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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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ُ
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 الرجاء من عموم القراء مدنا بأخبار شركاتهم وأسواقهم
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• BADRI - Q3 2019 - PERFORMANCE OF UAE LISTED INSURANCE     

COMPANIES 

 لنزاعاع الرأم   في ا،ماراع  «م كمة مخرصة»انطالق أول  •
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  وق اع بزيا ة نسبة الرأم   على املر باع ب د الربط باملخالفاع  •

.4  Egypt : 

 قطاع الرأم   يلجأ لرغي ك سياسا ه االستثمارية لر ويض خسائر خفض الفائدة  •
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Companies News 

 % في الر ع الثالث 265أرباح "أريج"  قفز  • 

في  أم   االستثمار  "ضما "  وقيع مذ رة  فاهم مع )املؤسسة ا،سالمية( •

 وائرما  الصا راع 

 م يو  جنيه 8990مصر ل رأم    كشف   قيق جم ة أقساط بمب غ  •

.. و 2019/18م يار جنيه أقساط خالل 4.456مصر لرأميناع الحياة   قق  •

  م يارا أرباح1.3

 االمانة ال امة 

 2019/11/20زيارة االسراذ/ مجيب ر ما  ملقر االمانة ال امة  •

 شقيق االم   ال ام لإل  ا  ال ام ال ر   ل رأم   -الراحل / فيصل أبو زيد ن قق :  
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GAIF Newsletter reaches to 2611 
readers every week 
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Aon’s latest report has finally found significant 
growth in demand for merger and acquisition (M&A) 
insurance products following a decline in M&A after 
the 2008 financial crisis. 

The report, “Insurance for M&A: A coming of age and 
an exciting future ahead,” found that the recent eco-
nomic environment has been favourable to M&A as 
interest rates remain low, company balance sheets 
stay stronger, and deal activity rises significantly 
among private equity firms. 

The analysis of data from Allen & Overy revealed that 
3,200 deals were transacted around the world using 
warranty and indemnity (W&I) insurance over the 
course of 2018. Aon’s research also determined that 
the market value for transactional liability solutions 
got up to US$2.3 billion in 2018, which marked a 35% 
increase from 2014. 

“Buyers, sellers, and legal and professional service 
firms are fully aware of the value of insurance during 
the transaction process, and this has culminated with 
improved infrastructure within the insurance mar-
ket,” said Alistair Lester, chief executive officer of 
Aon M&A and Transaction Solutions for EMEA. 
“Insureds now have access to more sophisticated 
products, a wider choice of providers, larger cover-
age limits, lower premiums, and services such as 
capital advisory and consultancy.” 

The report also found a growing demand US-style 
warranty and indemnity (W&I) policies in Europe, 
which may have been driven by US buyers trying to 
driver US terms and structures into European sale 
agreements. 

“For an insurer or an MGA, working out how best to 
capture the opportunities begins with an understand-
ing of the likely evolution of the marketplace. We 
have developed forecasts for the growth of the mar-

place in Europe, including the products that will domi-
nate, evolutions in coverage and how local markets 
will operate,” said Rohan Dixon, chief executive officer 
and president of Aon Inpoint. “This enables us to help 
insurers identify where the opportunities are, how to 
access them and how they can improve their capabili-
ties and offerings to better serve buyers and sellers 
in the M&A environment.” 

Lester added: “Aon expects to see increased aware-
ness and uptake of the products as insurers begin to 
offer broader coverage, serve local European mar-
kets, and penetrate the small and medium deal size 
bracket. Tax insurance will be a major growth area, as 
the value proposition of tax insurance products ex-
tends past the M&A deal itself.” 

To read and download the report, please Click Here 

Insurance Business mag. & Aon Source:  

https://aoncomauthoring.blob.core.windows.net/aoncom2017media/aon.com/media/aon-inpoint/transactional-liability.pdf
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الضوابط إلقى حقمقايقة حقمق قة القووقائقق و قطقويقر و قنقرقيقم أ اء ا، قرقواريق ق  مقمقا يقنق قكقع 

 عققلققى االسققرققجققابققة ملققرققطقق ققبققاع 
ا
 عققلققى نققنققاعققة الققرققأمقق قق  فققي املققمقق ققكققة لققيققصققبقق  قققا را

ا
إيققجققابققيققا

السوق والروسع االقرصا م  إضافة إلى  طوير الفرص الوظيفية واملقهقنقيقة القواعقدة 

 لحديثي الرخرج من أبناء الوطن.

و دعو مؤسسة النقد ال ر   الس و م ال موم واملخرص   واملهرم   حيقال مشقروع 

مسو ة ضوابط األعمال ا، رقواريقة لشقركقاع القرقأمق ق  و/أو إعقا ة القرقأمق ق   إلقى إبقداء 

 ابرداءا من  03مرئياتهم ومالحراتهم خالل 
ا
 66/    60  املقوافقق هقق6446/    0/    61يوما

   جققمققيققع  IC.Pol@SAMA.GOV.SA م   عققاققك الققاققكيققد ا،لققكققتققكونقق  9362/  
ي
 أ
ا
  عقق ققمققا

املقرئقيقاع واملقالحقرقاع سقرقاقو  مق قل القدراسقة لقغقر  اعقرقمقا  الصقيقغقة الق قهقائقيقة لقهقذ  

الع ع يها من خالل الرابط:
ّ
 الضوابط التي يمكن االط

 sa/Laws/Pages/-http://www.sama.gov.sa/ar
InsurancePublicConsultation.aspx 

 املصدر: مؤسسة النقد ال ر   الس و م

  

 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx
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Motivations to Microinsure 

 

AM Source: 
Best  
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Industry at a Glance 

The total written 
premium of the In-
dustry for the 2019-
Q3 was estimated to 
be AED 18.8 billion 
which shows a 
growth of 10% from 
2018-Q3. 

Based on the premi-
um estimations of 
the past five years, 
CAGR of the Industry 
from 2015-2019 is 
computed to be 8%. 

The Insurance In-
dustry has exhibited 
a slightly increasing 
trend in Loss and 
Combined ratios in 
the nine months of 

2019, when com-
pared with the 
corresponding 
period of 2018. 
The Loss and 
Combined Ratios 
for the market 
during 2019-Q3 
stood at 61% and 
92% respectively. 

The analysis car-
ried is for 30 
listed Companies 
of the Industry in 
this report. AKIC 
is excluded from 
certain KPIs 
where it was act-
ing as an outlier. 

Mr. Ahmed Sabbagh – Islamic Takaful 
Insurance Expert, recently released a 
book titled ‹‹Wrap Up Knowledge & 
Expertise In Takaful Insurance Indus-
try».  

The book is in 13 chapters, presented in 
a practical way; addressing many im-
portant topics related to Takaful insur-
ance industry, such: 

• The definition of Takaful insurance 

from several points of view (General 
definition and a Religious Point of 
view) as well as definition of Cooper-
ative Islamic Insurance as defined by 
Muslim Scholars and Cooperative 
Insurance as a contract. 

• The difference between Takaful and 
Commercial Insurance in many 
terms (contracting parties and pre-
mium property, Purpose and Objec-
tive…etc.) 

• Takaful Insurance development and 

principle of Takaful 

• Challenges facing Takaful Insurance 

• Corporate Governance (Hawkamat 

Ash-sharikaat)  

• Shari’ah supervisory board 

• Reinsurance in Takaful companies 

‹‹Wrap Up Knowledge & Expertise In 
Takaful Insurance Industry» is a very 
interesting book, and could be a useful 
reference about Takaful Insurance. 

  راب ب نوا   
ا
 & Wrap Up Knowledge)ندر حديثا

Expertise In Takaful Insurance Industry(  مققن

خققققبقققق ققققك الققققرققققأمقققق قققق    – ققققألققققيققققف االسققققرققققاذ/ أحققققمققققد الصققققبققققا  

 012الققرقققاقققافقققلققي والقققذم يضقققم بققق قق  نقققفققق قققا ققه القققتقققي  قققبقق قققغ 

نف ة عصارة خاكة كا به في نناعة الرأمق ق  القرقاقافقلقي 

  55املمرد  ال ثك من 
ا
 عاما

ويسققرقق ققر  الققاققا ققب فققي مققؤلققفققه املققاققو  مققن وققالوققة عشققر 

فصقققال القققق ققققديققققد مققققن املققققوضققققوعققققاع الققققخققققانققققه بققققالققققرققققأمقققق قققق  

الققرققاققافققلققي وشققرح هققذا الققنققوع الققهققام مققن الققرققأمقق قق  بققطققريقققققه 

 عم يه س سه   وم ها علي سبيل املثال ول ع الحصر:

مفهوم الرأم   الرقاقافقلقي ورق قريقفقا قه سقواء القرق قريقف  •

بققاملقق ققغقق  القق ققغققوم واملقق ققغقق  الققديققغققي فضققال عققن رقق ققريققف 

الرقأمق ق  القرق قاونق  االسقالمق  مقن وجقهقة نقرقر القفقققهقاء 

 او   قد  أميغي

الققفققرق بقق قق  الققرققأمقق قق  الققرققاققافققلققي والققرققأمقق قق  الققرققجققارم فققي  •

الققققققققق قققققققققديقققققققققد مقققققققققن الشقققققققققروط )األطقققققققققرا  املقققققققققرققققققققق قققققققققاققققققققققدة 

 واملسئولياع وفقه املقاند ... إلخ(

  طوير الرأم   الراافلي ومبدأ الراافل •

 الر دياع التي  واجه الرأم   الراافلي •

 حو مة الشركاع  •

 هيئة الرقابة الشرعية •

 إعا ة الرأم   في شركاع الراافل •

Wrap) هقققققققذا وُيققققققق قققققققد  قققققققرقققققققاب   Up Knowledge &  

Expertise In Takaful Insurance Industry(  أحققد

املراجع الهامه في الرأم   الراافلي التي يسرطيقع القققار  

 ال ا م واملنهي االسرفا   منه
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Conventional Vs Takaful 

The 30 listed companies of insurance market of UAE 
have witnessed a significant growth of 10% compared 
from 2018-Q3. 

The highest growth over the last five periods was 
witnessed in 2017-Q3 of 15% which was due to IA im-
posed minimum and maximum tariffs for Motor LOB 
which were materially higher than the existing rates 
and new benefits for the Industry. 

Out of 30 Insurance Companies, 9 operate as Takaful 
insurers in the UAE Market. 

The proportion of business written by Takaful compa-
nies in nine months of 2019 have remained similar to 
that of corresponding period of 2018. 

Gross Written Premium 

Total Gross premiums written by the insurance 
companies in 2019-Q3 stood at AED 18.8 billion an 
increase of 10% from AED 17.1 billion in 2018-Q3. 

The written premium of top 5 companies amount-
ed to AED 10.6 billion which makes up 57% of the 
market share for 2019-Q3. 

ADNIC, ORIENT and OIC have maintained their po-
sition in the top ranks from half-year ended 2019 
and year-ended 2018. 

The highest growth for the period 2019-Q3 was 
shown by ABNIC with 102% growth from the corre-
sponding period of 2018. AKIC experienced the 
biggest decline in the written premiums from a 
business of AED 39 million in 2018-Q3 to AED 96 
thousand. Excluding this outlier, the biggest de-
cline is experienced by ASCANA, of 17%. 

Overall, the listed companies have shown a sizable 
growth of 10% in written premiums in 2019-Q3; of the 30 
companies considered, 18 companies displayed an in-
crease in premiums over previous period, while 12 com-
panies saw premiums decline. 

Although the overall profits before tax have witnessed a 
decline, the listed takaful insurers saw a decline of 26% 
from 2018-Q3 and the conventional companies exhibited 
no significant changes in profits for the period. 
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Net Earned Premiums 

Total net earned premiums written by the Listed In-
surance Companies in 2019-Q3 stood at AED 7.28 bil-
lion with a decrease of 0.8% from AED 7.34 billion 
from the corresponding period of 2018. 

The earned premium of top 5 companies was AED 4.1 
billion which makes up 56% of the market share for 
2019-Q3. 

ADNIC, ORIENT, EIC and OIC have maintained their 
position in the top ranks in net earned premiums as 
well. 

Although there may be exceptions, retention ratios 
are generally reflective of lines of business being 
underwritten; Motor and Medical generally tend to 
have high retention ratios while commercial lines 
such as Aviation, Engineering and Fire tend to have 
lower retention. Also, since this analysis does not 
segregate Life and Non-Life business. The Companies 
writing higher volumes of life especially IL and PA 
would also tend to show higher retention levels. 

The weighted av-
erage retention 
ratio for the 30 
listed companies 
stood at 42% (2018
-Q3: 45% and 2017
-Q3: 45%). 

The highest growth of the 2019-Q3 was shown by OUTFL 
with a growth of 116% from the corresponding period of 
2018. While the biggest decline of 83% was exhibited by 
AKIC. 

Overall, the market has shown a decline of 0.8% in 
earned premiums for the nine months of 2019. When 
compared with corresponding period of 2018, 17 compa-
nies displayed an increase in net earned premiums over 
previous period, while 13 companies saw net earned 
premiums decline. 

Retention Ratio 

The retention ratios have been calculated as a ratio of 
net written premiums to gross written premium 

The highest retention for the 2019-Q3 was at 79% re-
flected by AFNIC while the lowest of 15% is exhibited by 
DIN after excluding AKIC, which was acting as an outlier 
with retention ratio of 1,781%. 

BADRI Source:  
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  مققع اسققتققيققفققاء شققروط القققققانققو  اال قق ققا م 
ا
ا،لققكققتققكونققيققة واملسققتققنققداع املقققققدمققة إلققكققتققكونققيققا

 ل م امالع والرجارة ا،لكتكونية.

و خقرقا القلقجقا  بقتقسقويقة وحقل املقنقازعقاع القرقأمقيقنقيقة لقاقل أنقواع وفقروع القرقأمق ق  القنقاشقئقة 

عن شااوى املؤّمن لهم أو املسرفيقديقن أو املقرقضقرريقن  ضقد الشقر قة فقققط  ومقهقمقا كقانق  

 3قيمتها سواء أكان  مقدرة أو غ ك مقققدرة القققيقمقة  فقيقمقا ال  قخقضقع الخقرقصقاص القلقجقا  

فقققئقققاع مقققن الشقققاقققاوى  رشقققمقققل القققفقققئقققة األولقققى القققدعقققاوى املسقققرققق قققجققق قققة والقققوققققرقققيقققة والققق قققجقققز 

القققرققق قققفقققرققق  إلقققى جقققانقققب القققدعقققاوى السقققابقققق عقققرضقققهقققا أمقققام املقققحقققا قققم  إضقققافقققة إلقققى القققنقققزاعقققاع 

 الخاض ة لشرط الر كيم.

يققوم عققمققل عققلققى األ ققثققك مققن  15ويققنققا نققرققام عققمققل الققلققجققا  عققلققى رسققويققة املققنققازعققاع خققالل 

 اريخ  قديم الط ب  ويجوز  مديد هذ  املدة با فاق أطرا  املنازعقة أو بقققرار مقن رئق قع 

اللجنة حت  يرم القرقصقالقث ويقثقبق  بقمقسقتقنقداع رسقمقيقة  فقيقمقا يقققرق ق قي القنقرقام عقنقد عقدم 

رسوية املنازعة الرأمينية بدء اللجا  في إجراءاع الفصل وا خاذ القرار املنقاسقب بشقأ قهقا 

 على أطرا  املنازعة  فيما أ اح نرام اللجقا  طق قن أبقحقاب الشقأ  
ا
والذم يسرم قانونا

 مقن  قاريقخ إبقالغقهقم بقالقققرار  30عقلقى ققراراع القلقجقا  أمقام املقحقكقمقة االبقرقدائقيقة خقالل 
ا
يقومقا

 واجب الرنفيذ.
ا
 وإال أنب  قط يا

انققطقق ققققق  فققي   قق  أنشققطققة أول لققجققنققة مققخققرققصققة لققفققض الققنققزاعققاع الققرققأمققيققنققيققة  لققرققاققو  

بققمققثققابققة مقق ققكققمققة مققخققرققصققة بققفققض الققنققزاعققاع فققي قققطققاع الققرققأمقق قق  املققحققلققي  قق ققول  و  

ونقول القنقزاعقاع إلقى سققاحقاع القققضقاء  وفققق املقديقر الق قام لققهقيقئقة القرققأمق ق   إبقراهقيققم 

 الزعا  .

  حققيققث 
ا
وأشققار الققزعققا قق  إلققى ا ققرققفققاء الققهققيققئققة بققاطققالق لققجققنققرقق قق  لققفققض الققنققزاعققاع حققالققيققا

 
ا
 .ستبدأ اللجنة الثانية الخانة بامارة أبوظبي أعمالها قريبا

لسققنققة  33ورقق ققد الققلققجققا  املشققاقق ققة وفققق الققنققرققام الصققا ر مققن قققبققل إ ارة الققهققيققئققة رقققم 

 لققعلققيققة املقق ققرققا ة لققحققل الشققاققاوى املققققدمققة مققن قققبققل أبققحققاب الققووققائققق  2019
ا
 ققطققويقرا

قاع ومقققزو م القققخققدمقققاع  حقققيققث رققق قققد بققمقققثقققابققة مققق قققكققمقققة فقققنققيقققة مقققخققرقققصقققة  ضققد الشقققركق

 ألطرا  القنقزاع  ويقرقوققع مق قهقا أ   ق قد مقن  ق قول القحقصقة األ قاقك مقن 
ا
وم زمة قانونا

 .الخالفاع والنزاعاع الرأمينية إلى ساحاع القضاء االعريا م

و رألف اللجا  من رئ ع إلى جانب عضوين أو أ ثك من الهيئة  مع االسرقفقا ة مقن 

القخققاققكاء واالسققتققشققاريقق قق  القققققضققائققيقق ق  وخققاققكاء الققكققشققف و قققققديققر األضققرار  ورسققرققخققدم 

املققحققكققمققة  قققققنققيققة اال صققاالع عققن بقق ققد عققاققك وسققائققل الققرققوانققل املققر قق  واملسققمققوع  مققع 

إمقاققانققيققة  قبققا ل املسققتققنقداع والقق ققوائقق  وإققامققة الققجقق قسققاع مققع اعققرقمققا  القق ققغقة القق ققربققيققة 

 املصقققدر: الرؤيقققةواالسر انة باملتكجم   في حال اققرقضق  القحقاجقة  فقيقمقا يقرقم االعقتقكا  بقالقرقوققيق قاع 

Insurance companies are awaiting a response from the 
Ministry of Finance regarding a new pollution tax to be 
imposed on vehicle owners. The tax is provided for in the 
draft revised finance law scheduled to be passed in 
2020. 

The ministry had indicated that insurers would collect 
the tax on its behalf. However, insurers are asking the 
ministry for a fee amounting to 35% of the value of the 
tax to defray collection expenses. 

The chairman and managing director of Alliance Assur-
ances, Mr Hassan Khelifati, who is also the vice presi-
dent of the Union of Algerian Insurance and Reinsurance 
Companies, said that insurers need to be paid for the tax 
collection service. This is because they have to incur 

costs to help the government to collect the tax, like 
deploying manpower and updating their IT systems, 
according to local media reports. Insurers are con-
cerned too that the tax would cause the insured to cut 
voluntary insurance services to pay it. 

The draft law proposes the annual pollution tax on 
motor vehicles be collected by insurers when they 
issue motor insurance policies. The amount of tax is 
set at DZD1,500 ($12.60) for tourist vehicles and 
DZD3,000 for other vehicles. 

The Finance and Budget Committee of the National 
People's Assembly pledged, during a meeting earlier 
this month with representatives of the insurance sec-
tor, that it would study their concerns. 
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وبققالققرققالققي  قققققل الققحققاالع الققتققي ال  ققمقق قق،  ققأمققيققنققا سققاريققا وققق  الققحققوا    و قققققل بققالققرققالققي عققد  

القحقاالع الققتقي  ضقطققر عقنققدهقا إلقى مققراجق قة أقسققام املقرور   ققمقا نقأمققل أ  يقاقو  هققذا حقافققزا 

لقرققق قيقل القحققوا   املقروريقة  وبقالقذاع القحققوا   القجقسقيقمقة ومقا رسققبقبقه مقن أضقرار بشقريققة 

ومقا يقة  وذلق، لقاققو  أ  القرقأمق قق  يقققدم حقوافقز وخصققومقاع مقمقرققازة ألبقحقاب ال قجققالع 

القققنقققرقققيقققفقققة  و قققر قققفقققع األقسقققاط القققرقققأمقققيقققنقققيقققة فقققي املقققققققابقققل ألبقققحقققاب ال قققجقققالع السققق قققئقققة فقققي 

 “.املطالباع الرأمينية

عققن الققنققسققبققة املققرققوققق ققة لققزيققا ة املققر ققبققاع املققؤمققن عقق ققيققهققا  أو ققث القق قق قق قق قق  أنققه مققن الصقق ققب 

 .الروقع اآل   إال أنه يؤمل أ   او  الزيا ة  ب كة لنكى النرائج ا،يجابية املروق ة

فققي إطققار  خققر   شققف املققر ققز الققوطققغققي لسققالمققة الققطققرق أ  إحصققائققيققاع نققا رة عققن ا، ارة 

ال امة ل مرور أ دع ار فاع  حايقا القحقوا   املقر قبقطقة بقا،طقاراع فقي القنقصقف األول مقن 

  فيما شد  املر ز على الدور الرئ ع ملالك املر باع والسائققق ق  فقي القحقد مقن 2019عام 

ذل،  من خالل االهرمام بف ا إطاراع مر باتهم على األقل مقر ق ق  فقي الق قام لق قسقهقمقوا 

فقي القجققهقو  املقق قمققوسقة املققبقذولققة مقن الققجقهققاع املق ققنقيققة بسقالمققة املقرور مققن أجقل  قققق ققيقل عققد  

 .الضحايا و حجيم املشا ة

فقققيقققمقققا بقققدأع ا، ارة الققق قققامقققة لققق قققمقققرور ربقققط  قققأمققق ققق  املقققر قققبقققاع بقققاملقققخقققالقققفقققاع املقققروريقققة  

سقاعققة  72بق قد م ق قي “ عقدم وجققو   قأمق ق  سقارب لق قمقر ققبقة” مق قد ة حصقول مقخقالقفقة 

من حصول القائد على مخالفة مروريقة  سقواء عقن طقريقق سقاهقر أو بقاشقر   شقف 

  أ  نسقققبقققة عقققد  «القققوطقققن»املقققرققق قققد  ا،عقققالمققق  لقققققققطقققاع القققرقققأمققق ققق  عقققا ل الققق ققق ققق ققق ققق  لقققق

من إجمالي عقد  املقر قبقاع  مقرقوقق قا أ   50%املر باع املؤمن ع يها  صل إلى حوالي 

 . زيد النسبة ب د القرار األخ ك

أشقار الق ق ق ق قق  إلقى أنقه يقرقوققع مققن القققرار أوقرا إيقجقابققيقا عقلقى ققطقاع الققرقأمق ق  مقن حقيققث 

ار قققفقققاع أعقققدا  السقققيقققاراع املقققؤمقققن عققق قققيقققهقققا  وبقققالقققرقققالقققي  قققققققل حقققاالع االحقققرقققيقققال و قققاقققو  

القرققغقطققيقة الققرقأمققيقنققيقة أوسققع وأشقمققل  مققمقا يققؤ م إلقى اسققرققققرار سقوق  ققأمق قق  املقر ققبققاع 

وأسقق ققار الققرققأمقق قق  بققالققذاع إذا  ققم الققرققأمقق قق  عققلققى جققمققيققع املققر ققبققاع بققالسققوق السقق ققو م 

 .على املدى الطويل

لف  املر د  ا،عالم  لقققطقاع القرقأمق ق  إلقى أ  القنقرقام القجقديقد لق قربقط سقيقؤ م إلقى 

زيققا ة االسققتققثققمققار فققي مققجققال الققرققأمقق قق  و قق ققسققن الققخققدمققاع املقققققدمققة لقق ققمققؤمققن عقق ققيققهققم  



 النشرة االلكترونية

 ومن إيجابياع القرار:

 زيا ة االستثمار في مجال الرأم   و  سن الخدماع املقدمة 

 ار فاع أعدا  السياراع املؤمنة 
 املصقققدر: الوطن أو  الين

 – وطقالققب السققيققد بققيققومققى  نققائققب القرئقق ققع الققرققنققفققيققذى لشققر قة املصققريققة لقق ققرققأمقق قق  الققرققاقافققلققى

قاع الققرققأمقق قق   مققن خققالل زيققا ة  مققمققرقق ققاققاع  بضققرورة رققغققيقق ققك السققيققاسققة االسققتققثققمققاريققة لشققركق

األمقوال املسققتقثققمققرة فقى الققققنققواع مضققمقونققة الق ققائققد  ولقكققن بقاجققال طققويق ققة لضقمققا   قق ققققيققق 

عققائققد مسققرقققققر لققفققتققكة طققويقق ققة  بققا،ضققافققة لققرققوجققيققه جققزء مققن األمققوال املسققتققثققمققرة إلققى سققوق 

 .املال  مع الر وط فى القراراع املر بطة بشراء األسهم املرداولة

 مققنققذ القق ققام املققا قق ققي  
ا
قا  مققرققوققق ققا وأضققا  أ  االنققخققفققاضققاع املققرققرققالققيققة فققى سقق ققر الققفققائققدة كق

ورجققث اسققرققمققرار  خققالل الققفققتققكة املقققققبقق ققة  ومققن وققم يققجققب عققلققى شققركققاع الققرققأمقق قق  عققدم  ققر قق ققز 

عقققلقققى أ واع الققدخقققل القققثقققابققق   مققثقققل أذو  القققخقققزانقققة و  100%أمققوالقققهقققا املسقققتققثقققمقققرة بقققنقققسققبقققة 

 .الو ا ع

مققن جققانققبققه أ ققد مقق ققمققد مصققطققفققى عققبققد الققرسققول  القق ققضققو املققنققرققدب لشققر ققة أوريققنقق  

ل رأم   الراافلي بق قطقاع القرقأمق ق  أ  خقفقض القفقائقدة عقلقى القو ا قع لقه  قأوق قكا   األول 

ايجا ى وير بط بزيا ة االستثماراع  وبالرالى زيا ة حصي ة أقساط الرأم ق  القنقا قجقة 

عن رغطيتها  أما األور الس ب  فير  قق بقانقخقفقا  الق قائقد عقلقى األمقوال املسقتقثقمقرة فقى 

 .القنواع املضمونة  مثل الوا  ع والسنداع وغ كها

ولقفقق  إلققى أ  الققنققرقائققج االيققجققابققيققة املقنققرققرققرة رسققرقد ققى  قق ققرك شققركققاع القرققأمقق قق  لضققبققط 

ايقققاع املققنقافسققة فقيققمقا بققيق ققهقا  لققرقصققبق  عقلققى القخققدمقة ولقق قع األسقق قار  وذلقق، لسقبققبق قق   

األول مر بط بالرغبة فى ر ويض الفاقد من عوائد القنواع مضمونة ال قائقد  والقتق  

قا الشقتقكاطقاع القققانقو    1981لسقنقة  10 تك ز فيهقا اسقتقثقمقاراع شقركقاع القرقأمق ق  وفققا

  والسققبققب الققثققانققى لققه 2008لسققنققة  118والئقق ققرققه الققرققنققفققيققذيققة  ورقق ققديققال ققه بققالقققققانققو  

 .عالقة بر قيق فوائض من اال رراب الفغي  أو ما يسم  باال رراب الرأميغ 

 انخفا  حاالع االحريال و او  الرغطية الرأمينية أشمل 

   اسرقرار سوق  أم   املر باع وأس ار الرأم 

، املر زى بقخقفقض أسق قار القفقائقدة لبن وقع عد  من مسئولى قطاع الرأم   لجوء الشركاع لرغي ك أنماط ر امالتها الفنية واالستثمارية خالل الفتكة املقب ة  على خ فية قرار ا

 .على ا،يداع وا،قرا  ل مرة الثالثة على الروالى

 املصقققدر: املقققققال

القققرقققجقققاريقققة لقققلقققحقققفقققاط عقققلقققى اسقققرقققمقققراريقققة  ققق ققق، األنشقققطقققة بقققمقققا  قققوفقققر مقققن فقققرص عقققمقققل  قققبققق قققكة 

ل شباب  وبقمقا رسقاهقمقه مقن نقمقو فقى القنقا قج املقحقلقى ا،جقمقالقى مقن خقالل  ق ق، االسقتقثقمقاراع 

القكقبق قكة فقى  ق ق، القققطقاعقاع  والفقرقا إلقى أ  ا قبقع إرشقا اع خقبق قك املق قايقنقة رسقاهقم فقى القحقد 

 .من خطر  جاور املحالع الرجارية  وإماانية امردا  الحريق من م ل آلخر

ولقفقق  إلققى أنقه كقق ققمقا كققا  هققنقاك  قق ققسقن فققى  رجققة خققطقورة الققرققأمق قق  عققلقى املققحققالع القرققجققاريققة 

بمناطق الق قرقبقة واملقوسقاقى  كق قمقا سقمق  ذلق، لشقركقاع القرقأمق ق  بقرقققديقم أسق قار  قنقافسقيقة 

لقهقم وشققروط جقيقدة  وبققالقرقالققى يقمقكققن لق ققرقاجقر أ  يققدفقع قسقطققا بسقيقطققا  وفقى نقفققع القوققق  

 .فا   وافر وسائل الحماية واألما  ي م  النشاط االقرصا ى ل راجر

ومققن جققهقققرققه  اعقققرققاققك وسقققيققط  قققأمقق قق  حقققر  أ  الققرقققأمقق قق  عقققلققى القققرققجققار ومققق ققالتقققهققم الققرقققجققاريقققة 

ا إلقى  بمناطق مثل ال ربة واملوساى ل س  خطرا ر يئا بالنسبة لشقركقاع القرقأمق ق   ومشق قكا

أ  ققققطقققاع القققرقققأمققق ققق  لقققه  ور  قققبققق قققك  قققجقققا  املقققجقققرقققمقققع يقققجقققب أ  يقققققققوم بقققه فقققى حقققمقققايقققة أنقققول 

 .وممر ااع األفرا   واألنشطة االقرصا ية املخر فة

ققا مققرققنققا ققى الصققغققر  خققانققة أل   وأضققا  أ  الققرققأمقق قق  عققلققى املققحققالع الققرققجققاريققة يقق ققرققاققك  ققأمققيققنا

ققا إلققى أنققه لقق ققع كققل املققحققالع الققرققجققاريققة  املققحققل الققرققجققارى يقق ققرققاققك هققو رأسققمققال الققرققاجققر  والفققرا

 . روافر اها وسائل الحماية واألما  مثل طفاياع الحريق وغ كها

قاع الققرقققأمقق قق  بقققرققوعققيقققة الققرقققجققار بققأهقققمققيققة اسقققرققخققدام وسقققائققل الققوققققابققة واألمقققا   وطققالققب شقققركق

وا،رشا اع الالزم ا باعها عقنقد  قخقزيقن القبقضقاع  وطقرق القرقخق قا مقن القققمقامقة  و قذلق، 

أنققرققمققة الققتققهققويققة  بققمققا يقق ققمقق   قق قق، الققبققضققا ققع مققن سققرعققة االشققرقق ققال نققتققيققجققة الر ققفققاع  رجققاع 

 .الحرارة مثال  و ذل، فى حالة وقوع الحريق يرم السيطرة ع يه سري ا  و ق يل  وار 

ولف  أ  شركاع الرأم    قوم بم اينة كقل خقطقر  قزيقد ققيقمقرقه عقن مق قويقن جقنقيقه  ويقنقرقج 

عن  قرير امل اينة مالحراع يجب أ  يتب ها الراجر مثل  وف ك طفاياع الحريق  ونقرقام 

لإلنذار  و ذل، رشاشاع ميا  على سقبقيقل املقثقال  وكقل مقا يقكقفقل  ققق قيقل احقرقمقالقيقة وققوع 

الخطر  أما بالنسبة لألخطار الت   قل قيمتها عقن مق قيقو  جقنقيقه ال يقرقم مق قايقنقتقهقا  و قى ال 

ا على شركاع الرأم   فى ظل وجو  ا فاقياع إعا ة  أم   ور ويضاتقهقا لق قسق    مثل خطرا

 . ب كة

وبقدور   أو ققث القد ققرقور خقق قكى عققبقدالققققا ر  خققبق ققك القرققأمق قق  االسقتققشقارى وأسققرقاذ الققرقأمقق قق  

بجام ة القاهرة  أ  الرأم   على الرجار وممر ااتهم بب ض املناطق الرجقريقة املقرقكقدسقة 

ا أل  نقوعقيقة القبقضقاعقة مقثقل األققمقشقة  مثل ال ربة واملوساى ي راقك شقديقد القخقطقورة  نقرقرا

بقق ققد قققيققام كققل مققن الققغققرفققة الققرققجققاريققة بققالقققققاهققرة والققغققرفققة الققرققجققاريققة بققالققجقق ققزة بققرققوقققيققع 

برو وكول ل رأم   على الرجار ضد مقخقاطقر القحقوا   ال قخقصقيقة كقالقوفقاة  والق قجقز 

الكلى والجز ى املسرديم   بجانب الرأمق ق  عقلقى املقحقالع القرقجقاريقة  بقمقا  ق قرقويقه مقن 

بضققا ققع وغقق ققكهققا ضققد مققخققاطققر الققحققريققق والسققطققو عققدة رسققاؤالع حققول  رجققة خققطققورة 

الرأم   على   ، املحالع التق   قفقرقققر إلقى وسقائقل القوققايقة واألمقا  مقثقل نقرقم ا،طقفقاء 

 .ومااف ة الحريق  و ذل، سوء الرخزين والتهوية

وعما إذا كان  شركاع الرأم   سرقبل الرأم   على   ، املحالع الرجقاريقة بسقهقولقة  

ول رق يل من  را م الر ويضاع فى املسرقققبقل اققتقكح كقوا ر القققطقاع  أ  يقرقم مق قايقنقة 

 .  ، األخطار أو اشتكاط على الرجار  وف ك وسائل الوقاية واألما 

واقتكح الب ض بسن الدولة لتقشقريقع إلقزامقى لق قرقأمق ق  عقلقى القرقجقار  شقرط لقلقحقصقول 

عققلققى  ققرخققيققا مققزاولققة الققنققشققاط  و ققاققويققن مققجققمقق ققة لقق ققرققأمقق قق  عققلققى الققرققجققار عققاققك نققرققريققة 

فى الرأم   لراوين م فرة أقساط  ب كة  واحرياطاع ملقواجقهقة أى  «األعدا الكب كة»

 .ر ويضاع مسرقب ية

بقق قق  الققرققأمقق قق  املصققرى ” قققال جققمققال  ققحققا ققة  رئقق ققع قققطققاع ا،نققرققاج والققفققروع بشققر ققة 

  إ  الققرققأمقق قق  عققلققى مققمققرقق ققاققاع الققرققجققار فققى مققنققاطققق مققثققل القق ققرققبققة واملققوسققاققى “ السقق ققو ى

ر راك أخطقار ر يقئقة  و رجقة احقرقمقالقيقة وققوع القخقطقر  قبق قكة  خقانقة مقع  قكقرار وققوع 

حقققوا   حقققرائققققق خقققالل السقققنققققواع املقققاضقققيققققة فقققى مقققنققققاطقققق الققق ققققرقققبقققة واملققققوسقققاقققى وسققققوق 

 .الجم ة  وغ كها من املناطق

وأضا   حا ة أ  الرأم   ل ع  ور  فقط ر ويض األضرار الت   لحق بالرجار بقمقا 

يتسغ  لهم مق قاو ة مقزاولقة نشقاطقه مقرة أخقرى بصقورة طقبقيق قيقة  وإنقمقا أيضقا لق قرقأمق ق  

 ور مقهققم فققى  قق ققسقق قق   رجققة الققخققطققر  وذلقق، عققاققك إجققراء مقق ققايققنققة لقق ققمقق ققالع الققرققجققاريققة  

و  ديد  رجة الخطر و قذلق، املقالحقرقاع القواجقب ا قبقاعقهقا لقرققق قيقل احقرقمقالقيقة وققوع 

الخطر  مثل  قوافقر وسقائقل القوققايقة واألمقا  مقثقل طقفقايقاع القحقريقق ورشقاشقاع املقيقا  

 .وغ ك 

ققا إلقى ضققرورة االهقرققمقام بققاعققا ة  قخققزيقن الققبقضققا قع بققرقق ق، املققحقالع الققرقجققاريققة  وأشقار أيضا

بشققاققل يسققهققل مقق ققه السققيققطققرة عققلققى الققحققريققق فققور وقققوعققه  وعققدم السققمققاح بققانققتققشققار 

 .الحريق وامردا  ألسنة ال هب لاامل م روياع املحل

وأ د أ  قطاع الرأم   له  ور اجرما ى مهم فى حماية األنشطة االقرصقا يقة  ومق قهقا 
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بقق قققنقققمقققا سقققرقققققققع حقققوا   حققريقققق لقققبقققضقققع أو عشقققراع القققرقققجقققار فققققققط  لقققذا سقققرقققاقققو  حصقققيققق قققة 

 .األقساط أ اك بكث ك من الر ويضاع الت  يرم نرفها ل رجار فى حالة وقوع األخطار

وأ د ضقرورة أ  رشقتقكط شقركقاع القرقأمق ق  عقلقى القرقجقار  قوفق قك وسقائقل القحقمقايقة واألمقا  فقى 

مقق ققالتققهققم الققرققجققاريققة  مققثققل  ققوفقق ققك طققفققايققاع الققحققريققق ورشققاشققاع املققيققا  و ققخققزيققن الققبققضققا ققع 

ا عققن الققققمققامقة واملققيققا   وعقزل األسققالك الققكقهققربققائقيققة  والققرقأ ققد مققن  بصقورة مققنققرقمققة  و قق قيققدا

 .سالمة التهوية لاى سرم الرأم   على م التهم الرجارية

وأضقا  أ  كققل  ق قق، املقالحققرقاع الققخقانققة بقاملقق قايققنقة رسققتقهققد  حقمققايقة الققرقجققار وأنشقطققتقهققم 

الققرققجققاريققة و ققوعققيققتققهققم بققأهققمققيققة الققرققأمقق قق  عقق ققيققهققا وحققمققايققتققهققا  أل  مصققدر رزقققهققم هققم وأسققرهققم 

 .وال ام    لديهم  و ى أحد أضالع الرنمية االقرصا ية

ققاهقققل القققدولقققة سقققدا   وأشقققار إلقققى أ   قققوفققق قققك القققرقققأمققق ققق  ا،لقققزامقققى عقققلقققى القققرقققجقققار يقققخقققفقققف عقققن كق

ر ويضاع ل رجار فى حالة وقوع حوا   حرائق باملناطق القرقجقاريقة  أل  شقركقاع القرقأمق ق  

 .سو   ردخل بموجب ووائق الرأم   لر ويض الرجار

واملنسوجاع قابق قة لقالقشقرق قال  وفقى حقالقة اشقرق قال القنق قكا  اقهقا  قمقرقد سقريق قا  و قاقو  

 .خسائرها  ب كة

وأضا  عبدالقا ر أ    ، املناطق مزحمة  ويرم افتكاش الطقرق بقالقبقضقا قع فقيقاقو  

مقن الصق ققب ونقول سققيقاراع ا،طققفقاء واملقق قداع إلققى مقاققا  القحققريقق سققريق ققا وبقطققريققققة 

سققهقق ققة  مققا يققجقق ققل السققيققطققرة عققلققى الققحققريققق نقق ققبققا  و ققذلقق،  ققمققرققد الققحققرائققق لقق ققمقق ققالع 

 .املجاوة وممر ااع الغ ك

وطقققالقققب القققدولقققة بسقققن رشقققريقققع ،لقققزام القققرقققجقققار بقققالقققرقققأمققق ققق  عقققلقققى مققق قققالتقققهقققم القققرقققجقققاريقققة 

وبضا  هم ضد أخطار الحريق والسطو واألخطار ا،ضافية بجانب رغطية مقخقاطقر 

املسئولية املدنية قبل الغ ك  لحماية ممر ااع الغ ك  ومش كا إلى ضرورة الربقط بق ق  

 .حصول الراجر على  رخيا ملزاولة نشاطه وب   شرائه   ، الووائق الرأمينية

واعقرققاققك أنقه عققنققد فقر  الققرققأمق قق  عققلقى الققرققجقار إجققبققاريقا و ققاققويقن مققجققمق ققة لقق قرققأمقق ق  عققلققى 

ا لنرقريقة األعقدا   مقا  الرجار ستر امل شركاع الرأم   مع عد   ب ك من الرجار وفقا

يج ل احقرقمقالقيقة وققوع القخقطقر قق قيق قة  إذ سقرقم  قجقمقيقع األقسقاط مقن  ال  القرقجقار  
 املصقققدر: املقققققال

L’entrée en vigueur de 
la loi sur les 
évènements 
catastrophiques a sus-
cité de vives réactions 
chez les citoyens qui 
se sont retrouvés avec 
des primes d’assur-
ance légèrement en 
hausse sans pour au-
tant discerner les 
avantages dont ils vont 
bénéficier avec le dé-
marrage inces-
samment du Fonds de Solidarité contre les Évènements 
Catastrophiques (FSEC). 

Pour le propriétaire d’une voiture qui paie en moyenne 
3.000 Dhs/an d’assurance voiture, l’impact financier de 
ce régime de couverture se décline en deux parties : 

3.5% pour la couverture assurantielle de l’assuré, soit 
l’équivalent à 120 Dhs l’année. Cette couverture lui per-
met de couvrir sa voiture et sa famille contre les événe-
ments catastrophiques prévus par la loi 110-14. 

1% du montant de la 
prime d’assurance 
versée pour le 
compte du Fond. Il 
aura à participer à 
la solidarité natio-
nale par l’instaura-
tion d’un régime 
indemnitaire pour la 
couverture des 
évènements 
catastrophiques 
d’un montant de 30 
dhs /an, soit de 

moins de 3 dhs/ mois. Cette contribution permettra 
également à l’assuré d’être pris en charge par le 
FSEC dans le cas où son habitation est non assurée. 

A noter que le Fonds de solidarité bénéficiera pour 
l’année 2020 d’une dotation du budget de l’Etat de 300 
MDH. 

To watch the video, pleas Click on the picture 

Ecoactu.maSource:  

  فقققد  ق قولق  الشقر قة 2019وعلى مسرقوى نقرقائقج فقتقكة القتقسق قة أشقهقر األولقى مقن عقام 

 .ل رب ية ُمقارنة بذاع الفتكة من ال ام السابق

ألقف  والر  مقققابقل خسقائقر بقققيقمقة   13.475وب غ الرب  املنسوب ملساهمي الشر ة األم 

 .ألف  والر 19.067

شققققر ققققة املققققجققققمققققوعققققة القققق ققققربققققيققققة  شققققفقققق  الققققبققققيققققانققققاع املققققالققققيققققة ل

بقاملقائقة   264.8عقن ر قجقيقل ققفقزة فقي األربقاح بقنقسقبقة ) امل روفقة بقاسقم )أريقج ل رأم  

 .ب هاية الر ع الثالث من ال ام الحالي على أساس سنوم 

مققق ققيقققو   والر   3.94وونقق قق  أربقققاح الشققر قققة املققنقققسققوبقققة إلققى مسقققاهققمققي الشقققر ققة األم 

مق قيقو   والر فقي القفقتقكة نقفقسقهقا مقن 1.08ُمقابل   2019ب هاية الر ع الثالث من عام 

 لبيا  بحف  ل بورنة2018عام 
ا
 .  وفقا

 املصقققدر: مباشقققر

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=sIjZdnlDyrs&feature=emb_logo
https://www.mubasher.info/markets/BB/stocks/ARIG/profile
https://www.mubasher.info/markets/BB/stocks/ARIG/profile
https://www.mubasher.info/news/3366625/-%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://www.mubasher.info/news/3366625/-%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
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في  «املؤسسة اإلسالمية»"ضمان" توقيع مذكرة تفاهم مع 

ائتمان الصادرات  تأمين االستثمار و

( 2020-2023وبموجب مذ رة الرفاهم  س رم وضع خطقة عقمقل ملقّدة وقالوقة سقنقواع )

 ققرمقق  إلققى  قق قققققيققق أهققدا  املققذ ققرة ومققرققابقق ققة إنققجققازهققا  وريققا. ورشققمققل الققكققثقق ققك مققن مقق ققاور 

الر او  مقن بقيق قهقا:  قنقسقيقق القجقهقو  لق قمقشقار قة فقي ا قفقاققيقاع إعقا ة القرقأمق ق  بقالقحقصقا 

الققنققسقققبققيققة وزيقققا ة حصققتقققهققمققا مقققن القققققائقققم مقق قققهققا مققع هقققيققئققاع الضقققمققا  القققوطققنققيقققة فققي القققدول 

األعضققاء  إضققافققة إلققى  ققكققثققيققف الققرقق ققاو  املشققتققكك فققي مققجققال إعققا ة الققرققأمقق قق  االخققرققيققارم  

 عقن  قبقا ل القخقاقكاع فقيقمقا يقرق ق قق 
ا
و  صيل الديو  املر  قة بال م ياع املؤمنقة  فضقال

بقققا قققرقققرقققاب املقققخقققاطقققر القققرقققجقققاريقققة وغققق قققك القققرقققجقققاريقققة  ونسقققب أقسقققاط القققرقققأمققق ققق  واألسقققالقققيقققب 

  وامل اي ك املرب ة في   ديدها  و طوير عقو  الرأم   امل مول اها.

و نا املذ رة على التسويق املشتكك املباشر ل منرجاع القرقأمقيقنقيقة مقن خقالل  قنقرقيقم 

قاع  نققدواع وزيققاراع مققيققدانققيققة  اخققل األسققواق املشققتققك ققة لقق ققمققؤسققسققرقق قق  وذلقق، لقق ققشققركق

االستثمارية والرصديرية الكاكى ول مؤسساع املالية ولهيئاع الضما  الوطقنقيقة  هقذا 

إلى جانب ر زيز الر او  في مجال الردريب املشتكك ل اوا ر  و طوير نقرقم املق ق قومقاع 

املسقرقخقدمقة  و قبقا ل القبق قو  والقدراسقاع واملقق ق قومقاع وخصقونقا القرقجقاريقة واملقالقيققة 

 والقانونية عن املستثمرين والبنوك والشركاع املصدرة واملسرور ة.

ضد املخقاطقر القرقجقاريقة والسقيقاسقيقة و قبقا ل القخقاقكاع 

 وامل  وماع 

وق   املؤسسة الق قربقيقة لضقمقا  االسقتقثقمقار وائقرقمقا  الصقا راع )ضقمقا ( مقذ قرة 

 ققفقققاهققم مقققع املققؤسقققسققة ا،سقققالمقققيققة لقققرققأمققق قق  االسقققتقققثققمقققار وائققرقققمققا  الصقققا راع )عضقققو 

مجموعة البن، ا،سالمق  لق قرقنقمقيقة(  وذلق، اقهقد  رق قزيقز القرق قاو  فقي مقجقال  قأمق ق  

االستثقمقار وائقرقمقا  الصقا راع ضقد املقخقاطقر القرقجقاريقة والسقيقاسقيقة و قذلق،  قبقا ل 

  الخاكاع وامل  وماع والرنسيق في مجال األنشطة التسويقية والردريبية.

وققع املققذ قرة نققيقابققة عقن املققؤسقسققة الق ققربقيققة لضقمققا  االسقتققثقمققار وائقرققمقا  الصققا راع 

)ضققمقققا ( املقققديقققر الققق قققام  عقققبققد ع أحقققمقققد الصقققبقققيققق   فقققيقققمققا وققققع املقققذ قققرة نقققيقققابقققة عقققن 

املققؤسققسققة ا،سققالمققيققة لققرققأمقق قق  االسققتققثققمققار وائققرققمققا  الصققا راع  الققرئقق ققع الققرققنققفققيققذم 

أسامة عبد الرحمن الق   ي  في الاوي  ب قضقور القد قرقور بقنقدر بقن مق قمقد حقمقزة 

حجار رئق قع مقجقمقوعقة القبقنق، ا،سقالمق  لق قرقنقمقيقة  ورئق قع مقجق قع إ ارة املقؤسقسقة 

 ال ربية لضما  االستثمار وائرما  الصا راع أحمد بن م مد الغنام.

 املصقققدر: الشرق االوسط

وأشقار رئق قع شققر قة مصقر لقق قرقأمقق ق   أ  جقمق ققة القرق ققويضقاع املسقد ة مققن شقر قة مصققر 

مق قيقو   4524م يو  جقنقيقه مقققابقل مقبق قغ  4773مب غ  2019يونيو  30ل رأم   ب غ  في 

 .5.5%جنيه خالل الفتكة املقارنة بم دل نمو قدر  

مقق ققيققار   29.7بقق ققغ  2019يققونققيققو  30وأضققا  مققؤمققن بققأ  إجققمققالققي اسققتققثققمققاراع الشققر ققة فققي 

م يار جنيه  ب نمقا بق قغق  16.3ب غ   2019يونيو  30جنيه  وأ  حقوق املساهم   في 

فقى  م يار جنيقه 12.2مقابل  2019يونيو  30في  م يار جنيه 13.0حقوق حم ة الووائق 

 .6.0%بم دل نمو قدر   2018يونيو  30

مقق ققيقو  جققنققيققه  2213لققرققبقق قغ   2019يققونققيقو  30وققد ار ققفققع نقافققي أربققاح القق قام املققنققرق ققي فققي 

 16.2%بم قدل نقمقو ققدر   2018يونيو  30م يو  جنيه ل  ام املنر ي في  1904مقابل 

 .37.21%  وبنسبة   قيق ل مستهد  

قال مؤمن م مد مخرار رئ ع شر ة مصر ل قرقأمق ق   إ  

مقق ققيققو  جققنققيققه  8990بققمققبقق ققغ  2019يققويققنققو  30الشققر ققة حقققققققق  جققمقق ققة أقسققاط فققي 

مقق قيققو  جقنققيققه  433بقزيققا ة ققدرهققا  2018يقونققيقو  30مق ققيقو  جققنقيققه فقي  8557مققققابقل 

 .108.5%وبنسبة   قيق ل مستهد  

جاء ذل، خالل ان قا  الجم ياع ال امة ال ا ية وغ ك ال ا ية لق قشقركقاع القرقابق قة 

لشققر قققة مصقققر القققققققابضققة لققق قققرقققأمققق قق  بقققرئقققاسقققققققة بققاسقققل القققحقققيقققغققي رئققق قققع مقققجققق قققع ا، ارة 

والقق ققضققو املققنققرققدب لشققر ققة مصققر القققققابضققة لقق ققرققأمقق قق  وبقق ققضققور أعضققاء الققجققمقق ققيققة 

ال امة وأعضاء مج ع إ ارة شر ة مصر القابضة ل رأم   وممثلي الهيئقة الق قامقة 

 .ل رقابقة املالية والجهاز املر زم ل م اسباع

 املصقققدر: أخبار اليوم

 20.7مقققابقل   2019/06/30فقى   مق قيقار جقنقيقه  22.1ب نما بق قغق  حقققوق حقمق قة القووقائقق 

 .6.6%بم دل نمو قدر   2018/06/30م يار جنيه فى 

مقققابقل 2019/06/30م قيقو  جقنقيقه فقى  1310وأشار إلى ار فاع نافى أرباح ال ام ليب غ 

وبنسبة   قيق ل مستهقد    11.7%بم دل نمو  2018/06/30م يو  جنيه فى  1173

53.21. 

أ ققد  . أحققمققد عققبققد السققالم عققبققد القق ققزيققز رئقق ققع شققر ققة 

بق قغ   2019/06/30مصر لرأميناع الحياة بأ  شر ره حقققق  إجقمقالقى أقسقاط فقى 

بققزيققا ة   2018/06/30مقق ققيققو  جققنققيققه فققى   4.013مقق ققيققار جققنققيققه مقققققابققل مققبقق ققغ   4.456

 .11.0%م يو  جنيه وبم دل نمو قدر   443قدرها 

 28.5بقق قغ   2019/06/30وأو قث عقبققد السقالم أ  إجقمققالقى إسققتقثقمققاراع الشقر ققة فقى 

مقق ققيققار جققنققيققه    8.2بقق قغقق    2019/06/30مق ققيققار جققنققيققه  وا  حققققوق املسققاهققمقق قق  فققى 
 املصقققدر: أموال الغد



 النشرة االلكترونية

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

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

 11 - 2020/10/14الجزائر خالل الفتكة 

Save The date 

Disclamer: 

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

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

 
قققق ققققاققققك عققققن  راء  

 
املقققققققققاالع ر

 واألحصائياع على مسؤولية املصا ر

الشقققققر قققققة   –املقققققديقققققر الققققق قققققام   –ققققققام االسقققققرقققققاذ/ مقققققجقققققيقققققب ر مقققققا  

اليمن بزيارة االسراذ/ شقكقيقب أبقو   –اليمنية القطرية ل رأم   

االمقققق قققق  القققق ققققام لققققإل قققق ققققا  القققق ققققام القققق ققققر قققق  لقققق ققققرققققأمقققق قققق  يققققوم   –زيققققد 

بمكربه باالمقانقة الق قامقة لقإل ق قا  الق قام الق قر ق   2019/11/20

لقق ققرققأمقق قق  والققذم أرققى لققتققهققنققيققرققه عققلققى  ققولققيققه مققنققصققب االمقق قق  القق ققام 

 لإل  ا  ال ام ال ر   ل رأم  .

 نعــــي

 الراحل/ فيصل أبو زيد

The General Secretariat of the Arab Insurance Federation, mourns 
the late: 

Mr. Fayçal Abouzaid 
 

The brother of : 
Mr. Chakib Abouzaid 
Secretary General 

General Arab Insurance Federation (GAIF) 
  
 
 

Our condolences to his family and colleagues 

 

May his soul rest in Peace 

  نعي األمانة ال امة لإل  ا  ال ام ال ر   ل رأم   :

 املرحوم الفاضل/ فيصل أبو زيد
 شققققققققيقققق

 االسراذ/ شكيب أبو زيد

 االم   ال ام

 لإل  ا  ال ام ال ر   ل رأم  

 2019/11/22الذم انرقل الى رحمره ر الى يوم الجم ة املوافق 

 

 من عائ ة الفقيد بأندق مشاعر ال زاء واملواساة  دمقونر 

 سائ    املولى عز وجل ا  يرغمد الفقيد برحمره الواس ة

 وا  ي هم أه ه جميل الصاك وحسن ال زاء.

 

  و انا هلل وانا اليه راج و  


