيققل حققول هققذ  الققاققكامققل ومققواعققيققد عقققققدهققا وأسققمققاء 
ً
ويققوفققر اال قق ققا  مققزيققدا

حقققيققه يققمقققكققن مقققن خققاللقققه   www.jif.jo   املققحققاضقققريققن عقققلققى مقققوققق ققه االلقققكققتقققكونقق  

 . 2020  ميل الخطة الردريبية ل ام 

أعقققق ققققن االسققققرققققاذ مققققاهققققر الققققحققققسقققق قققق  مققققديققققر اال قققق ققققا  األر نقققق  

قاع الققرققامقق قق  عققن انققجققاز اال قق ققا  لققخققطققرققه الققرققدريققبققيققة  لشققركق

  حقيققه 21والقصقي  ققرقضقمققن ) 2020لق قام 
ً
  ققدريقبقيققا

ً
( بقرنققامقجقا

قانققو  الققثقانقق  )يققنققايققر(  أ  أول بقرنققامققل سققيقكققو  نققهققايققة شقهققر كق

بققق ققققيقققه  ققققرققققمققق ققققز هققققذ  القققخققققطققققة   2020مقققن القققق قققام القققققققققا م 

الققرققدريققبققيققة عققن نققظقق ققكاتققهققا السقققابقققققة بققأنققهققا  سققتققشققكققل سققنقققة 

 دريبية مجانية لشركقاع القرقأمق ق  األر نقيقة وذلقك بقمقوجق  

قرار مج ع ا ارة اال  ا  برخصيص مقق قديقن مقجقانقيق ق  

لققققكققققل شققققر ققققة  ققققأمقققق قققق  فققققي كققققل بققققرنققققامققققل مققققن بققققرامققققل الققققخققققطققققة 

 .  2020الردريبية ل ام 

 لق قنقجقاح القذم 
ً
وأ د الحس   بأ  هقذا القققرار يقأرق   قرقويقجقا

حققققققققه اال قق ققا  فققي مققجققال الققرققدريقق  عققلققى املسققرققوو القق ققر قق  

قاع ,   2019واملققحققلققي  فققي عققام والققذم ال ققى اسققرقق ققسققا  شققركق

قافققة الققجققهققاع والقققققطققاعققاع  الققرققأمقق قق  املققحقق ققيققة والقق ققربققيققة وكق

االقققرققصققا يققة ذاع القق ققالقققة بققأعققمققال الققرققأمقق قق  فققي املققمقق ققكققة 

 قققمقققثقققل بقققاالققققبقققال القققكقققبققق قققك القققذم شقققهقققد قققه هقققذ  القققفققق قققالقققيقققاع 

  بققواقققع )813القرققدريققبققيققة والققذم  قجققسققد بققمققشققار قة )
ً
قا  مققن الققدول 86( مشققاركق

ً
قا ( مشققاركق

قاع الققرققأمقق قق  وعققد  مققن الققبققنققوك 727القق ققربققيققة الشقققققيقققققة و)  مققن شققركق
ً
 مقق قق ققيققا

ً
قا ( مشققاركق

ققاع وسقققاطقققة القققرقققأمققق ققق  و قققاقققكو املقققؤسقققسقققاع االققققرقققصقققا يقققة فقققي املقققمققق قققكقققة   و قققذلقققك  وشققركق

انسققجققام هققذا القققققرار مققع أهققداف ونققظققام اال قق ققا  األر نقق  بققزيققا ة الققوعققي الققرققأمققيققرققي مققن 

و قطقويقر  خالل عقد الندواع واملؤ مراع والدوراع الردريبية الصي تهدف إلقى  قنقشقيقط

 أعمال الرأم  .

واضقققاف السقققيقققد مقققاهقققر القققحقققسققق ققق  بقققأ  القققخقققطقققة سقققرقققتقققنقققاول عقققد  مقققن املقققواضقققيقققع ذاع 

ال القة بقطاع الرأم   والصي رشكل اضافة نوعية جديدة في مخر   فروع القرقأمق ق  

مثل ا ارة املقطقالقبقاع فقي القرقأمقيقنقاع الق قامقة  وا ارة  قكقنقولقوجقيقا املق ق قومقاع  ورسق ق قك 

املر باع والرأميناع الطبية وغ كها من املواضيع الجديدة   قمقا سق قرقم القرق قاو  مقع 

وشققر ققة  ققوفققيققق غققرغققور الققو ققيققل   PWCالقق ققديققد مققن الققجققهققاع املققخققرققصققة مققنققهققا شققر ققة 

قاع  لشققر ققة مققرسققيققدس بققيققىققز  بققاالضققافققة الققى بققرامققل رقق ققرققى بققالقق ققنققصققر الققبققشققرم فققي شققركق

القرقأمقق ق  و ور الشققركقاع فققي خقدمقة عققمقالةققهقا و قق قققيققق املق ققزة القرققنقافسقيققة مقثققل املقهققاراع 

اال ارية  و يقفقيقة اسقرقخقدام القرقكقنقولقوجقيقا ووسقائقل القرقوا قل االجقرقمقاعقي فقي رسقويقق 

 الرأم  .

s Review’BestSource:  

Jordan 

Call to Purpose 

But no matter how the world's en-
vironment, and the frequency and 
severity of natural catastrophes 
continue to evolve, “we as an in-
dustry are going to be there when 
natural disasters hit,” said Sampson. “We want to help 
individuals and communities get back on their feet 
again. One of the real value-adds that we believe the 
industry can play is bringing all of our resources and 
research together to help communities become much 
more resilient.” 

Huff of ABIR said the timing of the 
insurance industry focusing on 
climate change “has never been 
better.” 

“There's unprecedented capital and 
capacity available in the market at 

the same time the government need protection, and 
they're really under pressure for their own budgets,” 
Huff said. “It's really a new era, if you will, in protect-
ing communities and governments, municipalities and 
states.” 

To see Special Programming: Putting a Price Tag on 
Climate Risk , please Click Here 

 في مبادرة هي االولى من نوعها على مستوى االتحادات والجمعيات املهنية العربية واملحلية

 سنة تدريبية مجانية لشركات التأمين األردنية 2020

$5.1 billion 
Losses from wildfires over the past 

10 years. 
Source: Institute for Business and 

Home Safety 

http://www.jif.jo
http://news.ambest.com/articlecontent.aspx?pc=1009&AltSrc=108&refnum=291869


 النشرة االلكترونية

United 

Arab 

Emirates 

 شفت هيئة الرأم   أنها حولت ست شكقاوو إلقى لقجقنقة فقز املقنقازعقاع القرقأمقيقنقيقة  

خمع شكاوو منها من      وواحدة من أبو بي  وذلقك مقنقذ بقدء عقمقل القلقجقنقة مقنقذ 

فقققي عققد  الشقققكقققاوو  72%أسققبقققوعقق ققق   مقققؤ ققدة وجقققو   ققراجقققع مقققلققحقققو  بقق قققغقققت نسققبقققرققه 

 .2018الرأمينية منذ بداية ال ام الجارم وحصى اآل   مقارنة مع عام 

أنها  قرقابقع عقن  قثق  وضقع الشقركقاع القصقي حقققققت خسقائقر  ››ا،ماراع اليوم»وأ دع لق

 لنرقائقل القر قع القثقالقه مقن الق قام القجقارم  إضقافقة إلقى فقرض غقرامقاع بق قق 
ً
مالية وفقا

 .  ك الصي لم   تزم بر قيق نس  الروط  

 مراب ة الشركاع

  أ دع هيقئقة القرقأمق ق  أ  الق قمقل جقارع عقلقى مقرقابق قة جقمقيقع شقركقاع القرقأمق ق  
ً
و فصيال

ال ام ة في الدولة  السيما   ك الصي حققت خسائر  من خالل  قاريقر  وريقة ور ق قيقة 

لقق ققوقققوف عققلققى وضقق ققهققا املققالققي بشققكققل وافع  والققرققأ ققد مققن الققتققزامققهققا بققالققرقق قق ققيققمققاع املققالققيققة 

الصقققا رة مقققن ققققبقققل القققهقققيقققئقققة  مقققؤ قققدة حقققر قققهقققا عقققلقققى ضقققمقققا  سقققالمقققة ققققطقققاع القققرقققأمققق ققق   

 .واسرمرارية شركا ه  والرصدم ألم ممارساع س بية

أ  القبقيقانقاع رشق قك إلقى أ  نقرقائقل القققطقاع لق قر قع  ››ا،مقاراع القيقوم»وأوضحقت القهقيقئقة لقق

مق قيقار  رهقم  1,4الثاله إيجابية في مقجقمق قهقا  إذ بق قأ  قافقي أربقاح الشقركقاع القوطقنقيقة 

  ق قك القصقي لقد قهقا 
ً
ومع هذا  قوم الهيئة باملراب ة الحث ثة لجقمقيقع الشقركقاع  خصقو قا

 .خسائر مالية

 نس  الروط  

وأضقافققت هققيققئقة الققرققأمقق ق  أنققهققا  ققرقابققع  ققذلققك الققتقزام الشققركققاع بققنقسققبققة الققرقوطقق قق  املقققققررة 

  مب نة أنها  نقظقر إلقى 
ً
 ونوعا

ً
 لنظام الروط   بالنقاط  والرأ د من الرطبيق  ما

ً
وفقا

املوضوع نظرة شمولية ال ر رمد عقلقى الق قد  فقققط  بقل عقلقى نقوعقيقة القو قائق    قمقا 

 . ر ز على الردري 

وشد ع على أ  الشركاع غ ك امل تزمة بر قيق النس  املوكق قة لقهقا   قرق قرض لق قغقرامقاع 

امل رمدة من قبل اللجنة ال  يا لرنمية املوار  البشرية  الفرة إلى أ  نسقبقة القرقوطق ق  فقي 

  ققبقق قأ 
ً
  ومققن املقرققوقققع زيقا تققهققا بقنقق قو  ققبقق قك فققي الققفقتققكة املققققبقق ققة  بقفققضققل 12%الققققطقاع حققالققيقا

خقققطقققط واسقققتقققكا قققيقققجقققيقققاع ومقققبقققا راع القققهقققيقققئقققة  القققصقققي شقققمققق قققت القققرقققدريققق  فقققي مقققجقققاالع عققق قققوم 

 .الرأم    ومكاف ة الجرائم املالية  وال  وم اال روارية

وأ دع أنها وض ت خطة لرنفيذ هذ  املبا راع  بقالقرق قاو  مقع أفضقل املق قاهقد الق قاملقيقة 

 .في الرأم    لجذب املواطن    وال مل على  دريبهم  و شكل مجان 

   ويل الشكاوو 

 شفت هيئة الرأم   أنه جقرو  ق قويقل سقت شقكقاوو لقلقجقنقة فقز املقنقازعقاع القصقي بقدأع 

عم ها في     ققبقل نق قو أسقبقوعق ق   خقمقع شقكقاوو مقنقهقا مقن   ق   وواحقدة مقن أبقو قبقي  

وحققصققى اآل   ققراجققع  2019الفققرققة إلققى أ  عققد  الشققكققاوو الققذم اسققرقق ققمققرققه مققنققذ بققدايققة عققام 

  إذ دققجققل القق ققد  مققنققذ بققدايققة  72%بشقق ققك مققلققحققو  بققنققسققبققة 
ً
 1865نقق ققو  2019 قققققريققبققا

  2018شكوو خالل عام  6723شكوو  مقارنة مع 
ً
 .مكرمال

وأرج ت الهيئة هذا التكاجع في عد  الشكاوو إلى إعقا ة  صقنقيق  الشقكقاوو  واسقتقبق قا  

االسققرققفققسققاراع حققول القققققوانقق قق  والققرقق قق ققيققمققاع الققصققي وضقق ققتققهققا هققيققئققة الققرققأمقق قق  مققن القققققائققمققة  

 عن الرأث ك ا،يجا   لجهو  الهقيقئقة فقي مقجقال  ق قسق ق  خقدمقة املقرق قامق ق ق   وا،طقار 
ً
فضال

 
ً
 .الرنظيكي عموما

 أقساط الرأم  

 فققي أقسققاط الققرققأمقق قق  املققكققرققتققبققة خققالل القق ققام الققجققارم بققنققسققبققة      
ً
 ققوققق ققت هققيققئققة الققرققأمقق قق  نققمققوا

  مقارنة بما  م   قيقه خالل عام  %10
ً
 .م يار  رهم 43,7الذم دجل  2018 قريبا

 املصدر: االماراع اليوم

Bahrain 

The five companies are: Bahrain National Holding, 
Arab Insurance Group (Arig), Bahrain Kuwait Insur-
ance, Solidarity Bahrain and Takaful International. 
Their financial results for the first three quarters of 
the year are summarised below: 

The five (re)insurance companies listed on the Bahrain 
Bourse achieved a combined profit of BHD11.4m 
($30.2m) for the first nine months of this year, surging 
by of 44.3%, compared to BHD7.9m for the corre-
sponding period in 2018. 

Company 
9-month net profit 

BHD m 
Y-oY Increase/decrease 

Bahrain National Holding 4.54 59% 

Bahrain Kuwait Insurance 2.73 -2.8% 

Solidarity Bahrain 1.8 23% 

Arig 1.49 264.8% 

Takaful International 0.81 15.2% 

Solidarity Bahrain was the only one among the five 
companies to post lower net profits for the first three 
quarters of this year. The company attributed the de-
crease in net profit to a one-time provision of 
BHD434,000 for the VAT on unearned premium as 
well as BHD570,000 in incurred but not reported loss-
es. 

There are 36 insurance companies operating in Bah-
rain, of which 24 are locally incorporated. Of the 24, 
five are listed on the bourse. 

Bahrain National Holding, which posted the largest 
profits among the five companies, attributed the in-
crease in the net profit for the nine-month period end-
ed 30 September 2019 to lower net claims incurred in 
motor insurance and higher income from the invest-
ment portfolio. Lower claims led the company to re-
port an underwriting profit of BHD2.22m during the 
nine-month period, compared to BHD456,000 in the 
corresponding period of 2018, an increase of 388%. Net 
Investment income after impairment loss increased by 
26% to BHD2.46m for the nine-month period in 2019. Middle East Source: 

Insurance Review 
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Algeria 

Although agriculture is one of the economic sectors 
that are very sensitive to climatic hazards, its insur-
ance has faced difficulties to develop. In 2018, agricul-
tural insurance reported a decreasing turnover by 
5.8% in comparison with 2017. 

In Algeria, natural disasters insurance has become 
mandatory since 2003. Despite this compulsory nature 
and the high risk of earthquake, floods and hail, this 
cover accounted for only 4.3% of non life insurance 
turnover in 2018. During the first half of 2019, this figure 
rose to 5.4%. 

Saudi 

Arabia 

ألققزم مقققجقق قققع الضقققمققا  الصقققحققي شقققركقققاع الققرقققأمقق ققق  بقققرققغقققطققيقققة خقققمققع حقققاالع مققرضقققيقققة 

إضققافققيققة لققم  ققكققن مشققمققولققة مققن قققبققل  أبققرزهققا السققكققر والضققغققط واألمققراض الققوراثققيققة 

و ققنققظققيقق  األسققنققا   مققطققالققبققة الشققركققاع بققا،فققا ة خققالل عشققرة أيققام بققمققا يققؤ ققد الققتققزام 

  الجهة املسؤولة عن املوافقاع ال الجية برغطية الحاالع.

أنققه بققمقجققر  انققتقهققاء مقهقق ققة األيقام القق قشققرة سقق قبققاشققر املقجقق قع مققرققابق ققرققه  ››مقكققة»وعق ققمقت 

اللتزام شركاع الرأم   بذلقك  مقن خقالل فقرق القجقوالع املقيقدانقيقة  ورسقائقل املقجق قع 

  الروعوية ل مؤمن وشكاوو املسرفيدين من الرأم   الصي  ر  ل مج ع.

 حاالع مرضية جديدة مشمولة بالرأم   

 ل دم وجو  ما يسرثن ها من الرغطية في الوثيقة املوحدة. األمراض الوراثية:  •

رققغققطققيققة  ققكققالققيقق  الققرعققايققة ال ققحققيققة رققغققطققيققة املققولققو  مققن الققيققوم األول لقق ققوال ة:  •

األولققيققة الققصققي  قققققدم لقق ققمققولققو  فققي أعقققققاب الققوال ة حققصققى مققغققا رة املسققتققشققفقق   قق ققت 

رغطياع وثيقة األم  بما في ذلك النفقاع ال الجية ل مقولقو   مقثقل عقال  مقرض 

م    أو  دخقل جقرا.قي. أمقا األطقفقال املقبقتقسقرو  فقرقرقم رقغقطقيقتقهقم ضقمقن وثقيقققة 

 أل  ريال.  055األم وبالحد األقص ى 

ل دم وجو  ما يستثقرقي ذلقك فقي القوثقيقققة مقا  ام أنقه بقأمقر مقن  نظي  األسنا :  •

 الطب   ويدخل ضمن  كالي  عال  األسنا  في الوثيقة. 

نقمققوذ  ا،فصقاح القطقبققي املقوحقد لققلقحقالققة ال قحقيققة مق قالقجققة السقكقر والضققغقط:  •

املققق ققققرققققمققققد مقققن املققققجقققق ققققع لقققم يقققق ققققد  ا، ققققابقققة بققققالسققققكققققرم والضقققغققققط مققققن ضققققمققققن 

قاع رفققز القق ققال  بقق ققجققة عققدم  ا،فصققاح  فققذققي لققذلققك مققغققطققاة وال يقق ققق لقق ققشققركق

 ا،فصاح. 

جميقع األجقهقزة القطقبقيقة القصقي  صقرف مقن ققبقل القطقبق ق  املق قالق  األجهزة الطبية:  •

لحاجة طبية مغطاة في الوثيققة  ومقنقهقا جقهقاز ققيقاس مسقرقوو السقكقر  م قخقة 

  األنسول    جهاز قياس الضغط  جهاز الربو.

Atlas MagazineSource:  
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أو ت ندوة القرقأمق ق  القزراعقي والقحقكوة القحقيقوانقيقة والسقمقكقيقة بضقرورة إ قدار ققانقو  

لقرققنققظققيققم الققرققأمقق قق  الققزراعققي بشققكققل مسققرقققققل ومققفققصققل ووضققع رشققريقق ققاع شققامقق ققة  ققنققظققم 

ال القاع ب   القققطقاع املصقرفقي وشقركقاع القرقأمق ق  و ق قفق  حقققوق األطقراف  والقتقزام 

شركاع الرأم   أمام عمقالةقهقا مقن خقالل رق قويقز املسقرقفقيقد مقن القوثقيقققة  بقا،ضقافقة 

إلى  ق يص و بسيط عد  املستنداع والرقارير والبياناع املط وب رق قبقئقتقهقا مقن ققبقل 

 .ال ميل أثناء رسجيل الط   أو املطالبة بالر ويز ورسهيل ا،جراءاع

جقاء ذلقك فقي خقرقام القنقدوة القصقي نقظقمقتقهقا غقرفققة  قجقارة و قنقاعقة عقمقا  مقمقثق قة بقلقجقنقصققي 

  03 12 2019قققطققاع املققال والققرققأمقق قق  واألمققن الققغققذا قق  بققالققغققرفققة والققصققي أقققيققمققت يققوم 

بفنقدق  قراو  بقالزا القققرم  ق قت رعقايقة مق قالقي القد قرقور حقمقد بقن سق قيقد الق قوفقي وزيقر 

القققزراعقققة والققققحقققكوة السققققمقققكققققيقققة  وبقققق قققضقققور عققققد  مقققن أعضققققاء مقققجقققق قققع إ ارة الققققغقققرفققققة  

 .واملهرم   بقطاع الرأم   الزراعي والحيوان  والحكوة السمكية

 قمققا أو قت الققنقدوة بققأهقمققيققة الق ققمقل عققلقى رققغقطققيققة  قأمققيقنققيقة شققامق ققة لققجقمققيقع الققققطققاعققاع 

االققرقصققا يقة بققمقا فق ققهقا قققطقاع القزراعققة والقحققكوة السقمققكقيقة  وأهققمقيققة املقوثقوقققيقة مققن ققبققل 

ال مالء أثناء ر بئة اسرمارة ط   الرأم   لقحقفق  القحقققوق  و راسقة إنشقاء  قنقدوق 

وطققرققي مقق ققرققي بققرققوفقق ققك املسققانققدة والققرققدخققل والققدعققم لقق ققمققزارعقق قق  والصققيققا يققن فققي أوقققاع 

القققكقققوارث ويقققمقققكقققن  راسقققة اسقققرقققققققطقققاع نسقققبقققة مقققن  خقققل القققققققطقققاع لقققرقققمقققويقققل الصقققنقققدوق  

 .و ف يل  ور الجم ية ال مانية ل رأم  

وأو ت القنقدوة بقا،سقراع فقي  قأسق قع شقر قة لقتقسقويقق املقنقرقجقاع القزراعقيقة والسقمقكقيقة 

والقققحقققيقققوانقققيقققة لقققتقققسقققاهقققم فقققي  قققخقققفقققيققق  الققق ققق ء عقققلقققى املقققزارعققق ققق  والصقققيقققا يقققن فقققي رسقققويقققق 

منرجاتهم   وإنشاء  ائرة م نية بالرأم   في وزارة الزراعة والحكوة السمكية يقكقو  مقن 

ققاع القققرقققأمققق ققق  وحقققل  ضقققمقققن اخقققرقققصقققا قققاتقققهقققا القققرققق قققامقققل مقققع جقققمققق قققيقققة املقققزارعققق ققق  ومقققع شقققركق

االشققكققاالع الققصققي قققد  ققطققرأ بقق قق  األطققراف  وأهققمققيققة الققرقق ققاو  والققرققنققسققيققق مققع الققجققمقق ققيققة 



 النشرة االلكترونية

Oman 

بدور  قال س يما  بن م فو  القرقو ق  مقديقر 

عققققام الققققتققققسققققويققققق الققققزراعققققي والققققحققققيققققوانقققق  بقققققوزارة 

القزراعققة والققحقكوة السققمققكققيقة نققائقق  رئق ققع فققريققق 

القق ققمققل ، خققال مققنققرققجققاع الققرققأمقق قق  الققزراعققي فققي 

السققق قققطقققنقققة فقققي كققق قققمقققرقققه: بقققا ر القققفقققريقققق مقققبقققاشقققرة 

مققهققمققة  راسققة الققجققدوو االقققرققصققا يققة لقق ققرققأمقق قق  

القققزراعقققي فقققي السققق قققطقققنقققة ومقققدو إمقققكقققانقققيقققة ققققيقققام 

قاع الققرققأمقق قق  بققتققسققويقققققه  ققمققنققرققل  ققأمققيققرققي   شققركق

إضافة إلى  راسة أنواع الرغطقيقاع القرقأمقيقنقيقة 

املققنققاسقققبققة واملقققجققديقققة اقققرقققصققا يقققا  والققوققققوف عققلقققى األ واع والققخقققاققكاع املقققطقق قققوبققة لقققرققطقققبققيقققق 

الققققرققققأمقققق قققق  الققققزراعققققي  و قققققققققديققققم املقققققققققتققققكحققققاع حققققول اآللققققيققققاع والققققبققققدائققققل لققققحققققمققققايققققة املققققزارعقققق قققق  

والصققيققا يققن والققحققكوة الققحققيققوانققيققة مققن الققكققوارث الققطققبققيقق ققيققة واآلفققاع الققزراعققيققة والققخققسققائققر 

النا جة من األخطاء البشرية  و ط   إعدا  الدراسة الرق قاو  مقع وزارة القزراعقة والقحقكوة 

 .السمكية ل ر رف على بياناع القطاع الزراعي واملخاطر الصي يواجهها

وققال:  ققمقا قققام فقريققق القق قمققل بقاالطققالع عققلقى  ققجقارب بقق ققز القدول الققصقي نقق ققحقت فققي  قطققويققر 

قطاع القرقأمق ق  القزراعقي والقصقي يقرقم فق قهقا زراعقة مقنقرقجقاع ومق قا قيقل زراعقيقة مشقااقهقة لقرق قك 

املوجو ة بالس طنة  وك   فريقق الق قمقل الشقر قة الق قمقانقيقة ،عقا ة القرقأمق ق  بقتقبقرقي مقنقرقل 

الرأم ق  القزراعقي فقي السق قطقنقة وذلقك لقرقوفق قك القرقغقطقيقة القرقأمقيقنقيقة املقنقاسقبقة لقهقذا املقنقرقل فقي 

السقوق املققحقلققي  إضقافققة إلقى مققرقطقق قبققاع إعقا ة الققرقأمقق ق  الققخقارجققيقة  وعقق قيققه ققامققت الشقر ققة 

 .بالروا ل مع شركاع إعا ة الرأم   ال املية لروف ك الرغطية املناسبة

وقال: البد من الرأ يد على أ  نجاح  جربة الرأم   الزراعي في السق قطقنقة  قرقطق ق  الق قمقل 

 فققي السققوق  
ً
عقلققى ايققجقا  الققطقق قق  عقلققى هققذا املقنققرققل الققرقأمققيققرققي خقا ققة بقق قد أ  أ ققبقق  مققرقوفققرا

ووفق احرياجاع املزارع   من حيه الرغطية القرقأمقيقنقيقة و قذلقك القكق قفقة   قمقا أ  إيقجقا  

 لية مناسبة لر ف ز املزارع ق  عقلقى اققرقنقاء هقذا املقنقرقل يسقهقم فقي رق قزيقز انقتقشقار القرقغقطقيقة 

الققرققأمققيققنققيققة لقق ققمققزارعقق قق  فققي مققخققرقق قق  مقق ققافققظققاع السقق ققطققنققة   ققذلققك نققرققطقق ققع إلققى مشققار ققة 

 .الحكومة في  عم املنرل الرأميري وذلك من خالل  أم   املزارع للجهاع الراب ة لها

 ج ساع حوارية

نققاقشققت الققنققدوة خققالل جقق ققسققاع القق ققمققل عققد ا مققن املققحققاور أهققمققهققا الققتققسققهققيققالع الققرققأمققيققنققيققة 

االئققرققمققانققيققة املقققققدمققة لقق ققصققيققا يققن واملققزارعقق قق  ومققدو أهققمققيققة الققرققأمقق قق  الققزراعققي فققي الققرققنققمققيققة 

القققزراعقققيقققة مقققن خقققالل  قققأمققق ققق  املققققحقققا قققيقققل القققزراعقققيقققة بقققاسققققرقققخقققدام وثقققيقققققققة مقققوحقققدة ومققققدو 

 .االسرفا ة منها

والتك  ز على أهقمقيقة القرقأمق ق  لقققطقاع القحقكوة السقمقكقيقة )االققرقصقا  االزرق( ونشقاط  قيقد 

األسققمققاك فققي جققمققيققع أنقق ققاء السقق ققطققنققة ووثققيقققققة الققرققأمقق قق  الققزراعققي وقققوارب والصققيققد واآلالع 

 .الراب ة ل صيا ين

قققاع الققققرققققأمقققق قققق   القققق ققققمققققانققققيققققة لقققق ققققرققققأمقققق قققق  وشققققركق

ال ام ة في الس طنة حول الرأم   الزراعقي 

والسقمققكقق   وضقرورة نشققر الققوعقي الققرققأمقيققرققي 

لقققققققققققدو املقققققققققققزارعققققققققققق ققققققققققق  ومقققققققققققر ققققققققققق  املقققققققققققاشقققققققققققيقققققققققققة 

والصققيققا يققن  بقققا،ضققافققة إلقققى إ خققال نققظقققام 

الققققرققققأمقققق قققق  عققققلققققى القققققققققوارب وسققققفققققن الصققققيققققد 

حس  قانو  حماية الحقكوة املقائقيقة القحقيقة 

ورق ققديقل اسققرقمققارة رسققجقيققل ققوارب وسققفققن 

الصققققيققققد والصققققيققققا يققققن  وأهققققمققققيققققة  ققققطققققبققققيققققق 

الرام   الزراعي والسمكق  بشقكقل  قدريقرقي ومقرحقلقي والقنقشقر والقتقكويقل لقه  واسقرقكقمقال 

فريق ال مل املشكل من الهيئة ال امة لسوق املال ووزارة الزراعة والحكوة السمكقيقة 

وغققرفققة  ققجققارة و ققنققاعققة عققمققا  والققجققمقق ققيققاع الققزراعققيققة بققمققوا قق ققة األعققمققال لققرققغققطققيققة 

جققمققيققع الققجققوانقق  املققرقق قق قققققة بققالققرققأمقق قق  الققزراعققي  وأهققمققيققة إبققرام وثققيقققققة الققرققأمقق قق  الققزراعققي 

والسقمقكقق  ققبققل القحقصققول عقلققى القرقمققويقل ملشققروع زراعقي أو سقمققكق   وأهققمقيقة املققراجق ققة 

الشققامقق ققة لقق ققرققكققالققيقق  الققرققأمققيققنققيققة بقق ققيققه  ققكققو  جققاذبققة وقققابقق ققة لقق ققتققسققويققق لققدو جققمققيققع 

األطراف  با،ضافة إلى  قطقويقر ققاعقدة بقيقانقاع شقامق قة  قؤخقذ بق ق ق  االعقرقبقار القحقاجقة 

ل م  وماع الدقيقة لقطاع الرقأمق ق   وإ را  القرقأمق ق  القزراعقي والسقمقكق  فقي القخقطقط 

 .االستكا يجية لألمن الغذا   في الس طنة

وهققدفققت الققنققدوة إلققى مققنققاقشققة بقق ققد  خققر مققن االقققرققصققا  مققرققمققثققال فققي الققرققأمقق قق  لقق قققققطققاع 

الزراعي والحيوان  والحكوة السمكية  وج  ها مصقا ر أ قحقك  يقمقومقة  قرفقد االققرقصقا  

 .الوطري و ج  ه مبنيا على قاعدة مرنوعة من املوار 

وألق  املهندس  الا بن م مد الشنفرم رئ ع لجنة األمن الغذا   بالقغقرفقة كق قمقة 

أشار ف ها إلى أ  الجقهقو  القصقي  قبقذلقهقا السق قطقنقة فقي هقذ  القققطقاعقاع  ق ق ق   ورا مقهقمقا 

نق ققو رق ققزيققز القرققنققمقيققة الشققامق ققة لقق قبققال   قبقق ققكة  ورق ققد هققذ  الققققطققاعقاع مققن الققققطققاعققاع 

والقروافققد املققهقمققة فققي  قنققشققيققط االققرققصققا  القوطققرققي والقرامققيققة إلققى نقمققو  ملسققرقويققاع أعققلققى  

 ما أنها على رأس القطقاعقاع غق قك القنقفقطقيقة القصقي  قدر  خقال لق قبقال  و قرقوافقق مقع ر يقة 

الققحققكققومققة فققي  ققنققويققع مصققا ر الققدخققل  وال يققخققفقق  عققلققى الققجققمققيققع أهققمققيققة القققققطققاعقق قق  فققي 

 . وف ك سبل ال  ش الكريم  وزيا ة الدخل و وف ك فر  ال مل

وأوضا الشنفرم بأ  قطاع الرأم   ي د مر ة لالقرصا  وجزءا أساسيا من القنقظقام 

املقالقي الق قاملق  ، ارة املقخقاطقر   قمقا إنقه مقن األنشقطققة القحقيقويقة املسقاهقمقة فقي القرقنقمقيققة 

االقرصا ية واالجرماعية وي اف  على اسرقرارها  وذلك من خالل  وف قك القحقمقايقة 

الالزمة لألفرا  وثرواع البال  واملقمقرق قكقاع واملقحقافقظقة عق ق قهقا مقن الق قوامقل القصقي  قؤ م 

إلققققى فقققققققققدانققققهققققا أو ضققققيققققاعققققهققققا  فضققققال عققققن  ور  فققققي  ققققوفقققق ققققك املققققدخققققراع ومققققن ثققققم  ققققمققققويققققل 

 .االستثماراع املخر فة في السوق املحلي

 املصدر: أرقام الرأم   الزراعي

Syria 

 مقن حقر  هقيقئقة 
ً
ب ضور مقنقرقدب مقن وزارة القداخق قيقة وانقطقالققا

ا،شراف على الرقأمق ق  عقلقى رق قزيقز نشقر القوعقي القرقأمقيقرقي  أققامقت 

"ورشقققة عقققمقققل فقققي مقققجقققال  القققهقققيقققئقققة نقققدوة  قققثقققققققيقققفقققيقققة  ققق قققت عقققنقققوا :

  الرأم   ا،لزام  والبطاقة الاك قالية لرأم   السياراع"

ومقن القجقديقر بققالقذ قر أ  األسقرقاذ هققيقثقم ز قريقا مسققتقشقار اال ق ققا  

ققد ألققققاهققا   هقذا وقققد  ضقمققنقت هققذ   السقورم لشقركققاع القرققأمق قق 

  الندوة طرح ومناقشة ال ديد من املحاور أهمها:

  ملقققحقققة عقققن نشقققأع القققرقققأمققق ققق  ورققق قققريقققفقققا قققه األسقققاسقققيقققة ضقققمقققن

  املراحل الصي مر اها حصى اآل .

  ر ري  شامل عن الرأم   ا،لزام  وعقو   )رغطقيقا قه  اسقرقثقنقاءا قه  القتقزامقاع

املقؤمققن لققه  الققتققزامقاع املققؤمققن  الققتققزامققاع املقرققضققرر   لققيققة الق ققمققل ، ققدار  ضققمققن 

  األنظمة والقوان   والر  يماع الصا رة(.

  االلتزاماع و الواجباع املقتقك قبقة عقنقد وققوع حقا ث لقكقل مقن

  املؤمن)شر ة الرأم  ( و املؤمن له وسائقه واملرضرر.

   القفقروق القواسق قة بق ق  القرقأمق ق  الشقامقل والقرقأمق ق  ا،لقزامقق

من حيه الرغطياع  با،ضافة إلى املقارنة ب   الضرر املشقمقول 

  والضرر غ ك املشمول لكل نوع من أنواع الحوا ث املرورية.

  أمققثقق ققة واققق ققيقققة وعققمقق ققيققة  ققجقققسققد أنققواع حققوا ث السققيقققاراع

والقققرققققغقققطققققيققققاع املقققوجققققبققققة لقققهققققا  ورققق ققققريقققق  واسقققع ألسققققع الققققبقققطققققاقققققة 

 الاك قالية.

   األمققور واملسققائققل القققققضققائققيققة والقققققانققونققيققة املققرقق قق قققققة بققدعققاوو الققرققأمقق قق  ا،لققزامقق

  والشامل.



 النشرة االلكترونية

  وفي الخرام  و ل الحضور ل د  من الرو ياع واملقتكحاع منها:

  قاع  عققلققى حقققققوق شققركق
ً
إحققداث مققكققا قق   ققأمقق قق  مققوحققدة فققي  ول الققجققوار  حققفققا ققا

  الرأم   السورية.

  عقققلقققى األضقققواء 
ً
أهقققمقققيقققة وجقققو  ضقققبقققط شقققرطقققة فقققي حقققالقققة وققققوع القققحقققا ث   قققأ قققيقققدا

 واآلثار ا،يجابية الصي يس طها هذا الضبط على وقا ع الحا ث.

  الرأ يد على مقبقا ا القرقكقافقل والقرقضقامقن والقحق قز القذم رشقغق قه هقذ  املقبقا ا فقي

 مجال  أم   السياراع.

  ضرورة إيصال مفهوم الرأم   والثقافة الرأمينية بشكلع عام إلى املؤمن لقه  مقع

  ذ ر النقاط املسرفا ة من نوع الرأم   املرا  اسرخدامه.

  الحر  على وجو  التسوياع الو ية في مجال الرأم ق  ا،لقزامق  سقواء  ولقيقة أو

  م  ية.

قققاع  شقققهقققدع القققنقققدوة حضقققور شقققريققق قققة واسققق قققة مقققن املققققخقققرقققصققق ققق  واملقققهقققرقققمققق ققق  مقققن شقققركق

  ومصارف عامة وخا ة في مواضيع الرأم   ا،لزام  والشامل ل مر باع.

Palestine 

نظمت ك ية الققانقو  بقجقامق قة القنقجقاح القوطقنقيقة 

وبققققالققققرقققق ققققاو  مققققع هققققيققققئققققة سققققوق رأس املققققال ورشققققة 

حققواريققة ملققنققاقشققة  ور الققهققيققئققة الققرقققا قق  واالشققرافققي 

عققلققى قققطققاع الققرققأمقق قق  فققي فقق ققسققطقق قق   حققيققه  ققطققرق 

املقققرققق قققدثقققو  إلقققى رققق قققريققق  القققرقققأمققق ققق  ومقققمققق قققزا قققه فقققي 

 قوفق ققك القرقغققطقيقة الققرقأمقيققنقيقة املققالئقمقة الحققرقيقاجققاع 

االفققققرا  واملققققنققققشققققعع  إلققققى جققققانقققق  اسققققرقققق ققققراضققققهققققم 

ملكوناع قطاع الرأم   في ف سط    مش كين إلقى 

 فقي السقوق القفق قسقطقيقرقي فقي مقجقال القرقأمق ق  و قي شقركقاع 
ً
أ  رسع شركاع ر مل حقالقيقا

مسققاهققمققة عققامققة أو فققروع لشققركققاع  ققأمقق قق  أجققنققبققيققة مققجققازة مققن هققيققئققة سققوق رأس املققال 

الف سطينية ملمارسة أعمال الرأم   في ف سط    منها شر را  ر قمقال  بقمقا يقرقوافقق 

 وأحكام الشري ة ا،سالمية.

وفقققي السقققيقققاق ذا قققه عقققرض املقققرققق قققدثقققو  القققرققق قققديقققاع القققصقققي  قققواجقققه ققققطقققاع القققرقققأمققق ققق  فقققي 

فق ققسقطقق قق   مقنققهقا  ققغققر نقجققم السقوق الققرققأمقيققرققي  وضق قق  القوعققي واملقق قرفققة القرققأمققيقنققيققة 

لقدو االفققرا  واملقؤسققسقاع  واال ققجققا  القرققصقاعققدم ألسق ققار السقق قع والققخقدمققاع مققققارنققة 

بقققتقققكاجقققع مسقققرقققويقققاع القققدخقققل أو ثقققبقققاتقققهقققا فقققي أحسقققن األحقققوال  إلقققى جقققانققق  إر قققفقققاع نسقققبقققة 

 البطالة في ف سط  .

وجقققاء فقققي سقققيقققاق القققورشقققة القققحقققديقققه عقققن بقققرنقققامقققل 

الشققهققا اع املققهققنققيققة املققرققخققصققص بققالققرققأمقق قق  والققصققي 

عم ت هيئة سوق رأس املال القفق قسقطقيقنقيقة عقلقى 

 قققققطقققققويقققققر   بقققققالقققققرققققق قققققاو  مقققققع مقققققؤسقققققسقققققاع عقققققاملقققققيقققققة 

وإققققق ققققيققققمقققققيققققة مققققرمققققوققققققة  حققققيققققه يققققوفقققققر الققققاققققكنققققامقققققل 

مقققجقققمقققوعقققة مقققن الشقققهقققا اع واملقققؤهقققالع القققصقققي يقققرقققم 

 .الحصول ع  ها من خالل الدراسة الذا ية

شقارك فقي الق ققققاء كقل مقن  . نق قيققم سقالمقة  عقمقيققد 

ك ية القانو   السيد أمجد َجّدوع  مقديقر عقام ا، ارة الق قامقة لق قرقأمق ق   و . بشقار أبقو 

زعقرور  مققديقر عققام ا، ارة الق ققامققة لق ققدراسقاع والققرققطقويققر  وأ. أمقجققد قققبقهققا  مقديققر  ائققرة 

الشؤو  القانونية  والد رور أ رم  او  منظم ال قاء وعضو هيئة القتقك يقع فقي كق قيقة 

 .القانو  

هقدف الق ققققاء القى رقق قريق  الققطق ققبقة بقدور الققهقيقئققة القرققا قق  وا،شقرافققي عقلقى قققطقاع القرققأمق قق  

و الحياع الهيقئقة بقتقنقظقيقم هقذا القققطقاع. إضقافقة القى رق قريقفقهقم بقققانقو  القرقأمق ق  وأهقم 

الر دياع القانونية الصي  قواجقه عقمقل القققطقاع   قمقا  قم  قققديقم عقرض رق قريقفق   قنقاول 

 .أهمية برنامل الشها اع املهنية الخا ة بالرأم  

 املصدر: هيئة االشراف على الرأم   في سورية

Syria 

 املصدر: جام ة النجاح الوطنية

Egypt 

حصقققة سقققوققققيقققة مقققن نقققجقققم أقسقققاط  22%اسقققرققق قققوذع شقققر قققة مصقققر لققق قققرقققأمققق ققق  عقققلقققى 

أشهر األولى من ال قام القجقارم  بق قنقمقا اسقرق قوذع شقققيقققتقهقا مصقر  9السوق خالل الق

 من هذ  املحفظة.12,8%لرأميناع الحياة على 

وأ ققهققرع الققرقققققاريققر الشققهققريققة لقق ققهققيققئققة القق ققامققة لقق ققرقققابققة املققالققيققة  أ  الققحققصققة السققوقققيققة 

 9مققن أقسقاط السقوق خقالل الققق 9,9%مصققر نق قو   –شقر قة ألقيقانققز لقرقأمقيقنققاع القحقيقاة 

 أشهر األولى من ال ام الجارم لر رل املر بة الثالثة بالسوق خالل   ك الفتكة.

بقق ققنققمقققا جققاءع شققر قققة مققيققرقققاليقق  الققيققكقققو لققرققأمقققيققنققاع القققحققيققاة املققر قققبققة الققرابققق ققة بققالسقققوق 

أشهقر األولقى مقن الق قام القجقارم  9خالل الق 7,6%والثانية ب   القطاع الخا  بنسبة 

 لرقارير الهيئة ال امة ل رقابة املالية.
ً
 وفقا

أشققهققر  9خققالل الققق 6,4%مصققر حققوالققي   –بقق ققنققمققا بقق ققغققت حصققة أ سققا لققرققأمققيققنققاع الققحققيققاة 

حققيققاة   –األولقى مققن القق ققام الققجققارم  و قق قدهققا جققاءع شققر ققة املصققريققة لقق قرققأمقق قق  الققرققكققافققلقي 

 .4,3%باملر بة السا سة ب   شركاع السوق ب صة 

 9واحر ت شر ة قناة السويع ل قرقأمق ق  املقر قز السقابقع بق ق  شقركقاع القرقأمق ق  خقالل القق

مققن مقق ققفققظققة أقسققاط القققققطققاع  3,3%بقق ققصققة  صققل إلققى  2019أشققهققر األولققى مققن عققام 

خالل   ك الفتكة  وي  ها الشر ة املصرية ا،مارا ية لرأميناع الحقيقاة القرقكقافقلقي حقوالقي 

%3,2. 

لكل شقر قة حقوالقي  3%ب نما ب غت الحصة السوقية ل شركاع البالأ حصتها أقل من 

%28. 

 أشهر األولى من ال ام الجارم  9جدول يب   حصص شركاع الرأم   عن الق 

 أشهر 9الحصة السوقية خالل  الشر ة

 22% مصر ل رأم  

 12,8% مصر لرأميناع الحياة

 9,9% مصر –أليانز لرأميناع الحياة 

 7,6% ميرالي  اليكو لرأميناع الحياة



 النشرة االلكترونية

Egypt 

 املصدر: املقققققال

 أشهر 9الحصة السوقية خالل  الشر ة

 6,4% مصر –أ سا لرأميناع الحياة 

 4,3% حياة –املصرية ل رأم   الركافلي 

 3,3% قناة السويع ل رأم  

 3,2% املصرية ا،مارا ية لرأميناع الحياة الركافلي

 30,2% أخرو 

قاع الققرققأمقق قق  املققحققققققققة خققالل الققق  2019اشققهققر األولققى مققن  9وقققد ار ققفقق ققت أقسققاط شققركق

مق قيقار جقنقيقه خقالل القفقتقكة املقققابق قة   20,68م يقار جقنقيقه  مقققارنقة بقق 25,694لرصل إلى 

 .24,2%من ال ام السابق له  بم دل نمو 

و شقق  الققرقققققريققر الشققهققرم الصققا ر عققن الققهققيققئققة القق ققامققة لقق ققرقققابققة املققالققيققة  عققن ار ققفققاع 

 11,96  لقرقصقل إلقى 19,3%اقساط شركاع  قأمقيقنقاع املقمقرق قكقاع واملسقؤلقيقاع بقنقسقبقة 

 13,734م يار جنيه  ب نما حققت شركقاع األخقخقا  10,028م يار جنيه مقارنة بق 

 .28,9%م يار جنيه بم دل نمو 10,652م يار جنيه مقارنة بق 

 2019جدول يب   الحصص السوقية لشركاع الرأم   عن شهر سبرماك 

 2019الحصة السوقية خالل سبرماك  الشر ة

 32% مصر ل رأم  

 11,3% مصر لرأميناع الحياة

 9,6% مصر –أليانز لرأميناع الحياة 

 6,5% ميرالي  اليكو لرأميناع الحياة

 5% مصر –أ سا لرأميناع الحياة 

 3,7% حياة –املصرية ل رأم   الركافلي 

 3% مصر –أ سا ل رأم   

 28,9% أخرو 

وققد أ ققهققر  قققققريقر الققهققيققئققة الق ققامققة لقق ققرققابققة املققالققيققة ار قفققاع إجققمققالققي األقسقاط املققحققققققققة 

 3,505بشقركققاع الققرققأمق قق  القق ققامق ققة بققالسققوق خققالل شقهققر سققبققرقمققاققك املققا قق قي لققرققصققل إلقى 

 .24,8%م يار جنيه بم دل نمو  2,808م يار جنيه مقارنة بق 

قاع  ققأمققيققنققاع املققمققرقق ققكققاع واألخققخققا  حققققققققت  مقق ققيققار جققنققيقققه 1,845وأضققاف أ  شققركق

  12,9%م يار جنيه بم دل نمو  1,634مقارنة بق  2019أقساط خالل شهر سبرماك 

م قيقار جقنقيقه مقققارنقة بق 1,66ب نما حققت شركاع  أميناع األخخا  و كوين األموال 

 .41,3%م يار جنيه بم دل نمو 1,174
 املصدر: أموال الغد

اخرار أعضاء مج قع إ ارة جقمق قيقة القخقاقكاء ا، قرقواريق ق   مقروة هشقام  قالح القديقن 

 ل مج ع و ي أول سيدة رشغل هذا املنص  فى  اريخ الجم ية
ً
 .رئ سا

وجقاء االجققرققمققاع ققبققل أيققام الخققرقيققار رئقق ققسقا عققققق   ققققدم الققد ققرققور  وائقل عققبققد الققهققا و  

 .رئ ع املج ع السابق باسرقالره من املنص  في منرص  أ روبر املا  ى

و رضمن سابقة أعمال مروة هشام رئ ع مج ع إ ارة جم ية الخاكاء ا، رواريق ق  

حصقققولقققهقققا عقققلقققى  رجقققة رفقققيقققق مقققن جقققمققق قققيقققة القققخقققاقققكاء ا، قققرقققواريقققن بقققالقققواليقققاع املقققرققق قققدة 

 .األمريكية

ويضقققاف لقققهقققا حصقققولققققهقققا عقققلقققى شققققهقققا اع  ولقققيقققة فقققى مققققجقققال القققرقققمققققويقققل وا ارة املقققخقققاطققققر 

 .املؤسسية

و ققدرس مققروة هشققام الققخققبقق ققك اال ققرققوارو حققالققيققا مققاجقق ققسققرقق ققك فققى ريققا ة األعققمققال وإ ارة 

 .ا،بركار بك ية سياسة وإقرصا  جام ة القاهرة

سنة خاكة فى مجال الرأمق ق  مقن  11ولدو رئ ع جم ية الخاكاء اال روري   أ حك من 

 .خالل ال مل بشركاع الرأم   وهيئة الرقابة املالية

 .”ERM“ ور مل حاليا مستشارا للخاكة ا، روارية وإ ارة ملخاطر املؤسسية

 .وشار ت مروة هشام فى ال ديد من املشاريع ا،سر كا يجية

و ي عضوة بريق ال مل الذو شارك فى إعدا  إسر كا يجية الهيئقة لقألنشقطقة املقالقيقة 

غ ك املصرفية ووضع قواعد  نظيم مهنة الخاكة ا، روارية  ققواعقد مقيقثقاق الشقرف 

“code of conduct”. 

وانضققمققت مقققروة هشققام إلققى مقققجقق قققع إ ارة جققمقق قققيققة الققخقققاققكاء ا، قققرققواريقق ققق  مققنققذ عقققامقق ققق  

 .ونص   قريبا

وشغ ت منص  األم   ال ام للجم ية ملدة عام ونص  و م  رشي ها ملنصق  رئق قع 

 .الجم ية

 .وبرول ها هذا املنص  فإنها ر د أول أمرأة رشغل هذا املنص  فى  اريخ الجم ية
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Egypt 

 شققق  الققققد قققرققققور مققق ققققمقققد عققققمقققرا   رئقققق قققع مققققجققق ققققع إ ارة القققهققققيقققئققققة الققق ققققامقققة لقققق قققرقققققابققققة 

عن إقتكاب قسم التشريع بوزارة ال دل من إعدا  املسو ة النهقائقيقة لقققانقو    املالية 

 الرأم   الجديد  مهيدا ،رساله إلى مج ع الوزراء ،عرما  .

وأوضقا عققمققرا  عققلققى هققامققش املققؤ ققمققر ال ققحققفقق  لقق ققهققيققئققة  أ  مشققروع القققققانققو  جققاء فققي 

سقاهقم   –ما ب   مق قدلقة ومسقرق قدثقة   –ما ة  233عشرة أبواب ب د  موا   صل إلى 

قافققة مققجققاالع الققرققأمقق قق  وإعققا ة  فققي إعققدا هققا القق ققديققد مققن الققخققاققكاء واملققرققخققصققصقق قق  فققي كق

الرأم   واألنشطة والخدماع املر بطة به   ما راعت أحقكقام مقوا   اسقرقطقالع القرأو 

الققققذو إحققققرققققضققققنققققه الققققحققققوار املققققجققققرققققمقققق ققققي الققققذو  ققققم إجققققرا   عققققلققققى ثققققالث مققققراحققققل زمققققنققققيققققة 

اسروعبت كافة القر و و قطق ق قاع أطقراف الصقنقاعقة فقي مشقروع القققانقو    ثقم أعقققبقه 

 مراج اع  اخ ية مرأنية من قبل فريق من الخاكاء املرخصص   بالهيئة .

وأضقققاف أنقققه روعقققى فقققي إعقققدا  املشقققروع مققق قققالقققجقققة مقققا أسقققفقققر عقققنقققه القققرقققطقققبقققيقققق الققق قققمقققلقققي 

ل نصو  القائمة من مشاكل و  وباع وما طقرأ عقلقى السقوق مقن مقرقغق قكاع   قمقع 

 مققن الققنققصققو  
ً
أر ققع رشققريقق ققاع  قق ققكققم نشققاط الققرققأمقق قق   اخققل الققدولققة املصققر ققة إبققرققدأ

 بققنققشققاط  ققنققا يققق  1948املققنققظققمققة لققوثققيقققققة الققرققأمقق قق  املقق ققمققول اققهققا مققنققذ عققام 
ً
  ومققرورا

ومققا يققرقق قق قققق بققنققصققو  قققانققو  ا،شقققراف  1975الققرققأمقق قق  الققخققا قققة السققاريققة مققنققذ عققام 

 مقا يقرق ق قق  1981والرقابة علقى القرقأمق ق  القققائقمقة مقنقذ عقام 
ً
عقلقى هقذا القنقشقاط   وأخق قكا

بققالقققرقققأمقق ققق  ا،جقققبققارم عقققن املسقققئقققولققيقققة املقققدنققيقققة القققنققاشقققئقققة عقققن حققوا ث مقققر قققبققاع القققنقققققققل 

 والذو  رصل أحكامة بشري ة  ب كة من املوطن  .  السريع

ومقققن جقققانقققبقققه أوضقققا خقققالقققد القققنقققشقققار  نققققائققق  رئققق قققع مقققجققق قققع إ ارة القققهقققي قققة  أنقققه جققققارم 

ووحققدة مققكققافقق ققة غسققيقققل   الققكققسقق  غقق قققك املشققروع بققوزارة القق ققدل  مققع إ ارة  الققرققنققسققيققق

ملقققققكقققققافققققق قققققة عقققققمققققق قققققيقققققاع غسقققققيقققققل األمقققققوال فقققققى القققققققققققطقققققاعقققققاع   األمقققققوال بقققققالقققققبقققققنقققققك املقققققر قققققزم 

ققاع  قققأمقققيقققنقققاع القققحقققيقققاة عقققلقققى وجقققه   القققخقققاضققق قققة ،شقققراف ورققققابقققة القققهقققيقققئقققة   ومقققنقققهقققا شقققركق

 الخصو .

الشقركقاع القرقابق قة لقهقا بقدلقيقل عقمقلقي لق قكقشق  عقن   أضاف النشقار أ  القهقيقئقة خقاطقبقت

 ومنها شركاع  أميناع الحياة بالسوق.  والغش  عم ياع غسيل األموال

 املصدر: أموال الغد

The entry into force of IFRS 17, originally scheduled 
for 2021, has been postponed to 2022, but the Europe-
an Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) has 
proposed that its implementation date be set for 2023 
instead. 

Preparatory work for IFRS 17 is onerous. According to 
international professional services firm EY,  IFRS 17 
requirements trigger questions around: 

• the fundamental data management strategy, in-

cluding data quality, storage and archiving 

• the end-to-end systems architecture design and 

• the different actuarial, risk and accounting pro-

cesses that will support the future reporting pro-
cess and how they will interact. 

Moroccan insurance companies have yet to complete 
implementing the sector's risk based solvency project, 
which would help them prepare for the global ac-
counting standard IFRS 17. 

Mr Driss Tissoudal, associate director of accounting 
and actuarial consulting firm Lendys Africa, who has 
worked on IFRS 17 implementation cases in other Afri-
can countries, finds that the Moroccan market has 
fallen behind in preparing for adoption of the standard. 

He told Finance News, "The majority of Moroccan 
companies do not even have teams dedicated to im-
plementing the standard." According to him, compa-
nies with foreign capital will be the first to get started. 

Ms Racha Mezher, actuarial manager at Lendys, ad-
vises insurers to take advantage of the implementa-
tion of Solvency II to switch to IFRS 17 which went live 
January 2016 in the European Union. 

Morocco 

Middle East Insurance ReviewSource:  

وأضقققافقققت أ  نقققمقققو األربقققاح يقققرجقققع  قققذلقققك إلقققى نقققمقققو  قققافقققي القققدخقققل مقققن االسقققتقققثقققمقققاراع 

مق قيقو    53,87مق قيقو  جقنقيقه بقنقهقايقة سقبقرقمقاقك مقققايقل   58,86املخصصة حيه بق قغقت 

 .جنيه خالل نفع الفتكة من ال ام املالي املا  ي

قانققت املققؤشققراع املققالققيققة املسققرققققق ققة عققن الققر ققع األول مققن القق ققام املققالققي الققجققارم  والققصققي  وكق

مق قيقو  جقنقيقه   30أع نتها في نوفماك املا  قي  أ قهقرع  ق قققيقق أربقاح مسقرققق قة بق قغقت 

 .م يو  جنيه بالفتكة املقارنة من ال ام املالي املا  ي 53,11مقابل أرباح ب غت 

مقققجقققمقققع بققق قققأ   يشقققار إلقققى أ  الشقققر قققة دقققجققق قققت خقققالل الققق قققام املقققالقققي املقققا ققق قققي  قققافقققي ربققق 

 خالل ال ام املالقي السقابقق 128,39م يو  جنيه  مقابل 145,04
ً
م يو  جنيه أرباحا

 (.2017-2018) له

 راجع أرباحها السنوية إلى عقدم إ را  أربقاحقهقا لقرقأمقيقنقاع  وأرج ت املهندس ل رأم  

الحياة الرابق قة ضقمقن  قافقي القدخقل مقن االسقتقثقمقار  الفقرقة إلقى أنقه  قم إ را  أربقاحقهقا 

 .م يو  جنيه 30ضمن  افي الدخل من االستثمار بالفتكة املقارنة بن و 

املققهققنقققدس  شقققفققت املققؤشققراع املققالقققيققة املققجققمقق قققة لشققر ققة 

  عن القر قع األول مقن الق قام املقالقي القحقالقي  ار قفقاع  قافقي ربق  الشقر قة بقنقسقبقة ل رأم  

 .باملائة على أساس سنوم  24,97

دقجق قت  قافقي  أنقهقا  04 12 2019وأضحت الشقر قة فقي بقيقا  لقبقور قة مصقر  يقوم 

مقق قيققو  جققنققيققه مققنقذ بققدايققة يققولققيققو   ققمقوز حققصققى نققهققايققة سقبققرققمققاققك  أيقق ققول   49,45ربق  بقق ققأ 

 خققالل نققفققع الققفققتققكة مققن القق ققام املققالققي   39,57املققا قق ققي  مقققققابققل 
ً
مقق ققيققو  جققنققيققه أربققاحققا

 .املا  ي

مق قيققو    64,3وار قفقع فقائقز القنققشقاط القرقأمقيقرققي لق قشقر قة خققالل القر قع األول لق قسقجققل 

م يقو  جقنقيقه خقالل نقفقع القفقتقكة مقن الق قام املقالقي   45,2جنيه بنهاية سبرماك  مقابل 

 .املا  ي

وأرج ت الشر ة نمو األرباح خالل الثالثة أشقهقر األولقى مقن الق قام املقالقي القجقارم إلقى 

مق قيقو  جقنقيقه بقنقهقايقة سقبقرقمقاقك مقققابقل 149,57زيا ة األقساط املبقاشقرة حقيقه بق قغقت 

 .م يو  جنيه خالل نفع الر ع من ال ام املالي املا  ي145,42

Companies 

News 

 املصدر: مباشقققر

https://www.mubasher.info/markets/EGX/stocks/MOIN
https://www.mubasher.info/markets/EGX/stocks/MOIN
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La Société Centrale de Réassurance con-
firme le maintien de la perspective stable et la recon-
duction de la notation pour l'exercice 2020 au niveau 
de B++ (Good) auprès d'AM Best (Agence Internation-
al spécialisée dans le monde de l’Assurance) et de 
AAA (Local Scale)/BBB- (IS) auprès de Fitch Ratings. 
L'échelle de notation locale émise par Fitch de AAA 
confirme l'amélioration des éléments financiers et 
techniques de la SCR. Le Ratio combiné passe de 
96,9% à un autre. La marge de solvabilité, selon la 
méthodologie de Fitch, gagne des points en s'amé-
liorant de 152% à 157%. (equivalent à la méthodologie 
solvabilité 2) 

Quant à AM Best, la Société Centrale de Réassurance 
maintient sa perspective stable et sa performance 

opérationnelle avec un niveau de Scoring presque 
identique à celui de l'année précédente, malgré 
l’introduction d’éléments d'appréciation plus con-
traignants  sur la nouvelle méthodologie d’AM Best. 
La SCR affiche un ratio combiné moyen pondéré de 
89,1% sur cinq ans (2014-2018); 93,2% en 2018 contre 
94,9% en 2017 et un Résultat Net de 300,13 MDH au 
titre de l’exercice 2018. 
L'analyse des paramètres du Scoring de la Société 
font ressortir les éléments d'appréciations suivants: 

 Force bilantielle / Forte 

 Performance operationnelle / Forte 

A travers cette reconduction, la SCR conforte sa per-
spective stable et sa valeur intrinsèque. 

Companies 

News 

Rating SCR 

عققلقققى هقققامقققش املقققؤ قققمقققر القققرابقققع ال ققق قققا  

الهيئقاع الق قربقيقة لقإلقشقراف والقرققابقة 

على أعمال الرأم   الذم ُعقد يقومق  

 -فقققي مقققرا قققش   05 12 2019و   04

املقققغقققرب   ُعققققققققد االجققققرقققمققققاع املشقققتققققكك 

ب   م يدم الرقأمق ق  الق قرب ومقراققبقي 

الققققرققققأمقققق قققق  وذلققققك مققققرققققابقققق ققققة لققققرققققو ققققيققققة 

االجققرققمققاع الققثققالثققو  لققرابققطققة مقق ققيققدم 

 .11 11 2019مصر يوم  -الرأم   ال رب الذم ُعقد في شرم الشيخ 

 هذا وقد ا ار الحوار كل من السا  : 

القهقيققئقة الق قامققة  -نقائقق  القرئق قع لققققطقاع القرقأمقق ق   -االسقرقاذ  أحقمقد املقق قمقرم  •

 س طنة عما  -لسوق املال 

رئققق قققع هقققيقققئقققة مقققراققققبقققة القققرقققأمقققيقققنقققاع واالحقققرقققيقققاط  -االسقققرقققاذ  حسقققن بقققوبقققريقققك  •

 املغرب -االجرماعي 

 االم   ال ام لإل  ا  ال ام ال ر   ل رأم    –االسراذ  شكي  أبو زيد  •

 ققققمققققا شققققارك فققققي هقققققذا االجققققرققققمققققاع الققققهقققققام  

 -االسقققرقققاذ  يقققوسققق   القققفقققا ققق قققي القققفقققهقققرم 

الققرئقق ققع الققرققنققفققيققذم لقق ققشققر ققة املققر ققزيققة 

املققققغققققرب واالسققققرققققاذ   -،عققققا ة الققققرققققأمقققق قققق  

الققققرئقققق ققققع الققققرققققنققققفققققيققققذم  -رومققققل طققققبققققاجققققة 

لقققق ققققشققققر ققققة القققق ققققمققققانققققيققققة ،عققققا ة الققققرققققأمقققق قققق  

س طنة عما   إلقى جقانق    -“  عما  رم ” 

مققمققثقق قق قق  عققن شققر ققة ا،عققا ة الققرققونسققيققة 

) ونع( واالهيئة ال امة ل رقابة املالية )مصر( ومؤسقسقة القنقققد الق قر ق  السق قو م 

ملقنقاقشقة إيقجقا   لقيقة لقققبقول شقركقاع والقبقنقك املقر قزم االر نق  )االر  ( )الس و ية(  

 إعا ة الرأم   ال ربية و صنيفها في وكاالع الرصني  ال املية.

ومققن الققجقققديققر بققالقققذ ققر ا  هققذا االجقققرققمققاع هقققو الققثققانققق  الققذم يققنقققظققمققه اال ققق ققا  القق قققام 

ال ر   ل رام   مع السا   مراقبي القرقأمق ق  الق قرب لق قرقبقاحقه حقول وضق قيقة شقركقاع 

إعا ة الرأم   ال ربيقة مقع وكقاالع القرقصقنقيق  الق قاملقيقة هقذا وكقا  االجقرقمقاع االول فقي 

 .2018 ونع عام 

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 - 14 10 2020الجزائر خالل الفتكة 
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