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World Insurance  

1. Marine underwriting sector characterised by uncertainty, says IUMI  

2. Re/insurers appeal for extension to “vital” terrorism insurance act  

MENA Insurance  

1. Growth of cities needs to be disaster-proofed  

Arab Insurance 

.1 United Arab Emirates: 

  التخفيضات “السجالت النظيفة”املنافسة بين شركات التأمين تحرم سائقي 

  2019ملتقى التأمين الخليجي السنوي السادس عشر  

 

.2 Syria : صدر التقرير الخاص بشركات التأمين للنصف الاول
ُ
هيئة الاشراف على التأمين ت

 2019من عام 

3. Oman: Number of motor insurance policies rise to 1.5m in 

2018  

.4 Egypt  : 

 مليون جنيه من فائض نشاط التأمين  190تخصيص : رئيس هيئة الرقابة املالية

 التكافلي للصرف على أوجه الخير 

  ملتقى شرم الشيخ السنوي الثاني للتأمين وإعادة التأمين "Sharm Rendezvous  " 

  تساؤالت عن وثيقة التأمين على الطالق؟  7مسئول بالرقابة املالية يجيب عن أبرز 

5. Morocco:  Le Fonds de solidarité contre les évènements 

catastrophiques approuve son budget 2019 et son organi-

gramme  

Companies News 

 ’ساس’لخدمات التأمين توظف حلول الذكاء الاصطناعي والتحليالت من ‘ نجم‘  

  منتصف العام املقبل بمساهمة ” حياة تكافلية“القابضة للتأمين تؤسس شركة مصر

%75  

 212  17فى “ممتلكات –مصر تكافلى ”مليون جنيه حصيلة أقساط   
ً
  شهرا

 Trust Re forms new exec committee with group CFO, CRO 

seats  

 AM Best Affirms Credit Ratings of Compagnie Centrale de 

Réassurance  

 Société Algérienne d'Assurance (SAA): 2018 results  

 Assurance inclusive. Wafa Assurance sort le grand jeu 

 (  جوفيكو)وائل أيوب زعرب مؤسس الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين / الراحل: نعــــي

 الامانة العامة

 تجديد في رئاسة املواقع في الـ : مجلة تأمين ومصارفGAIF وACAL وLIBS 

 2019/09/16الامين العام في لبنان  –شكيب أبو زيد / حفل شركة إعادة التأمين العربية لتكريم الاستاذ 

  2020/01/16و  15الندوة العربية حول الشمول املالي والتأمين املستدام يومي 

 Dear readers, 

We will appreciate receiving any information related to the insur-

ance industry in your  country. 

Thank you for your support. 

راءنا الاعزاء
ُ
 ق

 الرجاء من عموم القراء مدنا بأخبار شركاتهم وأسواقهم

 

 شكــراً علــى دعمكـــم

Disclamer: 

The opinions expressed in the articles doesn’t reflect GAIF positions, the 

statistics are the sole responsibility of the articles authors 

 :تنبيه
ــتـا ــهـا ولــيـس عــن رأي لتـحــاد الـعــام الـعــر ـي لــلـتــأمـيــن  

ب
ــعـ ــر عـن اراء ك

ب
املـقـاالت ت

 وألاحصائيات على مسؤولية املصادر

GAIF General Conference 33 will be held in Algeria from    

11th to 14th Oct 2020 

لإلتحاد العام العر ي  33تقرر عقد املؤتمر العام الــ 

 11 - 2020/10/14للتأمين في الجزائر خالل الفترة 

Save The date 

Summary فهرس النشرة 

http://al-press.com/index.php/ar/business-ar/70-corporate-ar/24470-2019-09-19-07-06-18
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World World World 

InsuranceInsuranceInsurance   

Analysis made by the International Union of Marine In-

surance indicates that marine underwriting premiums 

for 2018 were recorded at $28.9 billion, representing a 

1% rise from 2017. 

With significant challenges facing the market, the IUMI 

believes this modest increase is not significant enough 

to herald an upturn in the fortunes of a marine insur-

ance sector “characterised by uncertainty.” 

“Changes to frame conditions are the most likely reason 

for the modest increase in premiums as opposed to any 

real market development,” explained Vice-Chair of 

IUMI’s Facts & Figures Committee, Astrid Seltmann. 

“A continuing growth in world trade will have driven 

cargo premiums up by 2.5%; and the fluctuating oil 

price will be pressurising premiums from the offshore 

energy sector which dropped by 3% in 2018.” 

She added that ongoing global uncertainties, including 

the current tensions in trade, will continue to impact all 

sectors but specifically cargo and offshore energy. 

Of the $28.9 billion global income, Europe accounted for 

46.4%, Asia/Pacific 30.7%, Latin America 10.4%, North 

America 6.2%, and Other 6.3%. 

Meanwhile 2018 saw Europe’s global share reduce from 

49.2% in 2017 to 46.4% and Asia’s share increase from 

29.2% to 30.7%. 

For global marine premium by line of business, IUMI 

found that cargo continued to represent the largest 

share with 57.4% in 2018, hull 24.4%, offshore energy 

11.4% and marine liability (excluding than IGP&I) 6.7%. 

“Since the 2018 IUMI conference, we’ve seen around 

20 entities cease or severely restrict their hull or cargo 

underwriting activities, added Philip Graham, Chair of 

IUMI’s Facts & Figures Committee. 

“Whilst the modest growth in 2018 global marine 

underwriting premiums recorded this year is, of 

course, welcome it does not demonstrate any signifi-

cant uplift to the current market and is more likely to 

have been driven by economic factors.” 

That said, Graham was hopeful that 2019 will bring 

more positivity, with the hull and cargo markets ap-

pearing to have bottomed-out and prompt a modest 

uplift, albeit from a low base. 

“Profitability is likely to be pressured by the recent 

return of major losses, however. More activity in the 

offshore energy markets is also good news, but reacti-

vation of units adds to the overall risk profile,” he 

added. 

“At a macro-level this is created by political, economic 

and environmental factors; and at an industry level it is 

due to accumulations, a worrying and increasing inci-

dence of major losses; and through a reactivation of 

the offshore sector.” 

Marine underwriting sector characterised by uncertainty, Marine underwriting sector characterised by uncertainty, Marine underwriting sector characterised by uncertainty, 

says IUMIsays IUMIsays IUMI   

ws .Reinsurance: Source 

A coalition of insurers and reinsurers have penned a let-

ter to members of the US Congress, urging them to pass 

a long-term reauthorisation of the Terrorism Risk Insur-

ance Act (TRIA), which is currently set to expire at the 

end of 2020. 

The appeal described the act as a “vital public-private 

risk sharing mechanism” that ensures private terrorism 

risk coverage remains available to commercial busi-

nesses, educational institutions, and non-profit organisa-

tions. 

“Absent TRIA, there is not sufficient insurance and 

reinsurance capital available to provide comprehensive 

terrorism coverage to U.S. insurance buyers,” the group 

argued. 

To this end, Congress has been urged to enact a long-

term extension of the program, without further reforms. 

The organisations claimed that key ‘dials’ in the program 

are already effectively indexed to premium growth at 

both the company and industry level, meaning the fed-

eral share will continue to decrease in future even if no 

changes are made to the program besides the expiration 

date. 

They added that making changes to the TRIA mechanism  

to increase insurer retentions could affect the ability 

of many insurers to write risks or markets altogether, 

ultimately impacting the ability of policyholders to 

secure adequate coverage. 

“Maintaining a workable federal terrorism insurance 

mechanism is vital for our nation’s economic security, 

and without adequate coverage, our ability to miti-

gate further economic fallout in the event of an attack 

would be greatly impaired,” the letter stated. “There is 

no homeland security without economic security.” 

TRIA was signed into law in 2002 as a way to create a 

federal backstop for insurance claims related to acts 

of terror. 

It was enacted in response to the September 11, 2001 

attacks, which changed the landscape for terrorism 

risk insurance and forced many insurers to pull out of 

the market. 

A lack of insurance is thought to have contributed to 

a stagnation in the US economy at this time, particu-

larly in the construction, travel and tourism, and real 

estate finance sectors. 

The program was originally set to expire on Decem-

ber 31, 2005, but was extended to 2007, and then 

again to 2014. The act expired on December 31, 2014, 

but was later renewed at the start of the next con-

gress. 

Re/insurers appeal for extension to Re/insurers appeal for extension to Re/insurers appeal for extension to 

“vital” terrorism insurance act“vital” terrorism insurance act“vital” terrorism insurance act   
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“The American business community remembers all too 

well the twelve-day lapse in the program in early 2015 

and the disruption that lapse played in a variety of mar-

kets,” the letter to Congress warned. 

“We urge Congress to help provide much needed 

certainty by passing a long-term reauthorization of this 

important program without delay,” it concluded. 

MENA MENA MENA 

InsuranceInsuranceInsurance   

Growth of cities needs to be disasterGrowth of cities needs to be disasterGrowth of cities needs to be disaster---

proofed proofed proofed    

Good practices 

Jeddah in Saudi Arabia, which was affected by flooding 

in 2009 and 2011, has undertaken significant steps to-

wards flood-risk reduction by improving drainage infra-

structure and land use planning. Dubai has imple-

mented development for urban search and rescue, con-

tingency planning, firefighting and emergency response. 

The Jordanian port city of Aqaba has instigated a variety 

of initiatives regarding earthquake risk reduction, in-

cluding risk assessment, public awareness, urban search 

and rescue, and community voluntary teams. 

Meanwhile Fez in Morocco has community-level disaster 

risk management initiatives and the coastal city of By-

blos in Lebanon, known to be one of the oldest continu-

ously inhabited cities in the world, has an action plan to 

mitigate risks. 

These good practices display the importance that con-

cerned city authorities attach to disaster risk reduction 

for the safety of their populations. There is a need to 

replicate such good practices on a wider scale in the 

region, says Mr Saghir. 

But to implement these plans successfully and manage 

increasingly large and complex urban systems, there is a 

need for better co-ordination at a central and local level, 

increased participation of the private sector in urban 

development and a devolution of responsibilities and 

budgets to local authorities. 

Natural disasters - such as flood, extreme heat and 

drought-in MENA countries have affected 40m people 

over the last 30 years, aggravated by a number of fac-

tors including the rise in population density. 

Mr Jamal Saghir, a former director of the World Bank 

Group and an affiliated scholar at the Issam Fares Insti-

tute for Public Policy and International Affairs at the 

American University of Beirut, writes this in an opinion 

piece in The National. 

In total, 62% of MENA's population live in cities, and the 

urban population is expected to double by 2040. If not 

properly managed and planned, urbanisation trends 

can put a severe strain on water, waste, housing, energy 

and utility systems, unleashing long-term stresses on 

their efficiency and exposing their weaknesses, particu-

larly when impacted by internal or external forces. 

Approach to urban development 

The growth of sustainable cities needs to be disaster-

proofed, says Mr Saghir. He added, “We should go be-

yond conventional approaches to risk reduction and 

advocate a forward-looking approach to urban devel-

opment, encompassing the spatial, physical, functional 

and organisational dimensions of any inhabited settle-

ment.” 

Most MENA governments have embarked on resilience 

and development in response, including setting up 

early-warning systems, building institutions and infra-

structure to better handle disasters and gathering an 

accurate picture of the risks they face. 

ws .Reinsurance: Source 

Middle East Insurance Magazine  : Source 

املحلية  خالل الفترة ألاخيرة  أسهمت في زيادة حدة املـنـافسـة السـعـريـة بـالسـوق عـلـى 

 إلــى أن “  أســعــار تــأمــيــن الســيــارات
ً
بــعــض الشــركــات تــخــفــض ألاســعــار مــن دون أي »الفــتــا

 .“ اعتبار اخر  في إطار الاستحواذ على أك ر حصة سوقية ممكنة في هذا القطاع

 مـن شـركـات الـتــأمـيـن ” وأضـاف إلـيـاس أن 
ً
تـعـلــيـمـات الـهـيـئـة بـخـصــوص (  يسـتـ ـل) جـزءا

 
ً
منح تـخـفـيـضـات  اـسـاب السـجـالت املـروريـة الـنـظـيـفـة  حـيـا بـاتـت تـتـخـذهـا أسـاسـا

 أم 
ً
لــخــفــض ألاســعــار  بصــرف الــنــظــر عــن مــجــل الســائــً املــروري  ومــا إذا كــان مــلــتــ مــا

 إلــى أنــه ”ال
ً
فــي ظــل هــذف املــنــافســة بــالســوق فــعن جــمــيــع الســائــقــيــن يــعــامــلــون ”   مشــيــرا

 .”  بالطريقة ذاتها

 فروق قليلة

فــي حــال تســقــب ســائــً مــا فــي مــطــالــبــة لــد  شــركــة تــأمــيــن مــعــيــنــة  ” وأوضــإ إلــيــاس أنــه 

ولتفادي رفع السعـر أثـنـاء تـجـديـد الـوثـيـقـة  يـبـحـا عـن شـركـة أخـر  تـوفـر لـه تسـعـيـرة 

 إلـــى أن “ مـــنـــاســـبـــة ومـــخـــفـــضـــة
ً
ألاســـعـــار الـــ ـــ  تـــوفـــرهـــا بـــعـــض الشـــركـــات لـــوثـــائـــً ”   الفـــتـــا

 .“التأمين هي في بعض الساالت أقل من نسبة التخفيض الواردة في تعليمات الهيئة

طبيعة املنافسة في السوق تقلل من الـفـروق عـلـى أسـعـار الـوثـائـً  بـالـنـسـبـة ”وذكر أن 

قـال مـديــرون وعـامــلـون فـي مــجـال الــتـأمــيـن إن املـنــافسـة بــيـن الشـركــات عـلــى أسـعــار 

 عـــلـــى مـــكـــافـــأة الســـائـــقـــيـــن املـــلـــتـــ مـــيـــن أاـــســـاب 
ً
تـــأمـــيـــن الســـيـــارات انـــعـــكـــســـت ســـلـــبـــا

الســجــالت املــروريـــة الــنــظــيـــفــة ومــنــحـــهــم تــخــفـــيــضــات  مــقـــارنــة بــالســائـــقــيــن الــذيـــن 

 مـن الشـركـات خـفـض أسـعـار الـوثـائــً  
ً
يـسـسـقـبـون فـي حـوادن  الفـتـيـن إلـى أن جـزءا

 متدنيـة  بصـرف الـنـظـر عـن مـجـل السـائـً واملـطـالـبـات الـ ـ  تسـقـب 
ً
ويمنح أسعارا

 .فيها

ـــ ـــنــوا لـ  لـــتــعـــلــيـــمـــات هــيـــئـــة “  لمـــارات الــيـــوم“ وبــيو
ً
أن بـــعمـــكــان شـــركــات الـــتـــأمــيـــن  وفــقـــا

الــتــأمــيــن  مــنــح تــخــفــيــضــات فــي أســعــار الــوثــائــً بــنــســبــة مــتــفــاوتــة بــنــاء عــلــى الســجــل 

املروري للسائً  مع احسساب عدد السنوات ال   تسقب فيهـا بـحـوادن مـروريـة أو 

مطالبات  مشيرين إلى أن بعض الشركات تـطـبـً هـذف  لـيـة عـلـى مـخـتـلـف فـئـات 

 .السائقين في إطار املنافسة السعرية على وثائً التأمين

 املنافسة السعرية

  قـال مــديــر املـبــيـعــات لـد  شــركــة 
ً
لــخــدمـات الــتـأمــيـن  عــدنــان  «فـيــدلـ ــ »وتـفــصـيــال

ألاســـعـــار الـــ ـــ  وفـــرتـــهـــا بـــعـــض شـــركـــات الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــامـــلـــة فـــي الســـوق »إلـــيـــاس  إن 

United United United 

Arab Arab Arab 

Emirates Emirates Emirates    

  ساوتهم بقائدي املركبات املتسببين في حوادث مرورية: مديرون

   التخفيضاتالتخفيضاتالتخفيضات“ “ “ السجالت النظيفةالسجالت النظيفةالسجالت النظيفة”””املنافسة بين شركات التأمين تحرم سائقي املنافسة بين شركات التأمين تحرم سائقي املنافسة بين شركات التأمين تحرم سائقي 
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بـــعـــض الشـــركـــات لـــدحـــهـــا هـــامـــ  ربـــ ـــي بـــحـــيـــا يـــمـــكـــ ـــهـــا خـــفـــض ” وأفـــاد الشـــواهـــيـــن بـــأن 

 إلــــى أن 
ً
  مشـــرا

ً
 عـــلــــى نـــتــــائـــ  الشـــركــــة الحـــقــــا

ً
ألاســـعـــار  لــــكـــن ذلــــع قـــد يـــنــــعـــكــــس ســـلــــبـــا

 ما إلى منافسة سلبيه”
ً
 أصبحت تتحول نوعا

ً
 .“املنافسة في السوق حاليا

بـــعـــض الشـــركـــات قـــد تســـتـــ ـــل تـــعـــلـــيـــمـــات هـــيـــئـــة ” واتـــفـــً الشـــواهـــيـــن مـــع إلـــيـــاس فـــي أن 

الـتـأمــيـن لـخــفـض أقســاط السـائـقــيـن املــلـتـ مــيـن  وجــعـلـهــا الـيـة تســعـيــر بـالـنــسـبــة لـ ـجــمـيــع 

 إلـــى أن “ بصـــرف الـــنـــظـــر عـــن الســـجـــالت املـــروريـــة لـــلـــســـائـــً
ً
وجـــود بـــنـــع شـــامـــل ”   الفـــتـــا

لــلــمــعــلــومــات عــن الســجــالت املــروريــة لــلــســائــقــيــن لــد  الشــركــات  يــجــعــل مــهــمــة الــتــمــيــيــ  

  دائهم
ً
 .“بي هم أسهل  ومنح ألاسعار وفقا

 مساواة ألاسعار 

لـــوســـطــاء الـــتــأمـــيـــن  ســعـــيـــد  “ الــخـــلــيـــ  املـــتــحـــد” بــدورف  قـــال املــديـــر الـــتــنـــفــيـــذي لشـــركــة 

ســـيـــاســـات مــنـــح الـــخـــصـــومـــات يـــجـــب أن تـــكـــون لـــلـــســـائـــقـــيـــن مـــن أاـــســـاب ” املــهـــيـــري  إن 

 لتعـلـيـمـات هـيـئـة الـتـأمـيـن
ً
 إلـى «السجالت النظيفة فقط  وبنسب محددة وفقا

ً
  مشـيـرا

املنافسة الكـبـيـرة فـي السـوق تسـهـم فـي مسـاواة أسـعـار الـوثـائـً  بصـرف الـنـظـر عـن »أن 

 .“مجل السائقين

بـــعـــض الشــركـــات تـــخـــفـــض ألاســـعـــار لـــلـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن دون الـــنـــظـــر فـــي ” وأضــاف املـــهـــيـــري أن 

مجالتهم  في حين أن شركات أخر  تطلب من املتعامل التوقع على وثـيـقـة تـفـيـد بـأنـه 

 عــلــى أهــمــيــة أن “ لــم يــســســقــب فــي حــوادن خــالل الســنــة أو الســنــوات الســابــقــة
ً
  مشــددا

 .“يتم تميي  السائً امللت م من  خرين الذين يسسقبون في حوادن”

تـحــرم سـائــقـي السـجــالت الـنـظــيـفـة الــتـخــفـيـضــات الـ ـ  يــتـوقـعــو ـهــا  ” وذكـر أن املـنــافسـة 

 إلـى أن ”مقارنة با سعار ال   تمنح للسائقين الذين يسسقبون فـي حـوادن
ً
 ”   الفـتـا

ً
جـزءا

 .“من الشركات يخفض ألاسعار بصرف النظر عن مجل السائً املتعامل

 .وأكد املهيري أن مكافأة السائً امللت م يجب أن تكون أولوية لد  شركات التأمين

%10 

 في القسط للسائً الذي لم يسسقب في حادن خالل سنة تأمينية
ً
 .خفضا

  “ للسائقين الـذيـن يـسـسـقـبـون فـي الـسـوادن مـقـارنـة بـأاـسـاب السـجـالت الـنـظـيـفـة

 إلـــى أن 
ً
الســـائــً املـــلـــتـــ م قــد يـــكـــســـشــف أنـــه كـــلــفـــة تـــأمـــيــن مـــركـــبـــتــه مـــقـــاربـــة ” مشــيـــرا

 إلـى أن “ لـلـسـائـقـيـن مـن أاـسـاب السـجـالت الـنــظـيـفـة
ً
السـائـً املـلـتـ م قــد ”   مشـيـرا

يــكــســشــف أنــه كــلــفــة تــأمــيــن مــركــبــتــه مــقــاربــة لــلــســائــقــيــن مــن أاــســاب الســجــالت 

 .“املرورية غير النظيفة

 خفض القسط

  الســســشــارات الــتــأمــيــن “ مــاي بــارتــ ــرز” مــن جــهــتــه  قــال املــديــر الــتــنــفــيــذي لشــركــة 

النظـام الـجـديـد لـلـتـأمـيـن عـلـى السـيـارات  »وإدارة املخاطر  موس ى الشواهين  إن 

 لــــيــســـعـــار الـــ ـــ  عـــلـــى شـــركـــات 7102الـــذي طـــبـــً مـــنـــذ بـــدايـــة عـــام 
ً
  أوجـــد حـــدودا

 أن “ الـتـأمـيـن الالـتـ ام  ـهـا  إلـى جـانـب تسـعـيــر الـوثـائـً وفـً أسـس اكـتـورايـة
ً
  مـبـيـنــا

 تــعــلــيــمــات تســمــح لشــركــات الــتــأمــيــن الــعــامــلــة فــي الســـوق “
ً
الــهــيــئــة أصــدرت أيضــا

عـن الـسـد ألادنـى مـن قسـط الـتـأمـيـن ملـالـع %  01املحلية بخفض القسط بنسبة 

املــركــبــة الــذي لــم يــســســقــب فــي حــادن يــؤدي إلــى مــطــالــبــة خــالل الســنــة الــتــأمــيــنــيــة 

 .“السابقة

عـن الـسـد ألادنـى مـن %  01نسبة الخفض تلـع تصـل إلـى ” وأضاف الشواهين أن 

قسط التأمين ملالع املركبة الذي لم يـسـسـقـب فـي حـادن يـؤدي إلـى مـطـالـبـة خـالل 

عــن الــســد ألادنـى مــن قســط الــتـأمــيــن ملــالــع %  71السـنــتــيــن السـابــقــتــيـن  وبــنــســبـة 

املــركــبــة الــذي لــم يــســســقــب فــي حــادن يــؤدي إلــى مــطــالــبــة خــالل الســنــوات الــثــالن 

 إلـــى أن “ الســـابـــقـــة
ً
الـــهـــيـــئـــة أرادت مـــن خـــالل هـــذف الـــتـــعـــلـــيـــمـــات مـــكـــافـــأة ”   مشـــيـــرا

 .“السائقين من أاساب السجالت النظيفة

ســيــاســات الــســســعــيــر الــ ــ  تــعــتــمــدهــا شــركــات الــتــأمــيــن تــتــفــاوت مــن ” ولــفــت إلــى أن 

 أنـه “ شركـة إلـى أخـر   فـي ظـل املـنـافسـة بـالسـوق 
ً
إذا تسـقـب سـائـً فـي ”   مـوضـسـا

حـادن مـروري فـعنـه يـ ـجــأ إلـى شـركـة تـأمـيــن أخـر  لـتـجـديـد وثـيــقـتـه  حـيـا تـوافــً 

 .“بعض الشركات على ذلع وبأسعار مخفضة

 هام  رب ي

   201920192019ملتقى التأمين الخليجي السنوي السادس عشر ملتقى التأمين الخليجي السنوي السادس عشر ملتقى التأمين الخليجي السنوي السادس عشر 

 توفير السماية لجتماعية ملختلف فئات العاملين 

 نحو إستدامة صناديً التقاعد 

 شركات التأمين والضمان لجتماعي 

 التخطيط للتقاعد ودور شركات تأمينات السياة 

وملزيد من املعلومات عن كيفيـة الـسـسـجـيـل واملشـاركـة والاقـامـة يـمـكـنـكـم زيـارة الـرابـط 

 الالكتروني الخاص بامللتقى

en/com.gifinsforum.www://http 

وزيــر لقــتــصــاد   –ســلــطــان بــن ســعــيــد املــنــصــوري /  تــحــت رعــايــة مــعــالــي املــهــنــدس

ورئيس مجلس ادارة هيئة التأمين بدولة الامارات العربية املتحدة سيـعـقـد إتـحـاد 

وذلــع  2019الـتـأمـيـن الــخـلـيـجــي مـلـتـقــى الـتـأمـيــن الـخـلـيــجـي السـنـوي الســادس عشـر 

 –بــفــنــدق ســســيــال دي مــاري  2019/10/17إلــى  2019/10/16خــالل الــفــتــرة مــن 

 مارينا د ي  هذا وسيكون ملتقى هذا العام تحت شعار

 "التامينات لجتماعية وصناديً لدخار وعالقة التأمين  ها"

دار عدة حلقـات نـقـال عـلـى مـدار يـومـيـن تـعـالـا الـعـديـد مـن املـوضـوعـات 
ُ
وسوف ت

 :الفنية الهامة وتأثيرها على صناعة التأمين وإعادة التأمين م ها

United United United 

Arab Arab Arab 

Emirates Emirates Emirates    

 املصدر: الامارات اليوم

SyriaSyriaSyria   

صدر التقرير الخاص بشركات التأمين للنصف ألاول من عام 
ُ
صدر التقرير الخاص بشركات التأمين للنصف ألاول من عام هيئة إلاشراف على التأمين ت
ُ
صدر التقرير الخاص بشركات التأمين للنصف ألاول من عام هيئة إلاشراف على التأمين ت
ُ
      201920192019هيئة إلاشراف على التأمين ت

أمــا بــالــنــســبــة لــوثــائــً الــتــأمــيــن الصــادرف مــن شــركــات الــتــأمــيــن الــخــاصــه كــان الــنــصــيــب 

مـن اجـمـالـي عـدد الـوثـائـً الـذي  73%الاك ر لفـرع الـتـأمـيـن الالـزامـي لـلـسـيـارات و شـكـل 

الــف وثـيـقـه حـيــا بـلـ  عـدد الــوثـائـً لـلـتــأمـيـن الالـزامــي خـالل الـنـصــف الاول /  88/ بـلـ  

 الف وثيقه/ 64/حوالي  2019من عام 

س . مــلــيــار ل/  9.6/   2019كــمــا بــلــ ــت الــتــعــويضــات املســددف لــلــنــصــف الاول مــن عــام 

عـن اجـمـالــي الـتـعـويضــات  19%مـوزعـه عـلـى كــافـة شـركـات الــتـأمـيـن بــنـسـبـة نــمـو حـوالـي 

 2018املسددف للفترة املقابله من عام 

وبــلــ  اجــمــالــي حصــص مــعــيــدي الــتــأمــيــن مــن الاقســاط املــكــتــســبــه لــد  شــركــات الــتــأمــيــن 

 9%س أي نسـبـة . مـلـيـار ل /  1.6/حوالي  2019الخاصه خالل النصف الاول من عام 

أصدرات هيئة لشراف على التأمين تقريرها عن سوق التأميـن فـي سـوريـة والـذي 

 2019ُي رز نتائ  السوق خالل النصف الاول من عام 

وبحسب تقرير الهيئة  بل  اجمالي الاقساط ال   حققتها كافة شـركـات الـتـأمـيـن فـي 

مـلــيــار لـيــرة ســوريــة /  18.8/   2019كـافــة فــروع الـتــأمــيـن فــي الــنــصـف الاول مــن عــام 

حـــيـــا كـــانـــت اقســـاط  12%بـــنـــمـــو عـــن نـــفـــس الـــفـــتـــرة مـــن الـــعـــام املـــا ـــ ـــ  بـــنـــســـبـــة 

 مليار ليرة سورية/ 16.8/ 2018النصف الاول من عام 

أمــا بــالــنــســبــه القســاط الــتــأمــيــن بــدون الالــزامــي عــلــى الســيــارات فــقــد بــلــ  اجــمــالــي 

/ 13/   2019الاقســاط الــ ــ  حــقــقــتــهــا كــافــة الشــركــات فــي الــنــصــف الاول مــن عــام 

 4.5%س بارتفاع عن نفس الفترة من العام املا    بنسبة .مليار ل

http://www.gifinsforum.com/en


 النشرة االلكترونية

وُيــمــكــن الاطــالع عــلــى تــقــريــر ســوق الــتــأمــيــن بســوريــة لــلــنــصــف الاول مــن عــام 

 :م على موقع هيئة الاشراف على التأمين من خالل الرابط2019

http://www.sisc.sy/img/uploads1/

publication_pdf_913.pdf?

fbclid=IwAR2zanFt9lhiQPoiDjvVEh0NQWe0AzbbbvN4v6B

BSZPnnxBah3LdRkue72Y 

 36%من الاقسـاط املـكـتـسـبـه لـد  الشـركـات الـخـاصـه بـنـمـو بـحـوالـي 

 .عن نفس الفترة من العام املا   

بينما بل ت حصص املعيـديـن مـن الـتـعـويضـات املـدفـوعـه لـلـنـصـف 

 41%س أي مـا نسـقـتـه حـوالـي . مـلـيـار ل / 1.6/   2019الاول من عام 

من اجمالي التعويضات املسددف من قبل شركات التأمين الخـاصـه بـنـمـو نسـقـتـه 

 عن نفس الفترة من العام املا    %289

 املصدر: موقع هيئة الاشراف على التأمين

OmanOmanOman   

The number of vehicle insurance policies registered in 

2018 in Oman increased by 7.4% compared to the previ-

ous year. 

According to the National Centre for Statistics and Infor-

mation (NCSI), 1.5mn vehicle insurance policies were reg-

istered in 2018, Muscat Daily. 

Meanwhile, total new vehicle registrations in the sultanate 

stood at 6,935 in June 2018, down by 8.2%. This did not 

include vehicles that were re-exported or given temporary 

registrations. 

The statistics slso show that private vehicles, rent-a-

car companies and taxis witnessed a fall in new regis-

trations in June 2018. 

Private vehicle registrations declined by 12% to 5,390, 

while registrations of commercial vehicles surged by 

27.5% to 1,142 in June 2018. 

In 2017, vehicle registrations stood at 78,205, which 

included 58,596 private cars. 

Number of motor insurance policies rise to Number of motor insurance policies rise to Number of motor insurance policies rise to 

1.51.51.5m in m in m in 201820182018      

Middle East Insurance Magazine  : Source 

EgyptEgyptEgypt   

عمران أنه قد تبين للهيئة عـ ـر فـحـصـهـا الـدوري .  وأوضإ د

م بـعـض حـمـلـة وثـائـً  ـقـدب
ض
لشركات التأمـيـن الـتـكـافـلـي عـدم ت

التأمين ل سصول على نصيبـهـم مـن فـائـض صـنـدوق حـمـلـة 

الوثائً لد  شركة التكافل خاصة إذا كان مبـلـ  الـفـائـض 

محدود فى الوثائً ذات الاقساط املنخفـضـة مـثـل الـتـأمـيـن 

الاجــــبــــار  عـــــلــــى الســـــيــــارات  وقــــد دأبـــــت الــــهـــــيــــئــــة بـــــعخــــطـــــار 

شـــركـــات الـــتـــأمـــيـــن بـــمـــوافـــاتـــهـــا بـــقـــيـــان دور  بـــحـــركـــة رصـــيـــد 

الفـائـض الـذ  لـم يـتـقـدم حـمـلـة وثـائـً الـتـأمـيـن السـتـالمـه  

مـلـيـون جـنـيـه فـى  190ليتم تجنيب هـذا الـرصـيـد فـى حسـابـات مـنـفـصـلـة لـيـبـلـ  حـوالـى 

 .2019 هاية يوليو 

عــــمــــران انـــه ســــبـــً وأن إجــــتـــمــــعــــت الـــهــــيـــئــــة مـــع اعضــــاء هــــيـــئــــات الـــ ــــجــــان .  واضـــاف د

الشـرعـيــة بشـركـات الــتـأمـيــن الـتــكـافـل لــلـنـظــر فـى الــيـات الـتــصـرف فـى هــذف الارصـدة مــن 

منطلً أن تلع ال جان املشكلة داخـل كـل شـركـة تـامـيـن تـكـافـلـى تـراقـب وتشـرف عـلـى 

مـــعـــامـــالت الشـــركـــة وإبـــداء الـــرا  فـــي مـــد  اتـــفـــاقـــهـــا مـــع احـــكـــام الشـــر ـــعـــة لســـالمـــيـــة 

 .ومبادئها

عمران عن أن الاجتمـاع مـع مسـئـولـي شـركـات الـتـأمـيـن الـتـكـافـلـى قـد انـتـ ـ  .  وكشف د

إلى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة املسسشار رضا عبد املعطى نائـب رئـيـس الـهـيـئـة 

 10والـ ـى يصـل عـددهـا إلـى   –وعضوية الاعضاء املنتدبيـن لشـركـات الـتـأمـيـن الـتـكـافـل 

-شـركـات تـعـمـل سـت شـركـات مــ ـهـا فـى فـرع املـمـتـلـكــات واملسـئـولـيـات  وأر ـع فـى الـسـيــاة 

لـــوضـــع الـــيـــات لـــلـــتـــصـــرف فـــى أرصـــدة الـــفـــائـــض غـــيـــر املـــوزع ومـــرو عـــلـــيـــه أكـــ ـــر مـــن ثـــالن 

مــن شــركــات "  ســنــوات عــلــى اســتــحــقــاقــه لــيــتــم تــوز ــعــه عــلــى جــهــات الــخــيــر والــ ــر إيــمــانــا

 .التكافل بمسئوليتها ودورها املجتمعى لخدمة الوطن

اجـــتـــمـــع الـــدكـــتـــور مـــحـــمـــد عـــمـــران رئـــيـــس هـــيـــئـــة الـــرقـــابـــة 

املـــالـــيـــة ونـــائـــبـــه املســـســـشـــار رضـــا عـــبـــد املـــعـــطـــى بـــمـــســـؤولـــي 

لـــبـــحـــا   –بـــمـــقـــر الـــهـــيـــئـــة   –شـــركـــات الـــتـــأمـــيـــن الـــتـــكـــافـــلـــى 

التصرف في ارصدة فـائـض الـنـشـاط الـتـأمـيـوـى غـيـر املـوزع 

على حمـلـة وثـائـً الـتـأمـيـن والـذي مـرو عـلـيـه أكـ ـر مـن ثـالن 

 .سنوات

وقال رئيس الهـيـئـة ان مـمـارسـة نشـاط الـتـأمـيـن الـتـكـافـلـى 

أصــبــحــت خــاضــعــة لضــوابــط جــديــدة تــنــظــم عــمــل شــركــات الــتــأمــيــن الــتــكــافــلــى وفــقــا 

  حـيــا تــقـوم شــركــة الـتــأمــيـن الــتــكـافــلــى بـعدارة أعــمــال  2019لسـنــة  23لـلــقـرار رقــم 

( املشـتـركـيـن) التأمين والجانب الاسسثمار  املرتبط  ها لسساب حملة وثائً التأمـيـن 

مقابل أجر  بحـيـا تـنـشـ ـ  شـركـة الـتـأمـيـن الـتـكـافـلـى صـنـدوق لـسـمـلـة الـوثـائـً لـدحـهـا 

حســب نــظــامــهــا   -يــمــثــل مــجــمــوع الــســســابــات الــ ــ  تــنــشــ ــهــا شــركــة الــتــأمــيــن الــتــكــافــلــى 

 -ألاساس ى بما يتوافً مع دليل تطبيً معايير املـحـاسـبـة املصـريـة لشـركـات الـتـأمـيـن 

ويتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حـمـلـة وثـائـً الـتـأمـيـن الـتـكـافـلـى  كـمـا تـودع 

فـيــه قــيــمــة  شــتــراكــات وعــوائــدهــا  وتــكــون هـذف الــســســابــات مــنــفــصــلــة بشــكــل كــامــل 

 .عن حسابات  شركات التامين التكافلى ال   تقوم بادراتها

لـــذا فـــقـــد شـــددو الـــدكـــتـــور عـــمـــران عـــلـــى إن الـــفـــائـــض الـــتـــأمـــيـــوـــى وهـــو مـــا يـــســـبـــقـــى مـــن 

مجموع الاشتراكات املـحـصـلـة وعـوائـد اسـسـثـمـاراتـهـا وا  إيـرادات أخـر   بـعـد خصـم 

الــتــعــويضــات املــدفــوعــة لــلــمــشــتــركــيــن واملــخــصــصــات الــفــنــيــة والاحــتــيــاطــيــات وحصــة 

أاــســاب حــقــوق املــلــكــيــة مــقــابــل إدارة كــل مــن اعــمــال الــتــأمــيــن الــتــكــافــلــى وانشــطــة 

يعاد توزيعه علللى حل لللة اللوفلائلل وفلقلا للللقلواعلد اللتل  تلحلددهلا  لرارات الاسسثمار 

 .الهيئة  هيئة الر ابة املالية

 :رئيس هيئة الرقابة املالية

مليون جنيه من فائض نشاط التامين التكافلى للصرف على مليون جنيه من فائض نشاط التامين التكافلى للصرف على مليون جنيه من فائض نشاط التامين التكافلى للصرف على    190190190تخصيص تخصيص تخصيص 

   أوجه الخيرأوجه الخيرأوجه الخير

http://www.sisc.sy/img/uploads1/publication_pdf_913.pdf?fbclid=IwAR2zanFt9lhiQPoiDjvVEh0NQWe0AzbbbvN4v6BBSZPnnxBah3LdRkue72Y
http://www.sisc.sy/img/uploads1/publication_pdf_913.pdf?fbclid=IwAR2zanFt9lhiQPoiDjvVEh0NQWe0AzbbbvN4v6BBSZPnnxBah3LdRkue72Y
http://www.sisc.sy/img/uploads1/publication_pdf_913.pdf?fbclid=IwAR2zanFt9lhiQPoiDjvVEh0NQWe0AzbbbvN4v6BBSZPnnxBah3LdRkue72Y
http://www.sisc.sy/img/uploads1/publication_pdf_913.pdf?fbclid=IwAR2zanFt9lhiQPoiDjvVEh0NQWe0AzbbbvN4v6BBSZPnnxBah3LdRkue72Y


 النشرة االلكترونية

والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مـــلـــتـــقـــى هـــذا الـــعـــام ســـيـــســـنـــاول الـــعـــديـــد مـــن 

 :املوضوعات الهامة وال   تندرج افكارها تحت عنوان

لتحقيً الربحية في صناعة  –اغالق فجوة السماية التأمينية "

 "التأمين

Profitability in insurance industry: mind the gap 

وملـزيـد مــن املـعــلـومـات عــن بـرنــامـ  املـلــتـقــى وكـيـفــيـة الــسـسـجــيـل والاقــامـه يـمــكـنــكـم زيــارة 

 الرابط الالكتروني للملتقى

sharmrend/net.ifegypt.www 

 -بـرعـايـة كـريــمـة مـن الـهــيـئـة الـعــامـة لـلـرقــابـة املـالـيــة 

مصر سيعقد الاتحاد املصري للتأميـن مـلـتـقـى شـرم 

الشـــيـــخ الســـنـــوي الـــثـــانـــي لـــلـــتـــأمـــيـــن وإعـــادة الـــتـــأمـــيـــن 

( 2nd Sharm Rendezvous 2019" ) شـرم رانـدفـو" 

 Rixosبـــفـــنـــدق ريـــكـــســـوس  2019نـــوفـــمـــ ـــر  13إلـــى  11وذلـــع خـــالل الـــفـــتـــرة مـــن 

Premium Seagate بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت شعار: 

 ”Spreading Precious Idea “SPI –نشر ألافكار الثمينة 

  هل وثيقة التأمين على الطالق إجبار  خالل الزواج؟

نــعــم الــوثــيـــقــة ســتــكـــون إجــبــاريــة بـــعــد املــوافــقــة عـــلــى مشــروع قــانـــون تــنــظــيـــم الــتــأمــيـــن 

 .املوحد

وانتهـت إدارة هـيـئـة الـرقـابـة املـالـيـة مـن إعـداد مشـروع قـانـون الـتـأمـيـن  وسـيـتـم عـرضـه 

على مجلس لدارة خالل اجتمـاعـه ألاسـبـوع الـجـار   قـبـل إحـالـتـه إلـى مـجـلـس الـوزراء 

  .للموافقة ثم عرضه على ال رملان

  كم يبل  قيمة قسط وثيقة التأمين على الطالق  ومبل  التعويض؟

مازالت هيئة الرقابة املالية  تعد دراسة اكتـواريـة لـتـحـديـد رسـوم الاشـتـراة بـالـوثـيـقـة  

ومــبــلــ  الــتــعــويــض  ولــذا خــاطــبــت الــهــيــئــة جــهــاز لحصــاء ووزارة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي 

وجـــهـــات أخـــر  لـــ ـــســـصـــول عـــلـــى بـــيـــانـــات عـــن مـــتـــوســـط عـــدد حـــاالت الـــزواج والـــطـــالق 

  .سنويا  ومن ثم تحديد قيمة القسط ومبل  التعويض

  م ى سيتم صرف التعويض للمطلقة؟

  .سيتم صرف التعويض بمجرد حصول املطلقة على إشهار بالطالق

  ما هى الجهة ال ى ستصرف مبل  التعويض؟

ســـيـــتـــم إنشـــاء مـــجـــمـــعـــة مـــن شـــركـــات الـــتـــأمـــيـــن  وســـســـتـــولـــى املـــجـــمـــعـــة صـــرف الـــتـــعـــويـــض 

 .للمطلقة

  ما هى فائدة التأمين على الطالق؟

مـثـلـمـا ذكـرت سـابـقـا  فـأن الـتـأمـيـن لجـبـار  هـدفـه تـوفـيـر الـتـ ـطـيـة الـتـأمـيـنـيـة لـلـفـئـات 

ألاك ر احتياجات  وفـى هـذف الـسـالـة فـأن املـطـلـقـة تـعـانـى بـعـد تـطـلـيـقـهـا مـن عـدم وجـود 

عائد يعولها  وبالتالى فأن مبل  التعويض يسـاعـدهـا عـلـى املـعـيـشـة حـ ـى تـحـصـل حـكـم 

  .النفقة  خاصة إذا تعذر صدور حكم النفقة

أعلـنـت الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـرقـابـة املـالـيـة  عـن إعـداد وثـيـقـة لـلـتـأمـيـن عـلـى الـطـالق  

ودارت تســاؤالت عــن كــيــفــيــة ســداد قســط الــوثــيــقــة  ومــبــلــ  الــتــعــويــض وكــذلــع 

ســــقــــب إصــــدار الــــوثــــيــــقــــة  وقــــانــــونــــيــــة إصــــدارهــــا  ويــــجــــيــــب عــــن هــــذف الــــســــســــاؤالت 

 .املسسشار رضا عبد املعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة املالية

  ما هى وثيقة التأمين على الطالق؟

فـي الـبـدايـة  تـعـد هـيـئـة الــرقـابـة املـالـيـة  مشـروع قـانـون تــنـظـيـم الـتـأمـيـن املـوحــد  

نوعا من التأمين لجبـار  مـ ـهـا الـتـأمـيـن ضـد مـخـاطـر الـطـالق  وتـقـوم  21ويضم 

فلسفة إصدار التأمينات لجبارية على توفير الت طـيـة الـتـأمـيـنـيـة لـلـفـئـات ألاكـ ـر 

احتياجا  وأشهرهـا الـتـأمـيـن لجـبـار  عـلـى السـيـارات  إذ يـدفـع صـاحـب السـيـارة 

قســط خــالل تــرخــيــص أوراق الســيــارة  و ســتــفــاد مــنــه إمــا املصــاب مــن حــوادن 

الســيــارات أو ذويــه عــنــد وفــاتــه أ  أن املســتــفــيــد لــيــس صــاحــب الــوثــيــقــة  وإنــمــا 

 .املتضرر 

  كيف سيتم التعاقد على وثيقة التأمين على الطالق؟

مازالت هيئة الرقابة املالية تعـد دراسـة عـن وثـيـقـة الـتـأمـيـن عـلـى الـطـالق  ولـكـن 

املـــقـــتـــرس أن يـــتـــم ســـداد مـــبـــلـــ  الـــوثـــيـــقـــة  وســـيـــكـــون رقـــم مـــقـــطـــوع  خـــالل إصـــدار 

ضمن رسوم قسـيـمـة الـزواج     قسيمة الزواج  إذ سيسدد الزوج قيمة الوثيقة

جنيه طبقـا لـقـانـون  50وهذا ليس جديد إذ يسدد الزوج حاليا رسوم تصل إلى 

الــخــاص بــنــظــام تــأمــيـن ألاســرة  وتــذهــب حصــيــلــة تــلــع الــرســوم  2004لســنــة  11

لبنع ناصـر الاجـتـمـاعـى لصـرفـهـا لـلـزوجـة بـعـد طـالقـهـا  حـال عـدم حصـولـهـا عـلـى 

  .نفقة

EgyptEgyptEgypt   

   """RendezvousRendezvousRendezvousشرم شرم شرم """ملتقى شرم الشيخ السنوي الثاني للتأمين وإعادة التأمين ملتقى شرم الشيخ السنوي الثاني للتأمين وإعادة التأمين ملتقى شرم الشيخ السنوي الثاني للتأمين وإعادة التأمين 

   تساؤالت عن وفيقة التأمين على الطالق؟تساؤالت عن وفيقة التأمين على الطالق؟تساؤالت عن وفيقة التأمين على الطالق؟   777مسئول بالر ابة املالية يجيب عن أبرز مسئول بالر ابة املالية يجيب عن أبرز مسئول بالر ابة املالية يجيب عن أبرز 

 املصدر: موقع اليوم السابع

MoroccoMoroccoMorocco   

Le Fonds de solidarité contre les évènements catastrophi-Le Fonds de solidarité contre les évènements catastrophi-Le Fonds de solidarité contre les évènements catastrophi-

ques approuve son budget ques approuve son budget ques approuve son budget 201920192019   et son organigrammeet son organigrammeet son organigramme   

Le Conseil d’administration du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques, réuni lundi à Rabat, 

sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a approuvé le budget du Fonds pour le reste 

de l’année en cours, ainsi que son organigramme et son système de transactions conformément à la formule con-

venue avec les services compétents et le ministère de l’Economie et des Finances. 

Map Express: Source 

http://www.ifegypt.net/sharmrend
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Trust Re forms new exec committee with Trust Re forms new exec committee with Trust Re forms new exec committee with 

group CFO, CRO seatsgroup CFO, CRO seatsgroup CFO, CRO seats   

Bahrain: Bahrain: Bahrain: Mohsin Altaf, Trust Re’s new group CFO, and 

Marios Argyrou, its new chief risk officer, join an execu-

tive committee aiming to demonstrate improved corpo-

rate governance and transparency at the Bahraini rein-

surer 

Trust Re has formed a new executive committee, with 

two new senior appointments to sit on it, in the group 

chief financial officer (CFO) and chief risk officer (CRO) 

roles. 

Mohsin Altaf, Trust Re’s new group CFO and Marios 

Argyrou, its new group CRO, were both internal ap-

pointments. 

Atlaf joined Trust Re in 2018 from ACR ReTakaful, and 

before that Axa, bringing financial management experi-

ence and regulatory compliance knowledge. 

Argyrou, an actuary by training, joined in 2013 from the 

Maltese captives arm of French insurer CNP Assurances. 

The announcement follows the April 2019 appointment 

of Talal Al Zain as Trust Re’s new group CEO. 

Al Zain leads the executive committee, with the two new 

appointments sitting alongside group chief operating 

officer Kamal Tabaja, who is a 20-year veteran at the 

Bahraini reinsurer. 

They are joined on the new executive committee by 

head of legal Ashraf Ibrahim and Hasan Al-Mudaifa, the 

reinsurer’s head of compliance and money laundering 

reporting officer. 

The reshuffle is part of the Bahraini reinsurer’s contin-

ued efforts to rebuild confidence in its brand. 

Trust Re was downgraded last year by AM Best, follow-

ing delays in the reinsurer releasing its financial state-

ments for 2017. 

The rating agency downgraded Trust Re’s financial 

strength rating from ‘A-‘ to ‘B++’ and its long-term 

issuer credit rating from ‘a-‘ to ‘bbb+’. 

In October last year Trust Re came forward with a plan 

to bounce-back, with a focus on partnerships and 

overhauling its claims management. 

Al Zain joined the reinsurer as CEO after previously 

founding his own firm, Jisr Capital. Previously he 

worked as co-head of alternative investments at Pine-

Bridge Investments and CEO of PineBridge Invest-

ments’ Middle East business. 

“These appointments reflect our commitment to the 

highest levels of corporate governance,” Al Zain said. 

“The cross-functional nature of our executive 

management improves our transparency and account-

ability which are crucial to ensure that we continue to 

operate efficiently and mitigate risk,” he continued. 

“I am fully confident that our dynamic and capable 

team has all the requisite credentials to deliver on stra-

tegic objectives and to provide value for our clients 

and stakeholders,” Al Zain added. 

Global Reinsurance: Source 

AM Best Affirms Credit Ratings of Compagnie Centrale de RéassuranceAM Best Affirms Credit Ratings of Compagnie Centrale de RéassuranceAM Best Affirms Credit Ratings of Compagnie Centrale de Réassurance   

Algeria: Algeria: Algeria: AM Best has affirmed the Financial Strength 

Rating of B+ (Good) and the Long-Term Issuer Credit 

Rating of “bbb-” of Compagnie Centrale de Réassurance 

(CCR Algeria) (Algeria). The outlook of these Credit Rat-

ings (ratings) is stable.  

The ratings reflect CCR Algeria’s balance sheet strength, 

which AM Best categorises as very strong, as well as the 

company’s strong operating performance, neutral busi-

ness profile and marginal enterprise risk management.  

CCR Algeria’s balance sheet strength is underpinned by 

risk-adjusted capitalisation, which was at the strongest 

level at year-end 2018, as measured by Best's Capital 

Adequacy Ratio (BCAR). AM Best expects risk-adjusted 

capitalisation to remain at the strongest level over the 

medium term, supported by relatively low underwriting 

leverage and good internal capital generation. The com-

pany has a moderate dependence on retrocession, 

which is used to protect peak exposures, notably in Al-

geria. The balance sheet is protected further by a state 

guarantee covering business written as part of Algeria’s 

compulsory natural catastrophe scheme. The assess-

ment also factors in CCR Algeria’s exposure to elevated 

levels of economic, political and financial system risk 

associated with Algeria, with approximately 95% of as-

sets invested domestically.  

Whilst CCR Algeria has experienced sustained growth 

over the past five years, with gross written premium 

having increased by approximately 45%, its operating 

performance has remained strong, supported by a 

solid technical profitability and relatively stable invest-

ment returns. The company has a five-year (2014-

2018) weighted average combined ratio of 80.3% and 

return on equity of 9.6%.  

CCR Algeria has a leading domestic market position as 

the national reinsurer in Algeria, with an estimated 

market share of 71% in 2018, as measured by ceded 

premium. As a state-owned company, CCR Algeria 

benefits from compulsory cessions and manages vari-

ous national insurance schemes. The company also 

plays a pivotal role in the domestic natural catastro-

phe scheme. Despite growth in its international port-

folio over recent years, CCR Algeria’s business profile 

remains heavily concentrated in Algeria, where the 

company originated 86.4% of its business in 2018.  

CCR Algeria’s risk management framework is at an 

early stage of development. Risk management capa-

bilities are expected to improve with the development 

of an internal capital model. AM Best will continue to 

assess how new risk management tools are deployed 

effectively across the company’s operations.  

: Source

Business Wire 

https://www.globalreinsurance.com/home/al-zain-appointed-ceo-at-bahrains-trust-re/1430181.article
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Société Algérienne dSociété Algérienne dSociété Algérienne d'''Assurance Assurance Assurance (((SAASAASAA): ): ): 201820182018   resultsresultsresults   

Algeria: Algeria: Algeria: . The turnover of the Société Algérienne d'As-

surance (SAA) recorded an increase in original currency 

of 4.34% in 2018, from 26.527 billion DZD (228.6 million 

USD) in 2017 to 27.679 billion DZD (230.8 million USD) 

in 2018 . 

The portfolio remained largely dominated by motor 

insurance which accounted, alone, for 72.39% of the 

total premiums, that is 20.038 billion DZD (167 million 

USD), up by 2% in 2018. Fire and miscellaneous risks 

ranked second with 6.453 billion DZD (53.8 million USD) 

in premiums. 

SAA which specialized, for a long time, in personal line 

risks, is struggling to diversify its portfolio. The company 

has been working in recent years to develop other 

classes of business than motor. In 2018, agricultural 

risks grew by 24.78%, Marine by 20.53% while fire and 

miscellaneous risks increased by 7.67%. 

The net result amounted to 2.9 billion DZD (24 million 

USD). The combined ratio improved by 1.64 points to 

88.13%. 

The shareholder's equity were also on the rise, going 

from 35.946 billion DZD (309 million USD) in 2017 to 

37.347 billion DZD (311 million USD) in 2018. 

Being Algeria's largest insurance company, SAA had a 

market share of 21.95% in 2018 compared to 21.72% 

one year earlier. 

Atlas Magazine: Source 

على إحـدان مـوجـة مـن الـسـلـول املـبـتـكـرة الـكـفـيـلـة بـالـكـشـف عـن املـخـاطـر ووقـف 

 عـــن ســـعـــادتـــه بـــالـــتـــعـــاون مـــع " الاحـــتـــيـــال فـــي مـــجـــال الـــتـــأمـــيـــن
ً
الـــ ـــ  "  ســـاس"   مـــعـــربـــا

مــن شــأن الــفــهــم : " وصــفــهــا بــعحــد  أفضــل الشــركــات فــي مــجــال تــخــصــصــهــا  وقــال

 عمالـنـا والـرؤيـة الـواضـسـة لـلـتـوجـهـات املسـتـقـبـلـيـة "  ساس"العميً الذي أظهرته 

 على أعمالنا ألاساسـيـة فـي حـيـن تـدعـم 
ً
ا ننا من جعل تركي نا منصبو

و
املؤثرة  أن تمك

 ".التقنية فريً عملنا بأهم ألافكار والتنبيهات والتحديثات" ساس"حلول 

كذلع املدير لقليم  ل خـدمـات الاسـسـشـاريـة وتـنـفـيـذ " ساس"وتحدن أمام حدن 

ً في تفاصـيـل مشـروع   " نـجـم" املشار ع للشركة عبد حمندي  الذي تعمو
ً
ـطـا

و
  مسـل

تــــقـــديــــم حــــلـــول ألاتــــمــــتــــة "  ســـاس" الضـــوء عــــلــــى الـــطــــرق الــــ ـــ  يــــمــــكــــن  ـــهــــا لشــــركـــة 

والــــتــــحـــــلــــيــــالت فـــــي مــــجــــال الـــــتــــأمــــيـــــن عــــلــــى املـــــركــــبــــات  ومـــــاهــــر أحــــمـــــد املــــديـــــر ألاول 

  الــذي عــرذ نــبــذة عــن الــقــيــمــة الــ ــ  تضــفــيــهــا هــذف " ســاس" الســســشــارات عــمــالء 

 كـيـف يـمـكـن لشـركـة 
ً
ـنـا السلول على املمارسات املتعلقة باملطالبات الـتـأمـيـنـيـة مـبـيو

 .تقديم حلول متنوعة ملختلف القطاعات وعلى مستويات متعددة" ساس"

مــن جــانـــبــه  اعــتـــ ــر عــالء يـــوســف  املــديـــر الــتــنـــفــيــذي ملـــنــطــقـــة الشــرق ألاوســط فـــي 

  أن قطاع التأمين من أك ر القطاعات ُعرضة لالحتيال واملـخـاطـر املـالـيـة  " ساس"

 إلـــى أنــه  بـــالـــرغـــم مــن ذلـــع  ال يـــحـــظــى بـــالـــقـــدر نــفـــســـه مـــن الاهــتـــمـــام الـــذي 
ً
مشــيـــرا

خـــطـــوة واثـــقـــة نـــحـــو "  نـــجـــم" خـــطـــت شـــركـــة : " يـــحـــظـــى بـــه الـــقـــطـــاع املصـــرفـــي  وقـــال

ل   فــي الــتــحــوو
ً
تــحــقــيــً قــدرات الــتــنــبــؤ بــا عــمــال والــربــحــيــة  و ســعــدنــا أن نــلــعــب دورا

الــذي تشــهـــدف الشــركـــة بــاتـــجــاف أن تصـــبــح أصـــبــح أكـــ ــر مـــقــدمـــي خــدمـــات الــتـــأمــيـــن 

 من الناحية التقنية
ً
  ".تقدما

  الشـركــة الـبــارزة فـي مــجـال تــقـنــيــات " ســاس" أعــلــنـت :  :  :  املـمــلـكــة الـعــربـيــة السـعــوديـةاملـمــلـكــة الـعــربـيــة السـعــوديـةاملـمــلـكــة الـعــربـيــة السـعــوديـة

تحليالت البيانات ومكافحة الاحتـيـال  وشـركـة نـجـم لـخـدمـات الـتـأمـيـن  عـن إبـرام 

فـي مـواجـهـة حـاالت الاحـتـيـال "  سـاس" اتفاقية تعاون تقـوـ  حـهـدف إلـى تسـخـيـر خـ ـرة 

 .في مطالبات التأمين على املركبات والسدو م ها

ـــع مســـؤولـــون مـــن الـــجـــانـــبـــيـــن الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى هـــامـــ  حـــدن أقـــامـــتـــه 
و
" ســـاس" ووق

 .سقتم ر  بفندق فيرمونت الرياذ 01ألار عاء 

فـــي اتــفــاقـــيــة الــتـــعــاون املــ ـــرمــة تــحـــســيــن مســـتــويــات الـــكــفــاءة فـــي "  نــجــم" وتســتــهــدف 

 عــن 
ً
الــكــشــف عــن مــحــاوالت الاحــتــيــال والاســتــعــادة الســر ــعــة لــلــمــطــالــبــات  فضــال

تــحــســيــن جــودة الــتــنــبــيــهــات  ُبــ ــيــة تــرشــيــد املــطــالــبــات عــ ــر تــقــيــيــم نــمــاذج املــطــالــبــة 

الــتـــأمــيـــنـــيــة املـــقـــدمــة مـــن الــعـــمـــالء واتــبـــاع نـــ ــا اســـســبـــا ـــي الكــســـشـــاف أيــة مـــحـــاوالت 

لالحتيال ومنعها  وذلع باالستفادة من أحدن تقنيـات الـتـحـلـيـالت والـكـشـف عـن 

 .الاحتيال

ر أن تعمل    من خالل تقنياتهـا املـتـطـورة فـي الـذكـاء الاصـطـنـاعـي " ساس"ومن املقرو

م  الت  على أتمتة جوانب تعريف ألانمـاط الـخـاصـة بـاملـطـالـبـات الـتـأمـيـنـيـة 
و
وتعل

  مستهدفة استكمال العمليات اليدوية الساليـة لـلـكـشـف عـن مـزاعـم " نجم"لد  

الاحتيال من خالل الاستجابات السلوكية وإجراء عمليات تقيـيـم أنـمـاط املـخـاطـر 

 .بطريقة تلقائية

و هذف املناسبة  أشار الدكتور مـحـمـد السـلـيـمـان الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي لشـركـة نـجـم 

لخدمات التأمين  في معرذ حديـثـه عـن خـطـط الشـركـة املسـتـقـبـلـيـة  إلـى أهـمـيـة 

ـم  الت " ساس"الشراكة مع 
و
 أن تقنيات الذكـاء الاصـطـنـاعـي وتـعـل

ً
دا
و
قـدارة "   مؤك

   ‘‘‘ساسساسساس’’’لخدمات التأمين توظف حلول الذكاء الاصطناعي والتحليالت من لخدمات التأمين توظف حلول الذكاء الاصطناعي والتحليالت من لخدمات التأمين توظف حلول الذكاء الاصطناعي والتحليالت من ‘ ‘ ‘ نجمنجمنجم’’’

 Al Press: املصدر

بفروع مصر للتأمينات السياة نظرا النتهاؤها من عـمـلـيـة إعـادة الـهـيـكـلـة والـتـطـويـر 

 .املؤسس  

وحول التوسعات الخارجية للمجموعة  كشف عـن عـزم الشـركـة دراسـة مـوقـف 

فرع الكـويـت بـافضـافـة إلـى عـقـد شـراكـات الـتـوسـع بـأفـريـقـيـا فـي لصـدار املـبـاشـر او 

 .إعادة التأمين

و ســؤالــه عــن تــوســعــات املــجــمــوعــة بــا نشــطــة املــالــيــة غــيــر املصــرفــيــة  كشــف عــن 

شركات بانشطة  التأجير التمويلي والتخصـيـم والـتـأمـيـن  3عزم املجموعة تدشين 

الــطــالــ   الفــتــا إلــى أنــه ســيــتــم الاســتــعــانــة بــالــخــيــرات الــخــارجــيــة فــي شــركــة الــتــأمــيــن 

 .الطال  الا ان رأس املال سيكون بالكامل للمجموعة

تـــعـــتـــ م شـــركـــة مصـــر الـــقـــابضـــة لـــلـــتـــأمـــيـــن الانـــتـــهـــاء مـــن :  :  :  جــمـــهـــوريـــة مصـــر الـــعـــربـــيـــةجــمـــهـــوريـــة مصـــر الـــعـــربـــيـــةجــمـــهـــوريـــة مصـــر الـــعـــربـــيـــة

لجـــراءات املـــطـــلـــوبـــة لـــتـــدشـــيـــن شـــركـــة مـــتـــخـــصـــصـــة بـــنـــشـــاط تـــأمـــيـــنـــات الـــســـيـــاة 

 .2020التكافلية قبل منتصف العام القادم 

وأوضـإ بــاســل الــسـيــوــ   رئــيــس الشـركــة  أن املــجــمــوعـة تــعــتــ م املســاهـمــة بــحــصــة 

٪  كـاشـفـا عـن مـوافـقـة احـد الـبـنـوة 21حـاكـمـة فـي الشـركـة الـجـديـدة تـبـلـ  نـحـو 

الــكــ ــر  عــلــى املــوافــقــة فــي املســاهــمــة  الفــتــا إلــى أن مــن املــنــتــظــر الــتــقــدم لــلــهــيــئــة 

 .العامة الرقابة املالية ل سصول على موافقتها خالل الفترة القادمة

وأشــار إلــى خــطــة املــجــمــوعــة لــتــفــعــيــل الــفــروع املــنــمــطــة لشــركــ ــ  مصــر لــلــتــأمــيــن 

ومصــر لــلــتــأمــيــنــات الــســيــاة خــالل الــفــتــرة الــقــادمــة  مــوضــســا ان الــبــدايــة ســتــكــون 

   75%75%75%منتصف العام املقبل ب ساه ة منتصف العام املقبل ب ساه ة منتصف العام املقبل ب ساه ة ” ” ” حياة تكافليةحياة تكافليةحياة تكافلية“““مصر القابضة للتأمين تؤسس شركة مصر القابضة للتأمين تؤسس شركة مصر القابضة للتأمين تؤسس شركة 

 املصدر: أموال ال د

https://www.atlas-mag.net/en/article/the-algerian-insurance-industry-2017-turnover-per-company
http://al-press.com/index.php/ar/business-ar/70-corporate-ar/24470-2019-09-19-07-06-18


 النشرة االلكترونية

وقال إن الشركة تعت م البدء فى تفعيـل هـذا الـنـشـاط خـالل الـفـتـرة املـقـبـلـة عـقـب 

الــســصــول عــلــى رخصــة الــســشــ ــيــل  واعــتــمــاد وثــائــً تــأمــيــنــات الــبــتــرول مــن الــهــيــئــة 

 .العامة للرقابة املالية

أضاف أنه من املقرر أن تـبـدأ الشـركـة نشـاطـهـا بـالـفـرع بـتـوفـيـر الـتـ ـطـيـة الـخـاصـة 

خـــر  الـــخـــاصـــة   بـــتـــأمـــيـــن املـــعـــدات الـــبـــتـــرولـــيـــة واملســـئـــولـــيـــة املـــدنـــيـــة ثـــم املـــخـــاطـــر ا

 .حقةالبحقول البترول وشركات إسالة ال از فى مرحلة 

 مــحــصــلــة مــن الــفــرع  2تســتــهــدف الشــركــة تــحــقــيــً ” :  وتــابــع
ً
مــلــيــون جــنــيــه أقســاطــا

   خــالل الــعــام ا
ً
ول لــالكــتــتــاب فــيــمــا ســيــتــم تــرتــيــب اتــفــاقــيــات إعــادة الــتــأمــيــن وفــقــا

 .“لكل حالة عملية يتم الاكتتاب  ها

 بـمـراجـعـة املـزايـا الـتـأمـيـنـيـة لـلـوثـائـً الـ ـى اعـتـمـدهـا 
ً
أوضإ أن الشركة تقـوم حـالـيـا

من الهيئة لتعديل املزايا التأمـيـنـيـة الـخـاصـة  ـهـا فـى اسـتـجـابـة مـن الشـركـة لـتـلـبـيـة 

 .احتياجات العمالء من الت طيات التأمينية املختلفة

أشــار إلــى أن الــوثــائــً الــ ــى اعــتــمــدتــهــا الشــركــة مــن الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــرقــابــة املــالــيــة 

 إلى 
ً
 بكافة الفروع التأمينية مقابل  60تصل حاليا

ً
منتجا تـم اعـتـمـادهـا  45منتجا

 .منذ بداية نشاط الشركة بالسوق 

مصــر ” مـن جــانـبــه قـال حــامـد مــحـمــود رئـيــس قـطــاع الشــئـون الــفـنــيـة بــالشـركــة إن 

تــعــتــ م افــتــتــاس فــرعــيــن جــديــديــن خــالل الــنــصــف الــثــانــى مــن  “ مــمــتــلــكــات  –تــكــافــلــى 

  أحدهما بمنطـقـة قـنـاة السـو ـس حـيـا تـجـر  املـفـاضـلـة بـيـن 2020العام املقبل 

 .سماعيلية  وافتتاس فرع اخر بالصعيدفمحافظات السو س وبورسعيد وا

 
ً
أضــاف أن الشــركــة افـــتــتــحـــت فــرعــهـــا الســادس بــمـــنــطــقـــة مصــر الــجـــديــدة مــؤخـــرا

 مـن مـديـنـة نصـر ولسـكـنـدريـة واملـنـصـورة 
ً
لتضم قائـمـة فـروع الشـركـة حـالـيـا كـال

 عن املركز الرئيس ى للشركة والفرع الخاص بالسيارات
ً
 .وطنطا واملنيا  فضال

مـلـيـون جـنـيـه أقسـاطـا مـن نشـاط فـرع مصـر  20الشركة تستهـدف تـحـصـيـل “ : تابع

 .“2020ول له من سقتم ر السالى وح ى سقتم ر  الجديدة خالل العام ا

قســاط املــحــقــقــة   مــن حصــيــلــة ا 20%أشــار إلــى أن الــفــروع تســتــحــوذ عــلــى نــحــو 

 .ولى لبدء العمل بالشركة خالل السنة املالية ا

فـروع خـالل  6واعت ر محمود أن الوصول بشبكة الفروع الج رافية للشـركـة إلـى 

 منذ بداية نشاطها فى ف راير  17
ً
خـطـوة مـهـمـة لـتـحـقـيـً خـطـة انـسـشـار  2018شهرا

 .الشركة بالسوق من خالل ت طية جميع املحافظات املصرية

وقال إن الهيئـة الـعـامـة لـلـرقـابـة املـالـيـة وافـقـت عـلـى بـيـع بـعـض مـنـتـجـات الشـركـة 

 
ً
 .لية التأمين البنكىآلبفروع بنع املصرف املتحد وفقا

عــلـــى مــوافـــقــة الـــبــنـــع  “ املصــرف املـــتــحـــد” ورهــن تــفـــعــيـــل املــوافـــقــة عـــقــب حصـــول 

املــركــز  لــلــبــدء فــى الــتــرويــ  ملــنــتــجــات الــتــأمــيــن الــفــرديــة مــثــل تــأمــيــنــات الســيــارات 

 .وحماية املسكن والسوادن الشخصية

وأضــاف مــحــمــود أن نــجــاس الشــركــة فــى الــوصــول بــأقســاطــهــا املــبــاشــرة إلــى مــا يــزيــد 

 يـــرجـــع إلـــى قـــوة املـــركــــز املـــالـــى لـــلـــشـــركـــة وقــــوة  17مـــلـــيـــون خـــالل  200عـــلـــى 
ً
شـــهـــرا

هــى  “ هــانـوفــر ر  تـكـافــل“اتـفـاقــيـات إعــادة الـتــأمـيـن الــخـاصــة  ـهــا حـيـا تــعـد شــركـة 

 .تفاقات الشركةفاملعيد الليدر 

   2019-2020وأوضإ أن تجديد اتفاقيات لعادة الخاصة بالشركة للعام املالى 

الفرنسية لقائمة شركات لعادة املتعاقـد مـعـهـا  فـيـمـا  “ سكور ر  “شهد انضمام 

 مـــن  6تضـــم قـــائـــمـــة مـــعـــيـــد  الـــتـــأمـــيـــن املـــتـــعـــاقـــديـــن مـــع الشـــركـــة 
ً
شـــركـــات حـــالـــيـــا

  .املدرجين بقائمة الهيئة العامة للرقابة املالية ملعيد  التأمين بالسوق املصر  

 212 “ مصر للتأمين التكافـلـى مـمـتـلـكـات” حققت شركة : : : جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية

 مـنـذ بـدء نشـاطـهـا بـالسـوق فـى  18مليون جنيـه بـمـحـفـظـة أقسـاطـهـا خـالل 
ً
شـهـرا

 .وح ى  هاية يونيو املا  ى 2018ف راير 

مصـــر الـــقـــابضـــة ” ذراع مـــجـــمـــوعـــة  “ مصـــر لـــلـــتـــأمـــيـــن الـــتـــكـــافـــلـــى مـــمـــتـــلـــكـــات” وتـــعـــد 

 .بنشاط تأمينات املمتلكات التكافلية“للتأمين

دارة والـعـضـو املـنـتـدب لـلـشـركـة إن مـجـلـس ف وقال أحمـد مـرسـ ـى رئـيـس مـجـلـس ا

 املــؤشــرات املــالـــيــة 
ً
داء الشــركــة عــن الــفــتــرة مــنـــذ   إدارة الشــركــة اعــتــمــد مــؤخــرا

 .بداية عملها بالسوق وح ى  هاية يونيو املا  ى كأول مي انية للشركة

ــ   200أن الشـركــة تســتــهــدف تــحـقــيــً  “ الــبــورصــة“ أضـاف لـ
ً
مــلــيـون جــنــيــه أقســاطــا

 .2020 – 2019مباشرة خالل العام املالى 

قســــاط   أوضـــإ مـــرســـ ـــى أن املـــؤشـــرات املـــالـــيـــة لـــلــــشـــركـــة تشـــيـــر إلـــى أن إجـــمـــالـــى ا

 212بــلــ ــت  2019وحــ ــى  ــهــايــة يــونــيــو  2018املــبــاشــرة خــالل الــفــتــرة مــن فــ ــرايــر 

مــلــيــون    38.4مــلــيــون جــنــيــه فــيــمــا بــلــ ــت قــيــمــة الــتــعــويضــات املســددة لــلــعــمــالء 

 .34%ليصل معدل الخسارة الفنية بالشركة إلى نحو 

مــلــيــون  23مــلــيــون جــنــيــه مــ ــهــا نــحــو  244صــول بــالشــركــة نــحــو   وبــلــ  إجــمــالــى ا

أصــول ثــابــتــة مــمــثــلــة فــى الــبــنــيــة الــتــأســيــســيــة ملــقــر الشــركــة وفــروعــهــا  فــيــمــا بــلــ  

 .مليون جنيه135.2إجمالى حقوق املساهمين 

مـلـيـون جـنـيـه بـزيـادة  120وقال مرسـ ـى إن الشـركـة رفـعـت رأسـمـالـهـا املـدفـوع إلـى 

 .مليون جنيه 30جديدة تصل 

أضاف أن الزيادة الجـديـدة تـعـد الـثـانـيـة بـرأسـمـال الشـركـة خـالل السـنـة املـالـيـة 

ملـيـونـا ثـم  90مليونا إلى  60ولى للشركة بالسوق حيا تم رفع رأس املال من  ا

 .مليون جنيه 120

 مــن مــجــمــوعــة  “ مصــر لــلــتــأمــيــن الــتــكــافــلــى مــمــتــلــكــات” ويضــم هــيــكــل مســاهــمــى 
ً
كــال

وشــركــة مصــر لــتــأمــيــنــات الــســيــاة وشــركــة   40%مصــر الــقــابضــة لــلــتــأمــيــن بــنــســبــة 

لـــكـــل مـــ ـــهـــمـــا إضـــافـــة إلـــى الشـــركـــة  20%مصـــر فدارة ألاصـــول الـــعـــقـــاريـــة بـــنـــســـبـــة 

 .لكل م هما 10%القابضة ليدوية وصندوق مصر لالسسثمار والتمويل بنسبة 

وبحسب مـرسـ ـى تـخـطـط الشـركـة لـتـوز ـع أربـاس عـلـى املسـاهـمـيـن وحـمـلـة الـوثـائـً 

والـوصــول بـرأســمــال  2020  –  2019بـ ــهـايــة الـعــام املـالــى الـثــانـى لــنـشــاط الشــركـة 

ملـيـون جـنـيـه لـلـتـوافـً مـع مـتـطـلـبـات الـقـانـون الـجـديـد  150الشركة املدفوع إلى 

 .للتأمين

دارة لتعديل الهيكل التنظيمى لـلـشـركـة لـيـضـم وحـدة فأشار إلى اعتماد مجلس ا

لـلـتــأمـيــن املسـتــدام فـى خـطــوة اسـســبـاقــيـة لــتـنـفــيـذ تــوصـيــة الـهــيـئـة الــعـامــة لـلــرقـابــة 

املـالـيــة لـلـشــركـات بـتــأسـيـس وحــدات أو إدارات لـلــتـأمـيــن املسـتـدام داخــل هـيـاكــلـهــا 

 .التنظيمية

 ورشة عـمـل بـحـضـور قـيـادات 
ً
وكانت الهيئة العامة للرقابة املالية نظمت مؤخرا

شـركـة تـأمـيـن مصـريـة وجـمــعـيـة تـأمـيـن تـعـاونـى وكــبـار وسـطـاء الـتـأمـيـن وإعــادة  38

الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــاملـــيـــيـــن فشـــراكـــهــــم فـــى حـــوار حـــول أهـــمـــيـــة دمـــ  ومـــمـــارســـة مـــبــــاد  

الاســـتـــدامـــة فـــى قـــطـــاع الـــتـــأمـــيـــن املصـــر   ول مـــرة  إضـــافـــة إلـــى وضـــع الـــتـــنـــمـــيـــة 

 .املستدامة ضمن محددات اتخاذ القرارات الاسسثمارية للقطاع

واعت ر مرس ى أن تحقيً الـتـنـمـة املسـتـدامـة فـى الـقـطـاعـات املـالـيـة غـيـر املصـرفـيـة 

 .“2030مصر ”وم ها التأمين يساهم فى تحقيً رؤية 

وكشـف مـرســ ـى عـن حصــول الشـركــة خـالل ألايـام الــقـلـيــلـة املــاضـيـة عــلـى رخصــة 

 .مزاولة نشاط تأمينات البترول من الهيئة العامة للرقابة املالية

  17فى  “م تلكات –مصر تكافلى ”مليون جنيه حصيلة أ ساط  212
 
 شهرا
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 النشرة االلكترونية

Morocco: Morocco: Morocco: Wafa Assurance a annoncé le lancement d’un 

nouveau concept dédié à l’assurance inclusive au Maroc 

baptisé «Taamine Iktissadi». Le produit comporte pour 

sa phase de lancement une gamme initiale de 6 pro-

duits. 

«Taamine Iktissadi» est un concept dédié à l’assurance 

inclusive au Maroc lancé par la compagnie Wafa Assur-

ance. Le lancement de ce produit innovant intervient 

dans un contexte où l’inclusion financière a été érigée 

en priorité nationale pour le développement économi-

que et social du pays. 

À ce titre, le ministère de l’Économie et des finances et 

Bank Al-Maghrib ont lancé la Stratégie nationale de 

l’inclusion financière (SNIF) à laquelle participe active-

ment l’ACAPS. L’inclusion en assurance étant l’une des 

composantes du levier 1 de la SNIF. «À travers ce nou-

veau produit, nous voulons aider les catégories socio-

professionnelles à faible revenu et qui n’ont pas de ca-

pacité à épargner à pallier rapidement une perte de 

ressources brutale en cas de décès, d’hospitalisation, 

d’incident…», affirme Bouchra Jabri, directrice marketing 

Marchés des particuliers professionnels et TPE chez 

Wafa Assurance. D’ailleurs, c’est la première fois qu’est 

lancée au Maroc une gamme de produits d’assurance 

inclusive dédiée, facile, claire et accessible. Ainsi, le pro-

duit de Wafa Assurance comporte, en cette phase de 

lancement, une gamme initiale de 6 produits. Il s’agit 

donc de «Laâzou», «Aman Weldi/Benti», «Rdat 

Lwalidin», «Istichfaa», «Aman Dari» et «Aman Lmahal». 

Ces produits, dont les tarifs démarrent à 60 DH TTC 

annuel, visent à protéger aussi bien les descendants que 

les ascendants en cas de décès de l’assuré, à participer 

aux frais médicaux en cas d’hospitalisation de l’assuré, 

ou encore à couvrir les locaux professionnels ou l’habi-

tation contre l’incendie et les dégâts des eaux.  

l’inclusion financière (SNIF) à laquelle participe active-

ment l’ACAPS. L’inclusion en assurance étant l’une des 

composantes du levier 1 de la SNIF. «À travers ce nou-

veau produit, nous voulons aider les catégories socio-

professionnelles à faible revenu et qui n’ont pas de ca-

pacité à épargner à pallier rapidement une perte de 

ressources brutale en cas de décès, d’hospitalisation, 

d’incident…», affirme Bouchra Jabri, directrice marketing 

Marchés des particuliers professionnels et TPE chez 

Wafa Assurance. D’ailleurs, c’est la première fois qu’est 

lancée au Maroc une gamme de produits d’assurance 

inclusive dédiée, facile, claire et accessible. Ainsi, le pro-

duit de Wafa Assurance comporte, en cette phase de 

lancement, une gamme initiale de 6 produits. Il s’agit 

donc de «Laâzou», «Aman Weldi/Benti», «Rdat 

Lwalidin», «Istichfaa», «Aman Dari» et «Aman Lmahal». 

Ces produits, dont les tarifs démarrent à 60 DH TTC 

annuel, visent à protéger aussi bien les descendants 

que les ascendants en cas de décès de l’assuré, à par-

ticiper aux frais médicaux en cas d’hospitalisation de 

l’assuré, ou encore à couvrir les locaux professionnels 

ou l’habitation contre l’incendie et les dégâts des 

eaux.  

«Avec cette gamme de produit, notre ambition est de 

vulgariser l’assurance auprès des clients potentiels, 

mais aussi de participer au développement de l’inclu-

sion financière au Maroc», complète de son côté Ram-

sès Arroub, PDG de Wafa Assurance.  

Ainsi, la compagnie ambitionne de faire passer le 

nombre de Marocains qui seront couverts en assur-

ance inclusive, via les différents canaux de distribution 

de la gamme, de 1 million en 2021 à 2 millions en 

2023 puis 3 millions en 2029. Plusieurs avantages ont 

été mis en place. Sur le plan tarifaire, la compagnie 

propose un tarif accessible à partir de 60 DH. C’est un 

tarif indépendant de l’âge du souscripteur ou de la 

nature du risque, rendu possible par la mutualisation à 

grande échelle, avec l’absence de toute formalité à la 

souscription: pas de questionnaire médical, pas 

d’étude préalable. De plus, il n’y a pas de procédure 

d’acceptation préalable, ce qui permet une prise d’ef-

fet immédiat de la garantie. Lors de l’indemnisation 

qui se fait aux guichets des réseaux partenaires, dans 

la grande majorité des cas escomptés, le dossier d’in-

demnisation ne comportera qu’un seul document. Par 

ailleurs, il est à noter que «Taamine Iktissadi» est doté 

d’un budget d’investissement de 50 MDH et d’une 

business unit dédiée, constituée de professionnels de 

l’assurance aguerris.  

Dans le détail de ce budget, la compagnie va allouer 

30 MDH à la vulgarisation via l’ensemble des canaux 

de communication (presse, digital, médias, marketing 

direct …), 5 MDH au digital, 5 MDH au développement 

des SI et 10 MDH au développement du réseau en 

propre. Les produits de Taamine Iktissadi seront dis-

ponibles, à terme, auprès des 4.500 agences des 

réseaux partenaires, permettant ainsi une distribution 

à grande échelle et à moindre coût, et une indemnisa-

tion rapide et de proximité. Le début de la commer-

cialisation est prévu pour octobre 2019  
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Assurance inclusive. Wafa Assurance sort le grand 

jeu 
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 النشرة االلكترونية

 نعللللي

 وائل أيوب زعرب/ الراحل

The General Secretariat of the Arab Insurance 

Federation, on behalf of GAIF Board of Directors 

Council and the members of the Federation, 

mourns the late: 

  

Mr. Wael Ayoub Zurub 

Founder of Jordan French Insurance Company 

(JOFICO) 

and one of the leading insurance sector in Jor-

dan 

  

The father of our colleagues: 

Dr Walid Zurub 

General Manager of Jordan French Insurance 

Company 

Mr. Waseem Zurub, 

And Mr. Ayoub Zurub - CEO of Mashreq Insur-

ance Company - Palestine 

  

 

Our condolences to his family and colleagues 

 

May his soul rest in Peace 

تــــنــــعــــي ألامــــانــــة الــــعــــامــــة لــــإلتــــحــــاد الــــعــــر ــــي لــــلــــتــــأمــــيــــن نــــيــــابــــة  

 :مجلس لدارة و أعضاء مجلس لتحاد  عن

 

 وائـــل أيوب زعرب/ املرحوم . الفاضل
 (جوفيكو)مؤسس الشركة ألاردنية الفرنسية للتأمين 

  وأحد رواد قطاع التأمين في ألاردن

 :والد كل من زمالئنا 

مدير عام الشركة ألاردنية  - الدكتور وليد زعرب

 الفرنسية للتأمين

 والسيد وسيم زعرب 

الرئيس التنفيذي لشركة املشرق  –السيد أيوب زعرب و

  فلسطين/للتأمين

الـــــذي انـــــتـــــقـــــل الـــــى رحـــــمـــــتـــــه تـــــعـــــالـــــى يـــــوم الـــــثـــــالثـــــاء املـــــوافـــــً 

2019/09/17 

 

 

 من عائلة الفقيد بأصدق مشاعر العزاء واملواساة  دمقونت 

 سائلين املولى عز وجل ان يت مد الفقيد برحمته الواسعة

 .وان يلهم أهله جميل الص ر وحسن العزاء

 

  و انا هلل وانا اليه راجعون 

  228-227نشرت مجلة تأمين ومصارف في عددها رقم 

   LIBSLIBSLIBSوووACALACALACALووو   GAIFGAIFGAIFتجديد في رئاسة املوا ع في الل تجديد في رئاسة املوا ع في الل تجديد في رئاسة املوا ع في الل 

   أيلي طربيه وسيريل عازار يقودان  طاع التأمين اللبنانيأيلي طربيه وسيريل عازار يقودان  طاع التأمين اللبنانيأيلي طربيه وسيريل عازار يقودان  طاع التأمين اللبناني

      الدمج بين الشركاتالدمج بين الشركاتالدمج بين الشركات... ... ... تعزيز التغطيات التأمينية  وتعزيز التغطيات التأمينية  وتعزيز التغطيات التأمينية  و: : : والهدفوالهدفوالهدف

وأشــار الــتــحــقــيــً إلــى أنــه مــن الــبــارز فــي هــذف الــتــ ــيــيــرات 

أبـو زيــد  طـربــيــه وعـازار ســيـضــيــفـون الــكـثــيــر :  أن السـادة

إلـــــى مــــــا أنــــــجـــــزف مــــــن ســــــبـــــقــــــهــــــم  إلـــــى املــــــراكــــــز الـــــثــــــالثــــــه  

باعتبارهم عاصروا تـطـور الـعـمـل الـتـأمـيـوـ  مـن مـراحـل 

الــتــأســيــس إلــى املــراحــل الــســالــيــه الــ ــ  تــتــمــيــ  بــاالعــتــمــاد 

على الرقـمـنـه  مـا يشـيـر الـى الاعـتـقـاد أن قـطـاع الـتـأمـيـن 

الــلــبــنــانــي والــعــر ــي ســيــشــهــدان مــرحــلــه جــديــدف مــنــتــجــه 

 .ومثمرف 

 مــع الاســتــاذ  –مــادلــيــن طــوق فــي تــحــقــيــقــهــا   –كــمــا أجــرت 
ً
مــاكــس /  حــوارا

الـــرئــيـــس الســـابــً لـــجــمـــعــيـــة شــركـــات الضـــمــان فـــي لــبـــنــان ورئـــيـــس   –زكــار 

في لبنـان تـتـضـمـن انـجـازاتـه خـالل فـتـرة   Commercial Insuranceشركة 

 لــرئــيــس 
ً
تـولــيــه رئــاســة جــمــعــيــة شــركــات الضــمــان فــي لــبــنــان وكــذلــع نــائــبــا

 .لتحاد العام العر ي للتأمين

 يـــمـــكـــنـــكـــم زيـــارة صـــفـــحـــة الاتـــحـــاد الـــعـــام الـــعـــر ـــي 
ً
ولـــقـــراءة املـــقـــال كـــامـــال

  Linkedinللتأمين على 
https://www.linkedin.com/posts/general-arab-insurance-

federation-gaif-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%

AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%

D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%

8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%

D9%86-b069ab18a_gaif-acal-libs-activity-

6581410925268488192-ln2O 

تـــنـــاول الـــتـــحـــقـــيـــً الـــذي كـــتـــقـــتـــه مـــادلـــيـــن طـــوق فـــي 

أيــلــي /  جــزءف الاول الــســديــا عــن انــتــخــاب الســيــد

 لجمعية شركـات الضـمـان فـي لـبـنـان
ً
. طربيه رئيسا

و نقابة وسطاء التأمين حـيـا تـم انـتـخـاب السـيـد 

ســـيـــريـــل عـــازار والـــذي جـــاء الـــتـــوافـــً عـــلـــيـــه لـــعـــدة 

كــــمــــا ذكـــر الســــيــــد إيـــلــــي حــــنـــا الــــرئــــيــــس   –اســـبــــاب 

مـن بــيــ ـهــا خـ ــرتــه   -السـابــً لـ ــجـمــعــيـة فــي الـتــحـقــيــً

املهنية وممارسته العـمـل 

الـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــا ـــــــــــي وتـــــــــــولـــــــــــيـــــــــــه 

مســؤولــيــات عــلــى مــد  الســنــوات املــاضــيــة فــي مــجــال الــ ــهــوذ  ــهــذف 

 
ً
 ودوليا

ً
 وعربيا

ً
 .النقابة وتعزيز موقعها محليا

وكذلع تسلم السـيـد شـكـيـب أبـو زيـد ألامـانـة الـعـامـة لـإلتـحـاد الـعـام 

الـعـر ـي لــلـتـأمــيـن وبـدأ عــمـلـه بــعطـالقـه نشـرة إلــكـتـرونــيـة تـ ــطـي أخـبــار 

وســـتـــكـــون هـــذف الـــنـــشـــرة .  قــطـــاع الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــر ـــي بصـــيـــ ـــة مـــتــطـــورة

الــتــأمــيــن " وســيــلــة اعــالمــيــة ثــانــيــة لــيمــانــة الــعــامــة إلــى جــانــب مــجــلــة 

 لصـنـدوق الــ " العر ي
ً
 مـهـمـا

ً
عت ـر بـععـالنـاتـهـا مـوردا

ُ
فضـال  GAIFوال   ت

 ال يستهان بشأنه 
ً
 تأمينيا

ً
 .عن كو ها من را
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 النشرة االلكترونية

GAIF General Conference 33 will be held in Algeria on 11st to 

14th Oct 2020 

لــإلتـحـاد ــالـعــام ــالـعـر ــي ــلــلـتــأمـيـن ــفــي  ــ33تـقـرر ــعـقــد ــاملــؤتـمــر ــالــعـام ــالـــــ ــ

 11 - 2020/10/14الجزائر خالل الفترة 

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
ــــتــــا ـــهــــا ولــــيـــس عــــن رأي لتـــحــــاد الــــعـــام الــــعــــر ـــي لــــلــــتـــأمــــيــــن  

ب
ـــعــــ ــــر عـــن اراء ك

ب
املـــقــــاالت ت

 وألاحصائيات على مسؤولية املصادر

   حفل شركة إعادة التأمين العربية لتكريمحفل شركة إعادة التأمين العربية لتكريمحفل شركة إعادة التأمين العربية لتكريم

   شكيب أبو زيدشكيب أبو زيدشكيب أبو زيد/ / / الاستاذالاستاذالاستاذ

أقام رئيس مجلس إدارة شركـة إعـادة الـتـأمـيـن 

الـــعـــربـــيـــة الشـــيـــخ خـــلـــدون بـــركـــات حـــفـــل عشـــاء 

لـبـنـان وذلـع يـوم   –تكريم  فـي مـطـعـم الصـيـاد 

ـــن الــــــعــــــام 2019/09/16 ـــلــــــى شــــــرف ألامــــــيـــ   عـــ

الجديد لإلتـحـاد الـعـام الـعـر ـي لـلـتـأمـيـن السـيـد 

 شكيب ابو زيد

وقــد ـــحضــور ـــالــســفــل ـــرئــيــس ـــجــمــعــيــة ـــشــركــات 

الضمان في لبنان السيد ايلي طربـيـه ــوالـرئـيـس 

السابً ل جمعية السيد ماكس زكار وعـدد مـن 

أعضــاء ــــمــجــلــس ــــإدارة ــــشــركــة ــــإعــادة ـــالــتــأمــيــن 

 .العربية وقيادات صناعة التأمين اللبنانية

 لل رنام  الثقافـي الـذي تـم إقـرارف فـي املـؤتـمـر الـعـام 
ً
  وبـالـتـنـسـيـً مـع  2018/06/28  -  24تـونـس خـالل الـفـتـرة مـن   -لـإلتـحـاد الـعـام الـعـر ـي لـلـتـأمـيـن والـذي ُعـقـد فـي حـمـامـات الـيـاسـمـيـن  32تنفيذا

 /لتحاد املصري للتأمين سُتعقد الندوة العربية تحت عنوان

 الشمول املالي والتأمين املستدام

 في القاهرة بجمهورية مصر العربية 2020/01/16و  15وذلع يومي 

   الندوة العربيةالندوة العربيةالندوة العربية

   الش ول املالي والتأمين املستدامالش ول املالي والتأمين املستدامالش ول املالي والتأمين املستدام


