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GAIF Electronic Newsletter 

 Dear readers, 

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

Thank you for your support. 

راءنا االعزاء
ُ
 ق

 الرجاء من عموم القراء مدنا بأخبار شركاتهم وأسواقهم

 
 علــى دعمكـــم

ً
 شكــرا

Disclamer: 

The opinions expressed in the articles doesn’t reflect GAIF positions; the 
statistics are the sole responsibility of the articles authors 
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http://ifegypt.net/gaiffinancialInclusion/Conference/Registration
https://www.rdv-carthage.com/
http://ifegypt.net/gaiffinancialInclusion/Conference/Index
https://www.rdv-carthage.com/?page_id=6
https://www.rdv-carthage.com/?page_id=6


Dear GAIF members and friends, 
 
 

The GAIF General Secretariat team is deploying huge ef-
forts to send you the Newsletter every Monday, reaching 
2,700 readers by email and 2,500-3,000 via LinkedIn. We 
changed the GAIF Magazine content, being more rigorous 
and consistent; improved the presentation; increased the 
distribution from 750 to 1000 hard copies. In each issue, 
we have now a complete country file with statistics and 
interviews.   
 
 
 

Internally, we are upgrading the entire environment for 
employees and engaged in a process of improving the 
GAIF service level and improving the entire IT environ-
ment;  we will have a new website this year. 
 
 

Our communication has changed in terms of style and 
visuals, using social media to reach the broader insur-
ance commu nity. 
 
 
We are currently preparing for the next GAIF Conference 
in Oran (October 11-14th, 2020) in addition to two semi-
nars, part of a larger program of seminars and high-
level practical trainings. 
 
 

Considering the challenges we are facing ie. Digitalisa-
tion, financial inclusion, closing the protection gap.... our 
actions have to be consistent to achieve the set objec-
tives, in an effort to take the GAIF to the next level... 
 
 

This been said, your support and suggestions are most 
welcome! 

 أعزائنا أعضاء  وأصدقاء ا،  ا  ال ام ال ر   ل رأم  ؛  

 

  ب كة ،يصال النشرة ا،خبارية لكم 
ً
يبذل فريق األمانة ال امة جهو ا

ققار  عقاقك الققاقكيقد ا،لقكقتقكونقق  و  2700كقل يقوم اثقنق ق    حقيققى  صقل إ قى 

و لقققققد قققمققنققا بققرققغققيقق ققك مقق ققرققو  مققجقق ققة .    LinkedInعققاققك   2500-3000

"الققرققأمقق قق  القق ققر قق "   لققنققجقق قق ققهققا أ ققزققك عققمقق ققيققة و مققفققيققدة؛ وقققمققنققا    بققزيققا ة 

  1000إ ققى    750الققرققوزيققع مققن 
ً
نسقق ققة ورقققيققة.  فققي كققل عققد   نققنققشققر  مقق ققفققا

 .عن ب د مع ا،حصائياع واملقابالع

 

  ن مل على   س   ب ئة ال مل  ل موظف   و   س   مسرو  
ً
 اخ يا

ومقنقظقومقة  قكقنقولقوجقيقا املق ق قومقاع بقالقكقامقل ؛  وسقيقكقو   GAIFخدمة 

 .لدينا موقع جديد هذا ال ام

 

لقققققد رققغقق ققكع اققرق  ققواصقق ققنققا مققن حققيققى األسقق ققوب والشققكققل  بققاسققرقق ققدام 

 .وسائل الرواصل االجرماعي ل وصول إ ى جمهور أوسع

 

 ملقؤ قمقر 
ً
أ قرقوبقر  14-11القققا م فقي وهقرا  )   GAIFن ن نسرق قد حقالقيقا

( بقققا،ضقققافقققة إ قققى نقققدو ققق ققق   جقققزء مقققن بقققرنقققامقققج أ قققاقققك مقققن القققنقققدواع 2020

 .والدوراع الردريبية ال الية املسرو  

 

بقققالقققنقققظقققر  قققى القققرققق قققديقققاع القققتقققي نقققواجقققهقققهقققا أم القققرققققمقققنقققة والشقققمقققول املقققا قققي 

و ضقق ققيققق الققفققجققوة الققرققأمققيققنققيققة ... يققجققب أ   ققكققو  جققهققو نققا مققتققسقققققة مققع 

 .الر دياع لر قيق أهدافنا  في م اولة ،جراء نق ة نوعية لإل  ا 

 

  ب د هذا الرقديم   يبقى  عمكم واقتكاحا كم موضع  رحيب  ب ك!

Editorial االفتتاحية 

Chakib Abouzaid 

Secretary General   

 شكيب أبو زيد

 االمين العام
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To download The Marsh’s report, please Click Here. 

Health care expenditure is predicted to continue to 
grow in the Middle East and Africa (MEA) region and 
around the world. Monitoring key medical trends and 
the cost containment strategies that organisations are 
adopting is of keen interest to employers striving for 
efficiency and growth in 2020 and into the future. 

In this report, we will unpack the survey results from 
the MMB Medical Trends Around the World Report and 
take a deeper dive into the key medical trends impact-
ing employers in the Middle East and North Africa. 

Key findings for the MENA region: 

• Medical costs will continue to outpace general 

inflation, with even higher increases expected in 
2020. 

• Lifestyle factors will continue to drive increases in 

medical costs. 

• Over and under-utilisation will continue to be a 

challenge in the region. 

• Technology is being explored to provide progres-

sive solutions for preventative care, with the 
MENA region being the strongest adopter of virtual 
health consultations. 

Source: Marsh 

products & services, and refine existing ones in real 
time. This benefits customers and insurers alike.” 

The report also highlights the import role emerging 
markets have had in optimising the potential of differ-
ent data sources and consumer touchpoints. 

Players in these ,markets are partnering with estab-
lished digital platforms and ecosystems to combine 
features typically offered by standalone incumbent 
firms into a one-stop-shop service. 

Swiss Re’s latest Sigma report has highlighted the 
effect that growing granularity of insight into custom-
er behaviour is having on the role of insurance. 

Insurance’s role, Swiss Re says, is evolving from in-
demnification of losses to a broader consultative ser-
vice on risk prevention and mitigation covering both 
private and commercial clients’ changing needs over 
time. 

While consumer-supplier touchpoints will become 
predominantly digital, human interaction is 
expected to continue to play a role vis 
consumer feedback and analysis. 

The report notes how the availability of 
internet-enabled devices and universal 
connectivity has changed consumer be-
haviours and expectations, particularly 
among younger generations. 

Empowered with digitally-facilitated infor-
mation, consumers expect rapid access to 
information, transparency, and more per-
sonalised purchase experiences relevant 
to their lifestyles. 

“As a result of digitalisation, insurers now 
have direct connection to their custom-
ers“, says Jeffrey Bohn, Chief Research & 
Innovation Officer at Swiss Re Institute. 

“With the availability of granular data, in-
surers can better segment customers 
enabling them to develop new tailored 

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/mmb-medical-trends-report-2019.pdf
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In monetising the potential of digitalisation, insurers 
will need to manage local data protection and privacy 
requirements. 

Longer-term, the report stated that successful insur-
ers will be those that can leverage insights from their 
investments and partnerships in data and analytics, 
and develop compelling risk protection solutions 
aligned with evolving regulations. 

To Read and download Sigma 1/2020 (Data driven in-
surance), please Click Here 

Source: Reinsurance News & Swiss Re 

Insurers bring underwriting expertise, while plat-
forms and ecosystems offer access to customers 
through an ability to target specific segments and 
mine user behaviour, as well as offer multiple touch-
points to capture user attention. 

Lastly, Swiss Re notes the important role regulation 
will have in supporting the integration of new technol-
ogy and data into insurance business across different 
jurisdictions. 

Jordan 

قاع الققرققأمقق قق  بققلصققدار نشققرة أولققيققة عققن نققرققائققج أعققمققال قققطققاع الققرققأمقق قق  لقق ققام  بققاالسققتققنققا  ا ققى  شققو  االنققرققا   2019قققامققئ  ائققرة الققدراسققاع والققرققدريققب فققي اال قق ققا  االر نقق  لشققركق

 فقي شقهقر نق قسقا  مقن كقل عقام بق قد مصقا ققة 
ً
ق القحقسقابقاع الق قار قي مقدققوالر ويضاع الشهرية لشركاع الرأم   كو  البقيقانقاع املقالقيقة املقدققققة الق قرقامقيقة يقرقم انقجقازهقا  قالقبقا

اط والقرق قويضقاع قسقومج ع إ ارة الشر ة والهيئة ال امة ل شر ة  حيى  أر  هذه النشرة األولية لر ط  مؤشراع مبدئية عن أ اء الققطقاع والقحقصقص السقوققيقة مقن اال

 ونسب النمو في م ر ف فروع الرأم  .

  ر ويضاع الرأم  

  

 -وفيما يلي أبرز املؤشراع:

  أقساط الرقأم  

أظقققققهققققققرع الققققققنققققققرققققققائققققققج ا،جققققققمققققققالققققققيققققققة لسققققققوق 

 2019/12/31الققرقققققأمقق قق  األر نقق   ققمققا فققي 

( شقققر قققة  قققأمققق ققق  ) اخقققل 24عقققن أعقققمقققال )

 في أقساط الرأم   املكقرقتقبقة 
ً
األر  ( نموا

حققققيققققى وصققققققققققل إجققققمققققا قققققي   1.3%بققققنققققسققققبققققة 

 ينقار   614,492,222األقسقاط ا ى مب غ 

 يققنققار   606,637,965مقققققارنققة مققع مققبقق ققغ 

  .2018/12/31 ما في 

 

 

 

  الرأم   الركافلي

القتقي  قمقارسقهقا شقر قرقا  2019حققئ أعمال الرأم   الركقافقلقي فقي األر   فقي  قهقايقة عقام 

عقن عققام  6%مق قيققو   يقنقار وبقنققسقبقة ار ققفقاع بق قغققئ  71 قأمق ق  اجققمقا قي أقسقاط بققمقبق ققغ 

 ما نسبره  2018
ً
 .2019من إجما ي األقساط املكرتبة ل سوق ل ام  11.5%م ققا

https://www.swissre.com/dam/jcr:430c9b00-09ee-448f-8307-0ca484a2ad96/sigma1_2020_en.pdf
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 2019/12/31أعلى خمع شركاع من حيى األقساط املكرتبة ) اخل األر  (   ما في 

 % الحصة من اجما ي األقساط املب غ ) ينار أر ن ( اسم الشر ة

 gig 85,695,019 14.0الشرق ال ر   ل رأم   

 9.6 59,050,317 الرأميققن األر نيقققة

 7.6 46,365,752 األو ى ل رأم   -سوليدرر 

 7.3 44,792,214 النسقر ال ربق  ل رأميقن

 6.7 41,174,086 الشقرق األوسقط ل رأم  

 45.2 277,077,388 املجمقققققققققوع

 2019/12/31أعلى خمع شركاع من حيى الر ويضاع املدفوعة )  اخل األر  (   ما في 

 املب غ ) ينار أر ن ( اسم الشر ة
% الحصة من اجما ي الر ويضاع 

 املدفوعة

 gig 58,655,880 12.4الشرق ال ر   ل رأم    

 8.3 39,453,994 الرأم   األر نية

 6.5 30,765,291 األو ى ل رأم   -سوليدرر 

 6.4 30,167,782 الشرق األوسط  ل رأم  

 5.7 27,203,976 األر نية الفرنسية ل رأم  

 39,3 186,246,923 املجموع

 : اال  ا  االر ن  لشركاع الرأم   و أخبار الب داملصدر

أ اء القققطقاع والقحقصقص  املقديقر الق قام لقال ق قا  األر نق  بقأ  القنقشقرة األولقيقة لقنقرقائقج أعقمقال شقركقاع القرقأمق ق  رق قطق  مقؤشقراع مقبقدئقيقة عقن -هذا وب   االسراذ/ ماهقر القحقسق ق  

وافقق عق ق ققهقا مقن ققبققل إ ارة املققالسقوققيقة لقق قشقركقاع   مشقق قكا بقأ  مقر ققز القدراسقاع فقي اال قق قا  يصقدر القنققشقرة بقنقاءا عققلقى املق قزانققيقاع والقبقيققانقاع القققا مققة مقن الشقركقاع املقق قرقمقدة و 

 الرأم   وهيئة األوراق املالية.

الشقققركقققاع اط وأشققار القققحققسققق قق  بقققأ  ا، ققق ققا  يققق ققمقققل عقققلققى  قققفققريقققغ القققبققيقققانققاع ومققق قققزانققيقققاع الشققر قققة  قققمققا  قققي مققدرجقققة فقققي جققداول   واعقققرققمقققا هقققا عققلقققى هققذا األسقققاس مقققن حققيقققى أقسقق

  والر ويضاع وامل صصاع ورأس املال وهامش املالئة  ال حسب م زانياع شر ة الرأم   امل رمدة واملصا ق ع  ها من قبل الهيئة ال امة.

United 

Arab 

Emirates 

 في حوار له بمجلة البيان

 مواكبة التكنولوجيا وأهمية التواصلسعيد حتحوت: 

يؤ د السيد س يد حر وع القرئق قع القرقنقفقيقذم لشقر قة القهقالل اليقف  عقلقى أهقمقيقة القواققع االققرقصقا م الق قام فقي القبقال  واملقنقطقققة 

 ا قى نقرقائقج املقنقافسقة 
ً
لجهة إحداث نق ة نوعية و طور ف لي في ققطقاع القرقأمق ق   قمقا  ق قكه مقن القققطقاعقاع الق قدمقا قيقة واملقالقيقة  مقنق قهقا

 القاسية على األرقام والرب ية.

يققققول السقيققد سق ققيقد حققرق ققوع أ  القرققكقنققولقوجققيققا فقي قققطقاع الققرقأمقق ق  عققلقى ر ققم أهقمققيق ققهققا  فقل ققهقا لققم  قبقق قغ ضققرورة القرققواصقل والققرقفققاعققل 

 فقي الق قمقل والقحقضقور 
ً
 واسق قا

ً
املباشر ب   ممثلي الشر ة واملؤمن  وهذا مقا رق قمقل عق قيقه شقر قة القهقالل اليقف القتقي بقا قئ  ق قرقل حق قزا

 وا،نرا  في مم كة الب رين.

 ؟2019ما هو برأيكم الرطوراع التي ارأع على قطاع الرأم   خالل ال ام  •

 من  و   قطقوراع بقارزة  بقلسقرق قنقاء 
ً
  اسرمرع أوضاع القطاع على حالها  قريبا

ً
عامليا

قاع الققكققاققك    عققد  مققن عققمقق ققيققاع الققدمققج وا،سققرقق ققواذ الققتققي  ققمققئ بقق قق  عققد  مققن الشققركق

إضافة إ ى ما نشهده من  وجه عامل  ن و أساسياع ال مل الرأمينقي  فقي ظقل  قراجقع 

 ال وائد على ا،ستثماراع.

 بقفق قل األوضقاع االققرقصقا يقة القتقي  قمقر 
ً
 بسقيقطقا

ً
في الب رين شهد قطقاع القرقأمق ق  نقمقوا

اها املم كة  ما باقي  ول مج ع الر او  ال  يجي  بمقا يقنق قكقع عقلقى واققع الشقركقاع 

واملققؤسققسققاع واألفققرا  الققذيققن يسقق ققو  إ ققى الققرقق ققفققيققف مققن املصققاريققف عققلققى اخققرققالفققهققا 

 فقي األقسقاط 
ً
 نسقبقيقا

ً
و نوعها وبوالص الرقأمق ق  احقداهقا.. مقن هقنقا بقدأنقا نشقهقد  قراجق قا

املر  قة بالقرقأمق ق  الصقحقي و قأمقيقنقاع القحقيقاة مقن  و  أ  نقنقلقوقة أ  املقنقافسقة القققويقة 

 في خفض األس ار و راجع هوامش الرب ية.
ً
 ب   شركاع الرام      ب  ورا

هققل رقق ققرقققققدو  أ  الققرققأمقق قق  الصققحققي  •

ا،لققزامقق  الققذم يققجققر  الققرقق ققضقق ققك لققه 

 فقي  ق قفق قز 
ً
في الب قريقن سقيق ق قب  ورا

 هذا القطاع و طوير   ائه ونموه؟

ال زالئ األمور   ك واضحة في ها املجقال  

 أ  الب ض يروقع البدء بال مل بالرأم   الصحي ا،لزام  ل مقيمق ق  والقزائقريقن 
ً
ع ما

   وقد  م ر ي   شر ة مارش  مستشار لهذه ال م ية.2020ال ام  منرصف 

بققمققا مققن شققأنققه  2020 ققأمققل إنققطققالق أعققمققال الققرققأمقق قق  الصققحققي ا،لققزامقق  خققالل القق ققام 

 على عمل القطاع وأ ائه.
ً
 ا،ن كاس إيجابيا

بققمققا مققن شققأنققه  2020 ققأمققل إنققطققالق أعققمققال الققرققأمقق قق  الصققحققي ا،لققزامقق  خققالل القق ققام 

 على عمل القطاع وأ ائه.
ً
 ا،ن كاس إيجابيا



 النشرة االلكترونية

United 

Arab 

Emirates 

Bahrain 

 الوثيقة املوحدة 

Unified Comprehensive Motor Policy 

 الوثائق امل مول اها قبل إصدار الوثيقة املوحدة

Other Previous Comprehensive Policy 

 الر مل ا،لزام 

 
 

Compulsory Excess 

 يققنققار  20,000 يققنققار بقق ققريققنققي لقق ققمققر ققبققاع بقققققيققمققة  50يققبققدأ مققن 

 ب ريني أو أقل

 

Start from BD 50 for a vehicle valued at BD 
20,000 or less 

 ينار  100 رفاوع من شر ة ألخر  وأ  ب الوثائق  بدأ من 

 ينار  20,000و 10,000ب ريني ل مر باع التي  تكاوح قيم ها من 

 ب ريني

Differs from company to company and in most 
policies starts from BD 100 for vehicle valued 
between BD 10,000 to BD 20,000 

 الر مل ا،ضافي

 

Additional Excess 

 يقنقار بق قريقنقي أو  20,000 يقنقار لق قمقر قبقاع بقققيقمقة  50يبدأ من 

 أقل

Starts from BD 50 for a vehicle valued at BD 
20,000 or less 

  ينار ب ريني  250أو  200يبدأ من 

 

Starts from BD 200 or BD 250 

 الزجا  األمام 

 
 

Windscreen Cover 

سققق قققرقققم رققق قققويقققض املقققؤمقققن لقققه عقققن األضقققرار القققنقققا قققجقققة عقققن أحقققوال 

 يقققنقققار بققق قققد خصقققم مقققبققق قققغ  300القققطقققققققع واملقققنقققا  وبققق قققد أق قققوقققة 

 الر مل ا،لزام 

The vehicle’s windscreen would be covered; 
including the damages caused by weather 
and climate with a limit amount of BD 300 
after charging the applicable compulsory 
excess 

ال  قققكقققو  جقققزء مقققن القققرقققغقققطقققيقققة فقققي أ ققق قققب القققوثقققائقققق و قققكقققو  إخقققرقققيقققاريقققة 

 مقابل  فع قسط إضافي

 

Not covered or optional with additional premi-
ums 

يرم أحتساب الر قمقل ا،ضقافقي فقي حقال كقا  املقتقسقبقب بقالقحقا ث  عمر سائق املر بة

 21لم يرجاوز عمره )
ً
 ( عاما

يرم أحتساب القرق قمقل ا،ضقافقي فقي حقال كقا  املقتقسقبقب بقالقحقا ث لقم 

 25يرجاوز عمره )
ً
 ( عاما

مقارنة بين املزايا التي تتضمنها الوثيقة 

املوحدة لتأمين املركبات )التأمين الشامل( 

والوثائق املعمول بها قبل إصدار الوثيقة 

املوحدة 

 عققلققى عققمققل قققطققاع الققرققأمقق قق    IFRS 17املقق ققيققار املققحققاسقق ققي الققجققديققد  •
ً
سققيققؤثققر  ققثقق ققكا

 السيما ال ام ة في مجال الرأم   على الحياة؟

رسر د شركاع الرأم   ال ام قة فقي مقمق قكقة القبق قريقن لقرقطقبقيقق هقذا املق قيقار املقحقاسق قي 

القجققديققد حسققب الققرققواريققب املققحقد ة مققن قققبققل مصققر  الققبقق ققريقن املققر ققزم عققاققك سقق ققسقق ققة 

ورش عمل و دريب ل موظف   والكا راع ل ر امل مقع  لقيقا قه بشقكقل عق قمقي و قحقيق   

وفقققي اعقققرقققققققا م أ  كقققل الشقققركقققاع رسققق قققك فقققي املقققنقققحقققى املقققرسقققوم واملققق قققطقققط لقققه لقققرقققرقققوافقققق 

 .IFRS 17أعمالها مع م يار 

 عققلققى  جققال 
ً
قاع الققرققأمقق قق  عققلققى الققحققيققاة سققتققرققأثققر أ ققزققك مققن  قق ققكهققا أل ققهققا  ققنققرققج سقق ققمققا شققركق

اققويقق ققة  وهققذا املقق ققيققار املققحققاسقق ققي الققجققديققد يققرققطقق ققع بققنققظققرة مسققرقققققبقق ققيققة إ ققى كققل القق قققققو  

 وير امل م ها من هذا املنظار.

 بق قيقدة فقي ا،سقرق قدا  لقرقطقبقيقق هقذا املق قيقار املقحقاسق ققي 
ً
نق قن  شقر قة ققطق قنقا أشقوااقا

 الجديد.

 فقي ققطقاع القرقأمق ق  •
ً
 هقامقا

ً
مقاذا عقن القرقكقنقولقوجقيقا  . بقا قئ القرقكقنقولقوجقيقا  ق ق قب  ورا

 والرأم   على الحياة؟

أصققبقق ققئ الققرققكققنققولققوجققيققا مققن األ واع الققهققامققة واألسققاسققيققة والققحققرققمققيققة لققرققطققور قققطققاع 

الرأم    سواًء لجهة  طوير م امالع الشركاع الداخ ية أو لجقهقة عقالققاع الشقر قة 

املرنوعة واملر د ة واملتش بة مع الزبقائقن  السقيقمقا مقع ا،ر قفقاع القكقبق قك فقي إسقرق قدام 

الهوا ف املرنق ة  ب يى باع عد   ب ك من ال مالء ير ب في إ مام جمقيقع عقمق قيقا قه 

 عاك الهوا ف واألجهزة الذ ية املرطورة.

فقققي ققققطقققاع القققرقققأمققق ققق  عقققلقققى القققحقققيقققاة فقققي  ول مقققجققق قققع القققرققق قققاو  الققق ققق قققيقققجقققي وعقققلقققى ر قققم أ  

الشركاع قد قامئ ب م ياع إستثمار  ب كة في مجال الركنولقوجقيقا القتقي وضق قئ كقل 

الق ققدمقاع واملققنقرققجقاع فققي  صقر  الققزبقائققن عقاققك  ققبقسققة زر  قمققا يققققال  فقلنققنقا لققم نقلققحقق  

حتة اليوم  ية قصة نجاح  اك  في هذا املجال في ما ي ص رسويق  أميقنقاع القحقيقاة 

القققتقققة الزالقققئ رققق قققرقققمقققد بشقققكقققل أسقققااقققوقققي عقققلقققى مقققققققابققق قققة القققزبقققائقققن لقققرققق قققديقققد احقققرقققيقققاجقققاتقققهقققم 

و قوجق ققهقهقم نقق قو اخققرقيقار الققرقغققطقيقاع املققنقاسقبققة حقيققى أ  الق قمققيقل  و قق قد ااقالعققه عقلققى 

املققنققرققجققاع مققن خققالل اسققرقق ققمققال الققرققكققنققولققوجققيققا  يققرققطقق ققع إ ققى الققرققواصققل مققع أ قق ققا  

م ين    ربطه اهم عالقاع ثقة و واصل  ائم. وهذا ما يقمق قز القرقامقيقنقاع ال ق قصقيقة 

 عن بق  أنواع الرأميناع.

لقنقجقاح القتققسقويقق عقاقك الققرقكقنقولقوجققيقا يقجقب أ   ققكقو  القاقكامقج مققبقسقطقة وسقهقق قة القفقهققم 

 
ً
وعم ية اال رراب س سة وسقريق قة ويقمقكقن  ق قققيقق ذلق  عقاقك بقرامقج مق قدة خصقيقصقا

 لهذا النوع من التسويق.

 في الركنولوجيا وبا ئ كل منراجا نا مقرقوافقرة 
ً
في شر ة الهالل اليف  استثمرنا  ث كا

علقى الشقبقكقة ولقديقنقا القرقطقبقيقققاع القالزمقة لق قرقفقاعقل مقع القزبقائقن عقاقك ا،نقتقكنقئ  لقكقنقنقا 

 نر ز على الرواصل مع الزبائن و قديدم ال روض املناسبة واملالئمة لهم.
ً
 ايضا

 ؟2019ماذا عن شر ركم في ال ام  •

قانققئ عقق ققيققه فققي القق ققام  2019حققافققظققنققا عققلققى ثققبققاع األقسققاط فققي القق ققام   مققع مققا كق
ً
مقققققارنققة

  عقققلقققى ر قققم زيقققا ة عقققد  القققزبقققائقققن  وذلققق  بقققفققق قققل  قققراجقققع األسققق قققار القققنقققاجقققم عقققن 2018

األوضققاع االقققرققصققا يققة مققن جققهققة و شققرققدا  املققنققافسققة مققن جققهققة أخققر  ا،سققتققثققمقققاراع 

.
ً
 م موسا

ً
 كانئ في وضع أفضل وحققئ نموا

  ومققنققهققا إاققالق مققنققرققج لققبققيققا  أهققمققيققة 2019حققققققققنققا الققكققثقق ققك مققن ا،نققجققازاع فققي القق ققام 

 إ قى حقيقاة  قحقيقة أفضقل.  قمقا 
ً
الوقاية الصحية واملساعدة في اقرق  قطقبقيقققهقا وصقوال

أننا بصد  إاالق مجموعة من الاكامج الجديدة مثقل رقغقطقيقة الق قنقايقة القحقرجقة وهقو 

 برنامج م صص لرغطية لب ض أنواع مرض السراا .

نأمل حصول  طوراع إيجابية في الوضاع االقرصا ية ال امة في البقال  خقالل الق قام 

 عقلقى القققطقاعقاع االققرقصقا يقة والق قدمقا قيقة وا،نقرقاجقيقة 2020
ً
  بمئ ينق قكقع إيقجقابقا

 كافة ومنها قطاع الرام  .
 املصدر: مج ة البيا 



 النشرة االلكترونية

Bahrain 

 الوثيقة املوحدة 

Unified Comprehensive Motor Policy 

 الوثائق امل مول اها قبل إصدار الوثيقة املوحدة

Other Previous Comprehensive Policy 

Age of the Driver Excess would be charged on vehicle driven 
by any person who has not exceeded the age 
of 21 years 

Excess would be charged on vehicle driven by 
any person who has not exceeded the age of 25 
years 

 الر مل ضد مجهول 

 
Excess related to accident 
caused by unknown per-
son 

 يققنققار بقق ققريققنققي فققي حققال  قققققيققيققد الققحققا ث ضققد  100يققرققم أحققتققسققاب مققبقق ققغ وقققدره 

 مجهول 

BD 100 incase of accident caused by unknown 
person 

 ينار ب ريقنقي فقي حقال  قققيقيقد القحقا ث  250و  200يرم أحتساب مب غ يتكاوح ب   

 ضد مجهول 

Starts from BD 200 or BD 250 

 ا،لغاء

 
 

Cancellation 

قا  ا،لققغققاء بققطقق ققب مققن املققؤمققن لققه: يققرققم أحققتققسققاب القققققسققط  إذا كق

املققرجققع مققع  ققطققبققيققق مققبققدأ الققنققسققبققة والققرققنققاسققب وذلقق  بقق ققد خصققم 

 رسوم إ ارية ال  زيد عن خمسة  نان ك

Upon policy holder request for cancellation; 
the refund is based on pro rata after deducing 
not more than BD 5 

إذا كا  ا،لغاء بط ب من املؤمن له: يرم أحتساب الققسقط املقرجقع 

وال يققرقم إرجقاع أم مققبقق ققغ  12.5%وفقق جققدول مقق ق قق  يققبققدأ بقنققسققبققة 

 شهور  8ل مدة املربقية التي  زيد عن 

Upon policy holder request for cancellation; the 
refund is based on table with a rate started 
from 12.5% refund and with no refund after 8 
months of the policy term 

 أحكام رسوية املطالباع

 

Procedures on dealing 
with Claims 

سقق ققرققم القق ققمققل بققلجققراءاع وضققوابققط الققرقق ققامققل مققع املققطققالققبققاع 

 2016لسنة  23الصا رة بموجب القرار رقم 

Subject to the provisions contained in proce-
dures on dealing with claims arising from the 
compulsory third party motor policy issued in 
resolution No. 23 of 2016 

كل شر ة  طبق أحكام وضوابط م ر فقة ققد  قرقفقاوع فق قهقا نسقبقة 

 األس هالك ومكا  الرص ي  و  كها من األحكام

Different practice from company to company in 
respect of depreciation and repairing place 

 املنافع

 

Benefits 

  مثل الحد األ نى من الرغطية املقدمة ل مؤمن له

 

Specifies the minimum benefits of Motor 
Insurance 

ال يوجد حد أ نى ل منافع ور رمد على ال ققد )القوثقيقققة( املقاقكم بق ق  

 الشر ة واملؤمن له

No minimum benefits and differ from company 
to company 

 نسبة ا،س هالك

Applicable Depreciation 
 

  م   ديد نسب ا،س هالك وحسب عمر املر بة

Specifies the depreciation rate and based on 
the vehicle age 

  رفاوع من شر ة ألخر  

Different practice from company to company 

 املصدر: مصر  الب رين املر زم 

Saudi 

Arabia 

قق قق ققن مققؤسققسققة الققنقققققد القق ققر قق  السقق ققو م "سققامققا" اققرح مشققروع "مسققو ة" القققققواعققد 
ُ
ر

املقققنقققظقققمقققة ألعقققمقققال القققرقققأمققق ققق  املصقققرفقققي  اعقققيقققة فقققي هقققذا الصقققد  الققق قققمقققوم واملققق قققرقققصققق ققق  

هرم  
ُ
 ملبدأ الشفافية واملشار ة  - وامل

ً
و قأرق    إ ى إبداء مالحظاتهم ومرئياتهقم. -ر زيزا

 لققدور املققؤسققسققة فققي  قققطققويققر مققنققظققومققة الققق ققدمققاع املققالققيققة فقققي 
ً
هققذه القق ققطققوة اسققرققمقققرارا

املقمقق ققكققة ومققوا قبققة أحققدث الققرققطقوراع الققرقققققنققيققة بقمققا يقق ققدم أهققدا  املقؤسققسققة مققن نققمققو 

 قطاع الرأم   واز هاره ونشر الوعي والثقافة الرأمينية 

وتقهققد  ققواعققد أعقمققال القرققأمق قق  املصقرفققي إ ققى  قوسققيقع نققطقاق  ققوزيقع ورسققويقق مققنقرققجققاع 

الرأم   عاك البنوك  والر س ك على ال مالء للحصول على كافة احقرقيقاجقاتقهقم املقالقيقة 

من مكا  واحد  و نظيم أعمال وممارساع الرأم ق  املصقرفقي فقي املقمق قكقة والق قالققاع 

 لضقققمقققا  وصقققول 
ً
ققق قققد  وسقققيققق قققة

ُ
ققاع القققرقققأمققق ققق  والقققبقققنقققوك فقققي هقققذا الشقققأ    قققمقققا ر بققق ققق  شقققركق

 لقق ققوصققول إ ققى مققنققرققجققاع اال خققار 
ً
املققنققرققجققاع الققرققأمققيققنققيققة إ ققى املققنققااققق الققنققائققيققة  و قق ققسقق ققكا

املصرفي لرفع الوعي الرأميني. و رط قع املقؤسقسقة مقن خقالل هقذه القققواعقد إ قى  قطقويقر 

   .صناعة الرأم   و عم نمو مساهمة قطاع الرأم   في االقرصا  الواني

و ققدعققو مققؤسققسققة الققنقققققد القق ققر قق  السقق ققو م القق ققمققوم واملقق ققرققصقق قق  واملققهققرققمقق قق  حققيققال 

مشققروع "مسققو ة" القققققواعققد املققنققظققمققة ألعققمققال الققرققأمقق قق  املصققرفققي إ ققى إبققداء مققرئققيققاتققهققم 

 مققققققن  ققققققاريققققققب 14ومققققققالحققققققظققققققاتققققققهققققققم خققققققالل )
ً
  بققققققدءا

ً
هققققققق املققققققوافققققققق 1441/06/11( يققققققومققققققا

 أ     IC.Pol@SAMA.GOV.SA"م عقاقك القاقكيقد ا،لقكقتقكونق  " 2020/02/05
ً
عق قمقا

جميع املرئياع واملالحظاع سركو  م ل الدراسة لغرض اعقرقمقا  الصقيقغقة القنقهقائقيقة 

 )الرابط(لهذه القواعد. ويمكن االاالع ع  ها من خالل  

 املصدر: مؤسسة النقد ال ر   الس و م

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


 النشرة االلكترونية

Saudi 

Arabia 

ققاع  أ قققد املقققرققق قققدث بقققاسقققم شقققركق

القققرقققأمققق ققق  عقققا ل الققق ققق قققلقققوقققة  أ  شقققر قققة 

أجققنققبقققيققة واحقققدة حصقق قققئ عققلققى  قققرخققيقققص لقق ققق ققمقققل 

باملم كة  إال أ ها لم  بدأ ال مل في السوق املحلي  مروق ا أ   قكقو  الشقر قة جقاهقزة 

إ  ققواعقد الققتقكخقيققص  :«القيقوم«لقرقطق ققق أعقمقالققهقا فقي القق قام القحققا قي. وأضقا  القق ق قلققوقي لقق

والرقابة عقلقى فقروع شقركقاع القرقأمق ق  األجقنقبقيقة أو شقركقاع إعقا ة القرقأمق ق  صقدرع مقن 

  مشققق قققكا إ قققى أ  أم 2018أواخقققر عقققام « سقققامقققا«مقققؤسقققسقققة القققنقققققققد الققق قققر ققق  السققق قققو م 

شر ة أجنبية ي ق لها الرقدم في أم وقئ ملقؤسقسقة القنقققد و ق قصقل عقلقى القتقكخقيقص 

  الالزم لبدء ال مل.

الترخيص لشركة تأمين 

وأشار إ ى أ  أم شر ة جديدة  دخقل السقوق  ق قرقا  إ قى وققئ مقن حقيقى القرقأسق قع  أجنبية بالسوق املحلي

ل مكا ب واملقوظقفق ق  وا، ارة  مقرقوقق قا أ  يقر قفقع مسقرقو  خقدمقاع القرقأمق ق  والقجقو ة 

و طوير املنرجاع الرأمينية  و  خال منرجاع أخقر  جقديقدة لق قسقوق املقحقلقي؛ وذلق  

  بسبب ال اكة الطوي ة لر   الشركاع في مجال الرأم  .

و عا إ ى ضرورة وجو  ر او  من جقمقيقع القجقهقاع ذاع الق قالققة؛ لضقمقا  االسقرقفقا ة 

القصو   إذ أ   خول     الشركاع سيق قزز سقوق القرقأمق ق  املقحقلقي القذم يق قد بقكقرا 

 مقارنة باألسواق األخر .

قاع القق ققاملققيققة الققتققي سققرقق ققمققل بققالسققوق املققحققلققي عققلققى املسققرققو   واققالققب أ   ققكققو  الشققركق

املط وب خاصة أ  سوق الرأم   ي قد حقديقثقا  مقمقا يقرقطق قب شقركقاع رق قمقل عقلقى حقل 

 املصدر: األيام  ب ض مشكالع الجو ة وال دماع.

Palestine 

يؤ د السيد أنور الشقنقطق  رئق قع اال ق قا  القفق قسقطقيقنقي لشقركقاع القرقأمق ق  والقرئق قع القرقنقفقيقذم ملقجقمقوعقة  قرسقئ الق قاملقيقة 

ل رأم   في ف سط   على أهمقيقة القدور القذم يق ق قبقه ققطقاع القرقأمق ق  القفق قسقطقيقنقي فقي خقدمقة االققرقصقا  القواقنقي ال سقيقمقا فقي 

ضوء إلتزام الشركاع برطبيق امل اي ك املاليقة الق قاملقيقة ورسق ق قك القرقكقنقولقوجقيقا فقي خقدمقة القرقطقور القدائقم وا،لقتقزام بقققيقاس 

 مؤشراع األ اء في كل مرح ة.

  -ويقرقق ققدث السققيققد أنققور الشققنققطقق  مققن أرقققام شققر ققة  قرسققئ القق ققاملققيققة لقق ققرققأمقق قق  
ً
فقق ققسقطقق قق  الققتققي بققا ققئ فققي مققوقققع مققرقققققدم جققدا

 وص ب و ي  رمرع بمالءة عالية وأ اء مرقدم.

 في حوار له بمجلة البيان

 إلتزام باملعايير ونمو مستدامأنور الشنطي: 

 ؟2019ما  ي قراء كم لواقع قطاع الرأم   في ف سط   ل  ام  •

يققرققأثققر قققطققاع الققرققأمقق قق  الققفقق ققسققطققيققنققي  ققغقق ققكه مققن قققطققاعققاع الققرققأمقق قق  فققي مقق ققرقق ققف  ول 

ال الم  بالوقائع السياسية واالقرصا ية ال امة و ز ا  هقذه املقؤثقراع فقي فق قسقطق ق  

بف قل القحقصقار عقلقى املسقرقويقاع كقافقة القذ   قمقارسقه السق قطقاع االسقرائقيق قيقة  والقذم 

 ين كع على شكل ص وباع و  دياع جّمة ل قطاعاع كافة.

حقتققة  8%لقكقن ر قم ذلقق  فقل  ققطققاع القرقأمقق ق  القفقق قسقطققيقنقي مققن املقرقوقققع نقمقوه بققنقسقبققة 

 .2019عام 

وسقط كقل هققذه الق ققوامقل والقظققرو  يق ققمقل ققطققاع القرققأمق قق  القفق ققسقطققيقنقي عققلقى مققوا قبققة 

 القبقدء فققي  قطقبققيقق املق ققيقار املقحقاسقق قي القجققديقد 
ً
  IFRS9القرقطقوراع القق قاملقيققة كقافقة  مققثقال

 مما ان كع على نرائج امل زانياع وبياناتها املالية وم صصاتها.

 ؟IFRS17ماذا عن امل يار املحاس ي الجديد  •

 فققي مققجققال  IFRS17املقق ققيققار املققحققاسقق ققي الققجققديققد 
ً
 وهققامققا

ً
  ققبقق ققكا

ً
  ققنققظققيققمققيققا

ً
يشققكققل  ققطققورا

الحوسبة بوثائق الرأم    وهو يهد  في الدرجقة األو قى إ قى  ق قققيقق أ قاقك ققدر مقمقكقن 

من الشفافية في عم ية إعدا  الرقارير املالية ل شركاع   ما أنه ي يقد  قر ق قب نقظقام 

 املحاسبة بأ م ه ويسهم في قيام شركاع  أم   ص بة و رمرع بمالءة  ب كة.

قاع الققرققأمقق قق  فققي فقق ققسققطقق قق  االسققرقق ققدا  الققجققيققد لققرققطققبققيققق هققذا املقق ققيققار  لقققققد بققدأع شققركق

الققجقققديققد و قققي بقققالققرقققأ قققيققد مسقققرققق ققدة لقققرقققطققبقققيقققق كققل املققق قققايقق قققك الققق ققاملقققيقققة الققتقققي  قققجقق قققل مقققن 

 الر دياع املالية في ف سط   مرماشية مع ذل .

 خ ئ الركنقولقوجقيقا بقققوة إ قى عقالقم القرقأمق ق . مقا  قي القرق قوالع القتقي احقدثق قهقا فقي  •

 هذا القطاع؟

أستثمرع كل شركاع الرأم   ال امق قة فقي فق قسقطق ق  فقي القرقققنقيقاع القنقاشقئقة لقرق قسق ق  

 قققجققققربقققة القققق قققمققققالء واالر ققققققققاء بققققمقققسققققرقققو  الققققكققققفقققاءة الققققتقققشققققغقققيقققق ققققيقققة. حققققتقققة بققققاع االبقققرققققكققققار 

قائققز األسققاسققيققة الققتققي يسققتققنققد إلقق ققهققا هققذا القققققطققاع لققدفققع مسقق ققكة  والققرققكققنققولققوجققيققا مققن الققركق

 النمو واالز هار ل م يا ه.

 عدة لالستثمار في الركنولقوجقيقا القحقديقثقة 
ً
 بذل شركاع الرأم   الف سطينية جهو ا

ورسق ق قك االبقرقكقاراع القرقققنقيقة ملقزيقد مقن القرقوسقع واالنقتقشقار والقرقفقاعقل االيقجقا ق  مقع 

املؤّمن   وذل  من خالل اسرق قداث بقرامقج جقديقدة ومقنقرقجقاع جقديقدة رق قرقمقد عقلقى 

القققرققققمقققنقققة فقققي القققتقققشقققغقققيقققل والقققبقققيقققع 

 وعم ياع امل امالع الذ ية.

قققققطققققاع الققققرققققأمقققق قققق  الققققفقققق ققققسققققطققققيققققنققققي 

 وال يقققق ققققانقققق  
ً
  ققققبقققق ققققكا

ً
يشققققهققققد  ققققطققققورا

 مشاكل بارزة في ذل .

مققا  ققي األرقققام املققحققققققققة فققي  •

فققق قققسقققطققق ققق  حقققتقققة   -   قققرسقققئ

 ققهققايققة الققفققصققل الققثققالققى مققن 

 ؟2019ال ام 

أنققه القق قققام السققا س والققق ققشقققرو  عققلقققى وجققو نققا فقققي فقق قققسققطققق قق . وققققد بققتققنقققا نققرقققمققرقققع بققكقققل 

 عناصر القوة والنجاح في عم يا نا.

م يو   والر أمريكق  مقع أربقاح  60من املروقع أ  نصل إ ى رقم انرا  يصل إ ى حدو  

 بأ  هذه األربقاح أققل مقن الق قام بسقبقب  3.5 تكاوح ب دو  
ً
م يو   والر أمريك   ع ما

املقق قققصققصقققاع االضقققافققيقققة القققتققي  قققم اخققذهقققا لققق ققمققق قققايقق قققك الققحقققديقققثققة. اضقققافقققة إ ققى زيقققا ة فقققي 

مق قيقو   والر أمقريقكق  حقتقة  قهقايقة الشقهقر القرقاسقع مقن  46الر ويضاع التي وصق قئ إ قى 

 .2019ال ام 

مق قيقو   والر أمقريقكق  وحقققوق  192 رمرع  رسئ وشركاتها الراب قة بقأصقول  صقل إ قى 

مقق ققيققو   والر أمققريققكقق   ولققديققهققا مقق ققفققظققة مققرققوازنققة   ققرققوزع بقق قق   57مسققاهققمقق قق  بقق ققدو  

و قأمقيقنقاع عقلقى  8%و أمينقاع  قحقيقة بقنقسقبقة  66%الرأميناع على السياراع بنسبة 

 ققأمقيققنقاع عققامقة. مققع االشقارة إ ققى أ  اسقتققثقمققار قنققا  22%والققبقاقققي أم  4%القحقيققاة بقنققسقبققة 

 رس ك بشكل  حي  و  قق عوائد جيدة.

 ؟2020ماذا  روق و  ل  ام  •

  أهقمقهقا ذلق  2020م دالع نمو جيدة على ر م الص قوبقاع القتقي سقرقواجقهقنقا لق ق قام 

النا جة عن  داعياع االنر اباع الف سطينية واالسرائي قيقة والقرقذبقذب القحقاصقل فقي 

س ر صر  ال م ة. ونرط ع إ ى االسرفا ة من أم فر  استثمارية ممكنقة و قوسقيقع 

 شبكة االستثمار و نوي ه ليدعم النرائج املالية ل شر ة.

 املصدر: مج ة البيا 



 النشرة االلكترونية

 تنشر ››القبس«

 
ً
 وزاريقققا

ً
أصقققدر وزيقققر القققرقققجقققارة والصقققنقققاعقققة خقققالقققد القققروضقققا   القققيقققوم الققق قققمققق قققع  ققققرارا

بتشكيل القلقجقنقة الق ق قيقا لقوحقدة  قنقظقيقم القرقامق ق   لقيقكقو  مق قمقد سق قيقمقا  الق قرقيق قي 

 لقق ققرئقق ققع  وعضققويققة كققل مققن فققهققد راشققد 
ً
 لقق ققوحققدة  وعققبققد ل السققنققا  نققائققبققا

ً
رئقق ققسققا

ا،بققراهققيققم  و .عققلققي جققاسققم بققوعققبققاس  وعققمققار اققالققب حققاجققيققة  أعضققاء مسققرققققق قق قق   

 عقن وزارة 
ً
 لبن  القكقويقئ املقر قزم  ويقوسقف القحقسقيقنقي مقمقثقال

ً
ووليد ال وضوي ممثال

 الرجارة والصناعة. 

وكا  قد صدر مرسوم  أمع  بقرق ق ق  رئق قع ونقائقب رئق قع وحقدة  قنقظقيقم القرقأمق ق   

والتي   ضع ،شرا  وزير الرجارة والصناعة خالد الروضقا   و قرقمقرقع بقاسقرقققالل 

أعضقاء  مقنقهقم عضقوا  مقرقفقر قا   يقنقص عقلققى  7مقا قي و  ارم  و ضقم فقي عضقويق قهقا 

 
ً
 لققق ققوحققدة وعقققبققدل نقققبققيققل السقققنققا  نقققائققبقققا

ً
رقق ققيققق قق  مققق ققمققد سققق ققيقققمققا  القق قققرققيققق ققي رئقق قققسققا

 من  اريب صدور املرسوم.  4ل رئ ع  ملدة 
ً
 سنواع اعربارا

  إذ يشقغقل  18ويرمرع م مد ال قرقيق قي بق قاقكاع عقمق قيقة فقي ققطقاع القرقأمق ق  ملقدة 
ً
عقامقا

شقر قة الصقفقاة لق قرقأمق ق  «منصب املدير الق قام فقي شقر قة إيقال  لق قرقأمق ق  القرقكقافقلقي 

 
ً
 م وحتة اآل . 2009  خالل الفتكة من ››الركافلي سابقا

 لقإل ارة الققققانققونقيقة وعضققو لقجقنققة القرقق قويضقاع واالسققتقك ا  فققي 
ً
وعقمقل القق قرقيقق قي مققديقرا

 أنقققه 2009وحقققتققة عققام  2001الشققر ققة األهقق ققيققة لقق ققرققأمققق قق  خققالل الققفققتققكة مققن 
ً
  عقق ققمققا

 أنقه حقاصقل 2009وحقتقة عقام  2001الشر ة األه ية ل رقأمق ق  خقالل القفقتقكة مقن 
ً
  عق قمقا

. أمقا عققبقد ل السقنققا  فقيقرققمقرققع 2000عقلقى لقق قسقانققع حقققوق مققن جقامقق قة الققققاهقرة عقام 

 مقنقصقب رئق قع القققطقاع 
ً
ب اكة اوي ة في القققطقاع املقا قي واألسقواق املقالقيقة ويشقغقل حقالقيقا

فققي الشقر ققة القكققويقتققيقة لقق قرققمقويققل  -االلقتققزام القرقققا ق  ومققكقافقق قة  سققل األمقوال-القرقنققفقيققذم 

   وعضو في مج ع إ ارة شر ة  في  ل وسااة املالية. ›› في «واالستثمار 

 لقوزيقر القرقجقارة والصقنقاعقة خقالقد القروضقا  فقي شقؤو  القرقأمق ق   
ً
وكا  السنا  مستشقارا

وشقققارك فقققي إعقققدا  ققققانقققو   قققنقققظقققيقققم القققرقققأمققق ققق  القققجقققديقققد  قققمقققا شقققارك فقققي  قققدريقققب مسقققؤو قققي 

ققاع املقققدرجقققة فقققي بقققورصقققة القققكقققويقققئ فقققي مقققجقققال القققحقققو قققمقققة  ومقققوظقققفققق  الققق قققديقققد مقققن الشقققركق

 أنققه يقق ققمققل  رجققة الققبققكققالققوريققوس فققي إ ارة األعققمققال 
ً
الققرققمققويققل -وااللققتققزام الققرقققا قق   عقق ققمققا

 من ك ية ال  وم ا، ارية جام ة الكويئ. -واملنشآع املالية

Kuwait 

 املصدر: القبع

In thousands 

Rank Insurance         
companies 

Turnover 2018 Turnover 2017 2017-2018 

Evolution* % 

2018 

market 
shares % 2018 2017 KWD USD KWD USD 

1 1 Gulf Insurance 335,745 1,101,097 304,779 1,006,586 10.16 53.04 

2 2 Al Ahleia Insurance 83,982 275,425 71,980 237,728 16.67 13.27 

3 3 Kuwait Insurance 36,379 119,306 37,811 124,878 -3.79 5.75 

4 4 Warba Insurance 28,552 93,638 30,817 101,778 -7.35 4.51 

5 6 BKIC/GIG 121,136 39,800 11,597 38,300 4.65 1.92 

6 5 Enaya 11,739 38,500 11,657 38,500 0.70 1.85 

7 8 
Ilaf Takaful         
Insurance 

8,538 28,000 7,388 24,400 15.57 1.35 

8 10 Cigna 7,910 25,940 917 3,030 762.60 1.25 

9 7 t'azur Takaful 7,562 24,800 7,630 25,200 -0.89 1.19 

10 9 First Takaful 5,240 17,186 6,397 21,129 -18.09 0.83 

Total 537,783 1,763,692 490,974 1,621,529 9.53 84.97 

Rest of the market ** 95,162 312,088 64,605 213,371 47.30 15.03 

Total market 632,945 2,075,780 555,579 1,834,900 13.93 100.00 

* 29 companies 
** Evolution in local currency 
Exchange rate as at 31 december 2018 : 1 KWD = 3.27956 USD | 31 december 2017 : 1 KWD = 3.30268 USD 

Source: Atlas Magazine 



 النشرة االلكترونية

Oman 

عقققققد فققريققق عققمققل مشققروع رقق ققمققيققم الققرققأمقق ققق  الصققحققي لقق قق ققامقق قق قق  فققي القققققطققاع القق قققا  

ل س طنة ) ضمان ( اجرماعه الراسع والقذم عقققد بقرئقاسقة أحقمقد بقن عقلقي   والزائرين

املقق ققمققرم نققائققب الققرئقق ققع لقققققطققاع الققرققأمقق قق  ورئقق ققع فققريققق القق ققمققل  وبقق ققضققور األعضققاء 

وزارة الصحة والقو  ال ام ة و رفة  قجقارة  ممثلي الجهاع الشريكة في املشروع من 

صناعة عما  وهيئة الرقأمقيقنقاع االجقرقمقاعقيقة وجقمق قة القرقأمق ق  الق قمقانقيقة  ويقأرق  هقذا 

االجقققرقققمقققاع فقققي سقققيقققاق الققق قققققققاءاع املسقققرقققمقققرة ألعضقققاء القققفقققريقققق ملقققنقققاقشقققة مقققا  قققم إنقققجقققازه 

الققققفققققتققققكة املققققنققققصققققرمققققة واسققققرقققق ققققراض املققققوقققققف الققققرققققنققققفققققيققققذم لقققق ققققد  مققققن املشققققاريققققع   خققققالل

 الر ض كية واملصاحبة لرطبيق مشروع الرأم   الصحي)ضمان (.

اس هل امل مرم أعمقال االجقرقمقاع بقا،شقا ة بقالقرقفقاعقل ا،يقجقا ق  القذم  قبقديقه القجقهقاع 

وهلل  لقرققطقبقيقق مشققروع ضقمقانق   مشقق قكا بقأ  املشققروع   املق قنقيققة فقي املقرحق ققة القرق قضقق قكيقة

القققحقققمقققد وصقققل مقققراحقققل مقققرقققققققدمقققة مقققن القققجقققاهقققزيقققة  وهقققو مقققا يقققتقققكجقققمقققه صقققدور عقققد  مقققن 

التشري اع املنظمقة لق قققطقاع؛  قققواعقد القرقأمق ق  الصقحقي والقوثقيقققة املقوحقدة لق قرقأمق ق  

قققاع القققققرققققأمققققق ققققق   الصققققحقققققي والققققرققققق ققققديقققققالع املصققققاحقققققبققققة  والقققققربققققط ا،لقققققكققققتقققققكونقققق  بققققق قققق  شقققققركق

إ قى جقانقب   املشقرفقة  واملؤسساع الصحية ال اصة مقن جقهقة  وبقيقنقهقا وبق ق  القجقهقاع 

 االن هاء من إعدا  قاعدة بياناع مركام ة حول الرأم   الصحي.

 ضقققمقققن أعقققمقققال االجقققرقققمقققاع مقققنقققاقشقققة املقققواضقققيقققع املسقققرقققجقققدة والقققرقققطقققوراع  حقققيقققى  قققم 

مناقشة الجدول الرفس كم ل وثيقة املوحدة ل رأم   الصحي   مقا  قم القوققو  عقلقى 

قققاعققدة بققيققانققاع الققرققأمقق قق  الصققحققي  و قققققيققيققم  لققيققاع الققرقق ققديققى لقق ققبققيققانققاع الققتققي  ققنققفققذهققا 

الجهاع ذاع ال قالققة بقمقا يق قققق القدققة املقنقاسقبقة  واسقرق قراض املقوققف القرقنقفقيقذم 

على مشروع الر ديل على قانو  شركاع الرأم   وشركاع الرأم   الركافلي وتهيئق قهقا 

بقققمقققا يقققتقققنقققاسقققب ومقققققققرقققضقققيقققاع رققق قققمقققيقققم املشقققروع عقققلقققى الققق قققامققق ققق ققق  فقققي القققققققطقققاع الققق قققا  

واملقققققيققمقق قق  والققزائققريققن لقق ققسقق ققطققنققة  بققا،ضققافققة إ ققى الققوقققو  عققلققى املققوقققف الققرققنققفققيققذم 

ملشقروع الئقق ققة  ققرخققيققص و ققنققظققيققم شققركققاع إ ارة مققطققالققبققاع شققركققاع الققرققأمقق قق  الصققحققي 

TBA  ونققاقققش الققفققريققق املققوقققف الققرققنققفققيققذم ملققهققام فققريققق  قق قق ققيققل و قققققيققيققم عققطققاءاع  

قاع املققرقققققدمققة لققرققنققفققيققذ مشققروع الققربققط ا،لققكققتققكونقق  لقق ققرققأمقق قق  الصققحققي )مققنققصققة  الشققركق

ضقمققانق (  ونققاققش الققفقريققق أيضقا املققوققف الققرققنقفققيقذم ملققهقام فققريقق رسقق ق ققك والق ققدمققاع 

واآللققيقة املققرققبق ققة عققلقى  ققطقبققيققق نقظققام الققتقكمقق ققز   الق ققالجقيققة فققي الققققطققاع الصقحققي الق ققا  

  الط ي و  كها من املواضيع ذاع ال القة .

الجدير بالذ ر أ  أعمال هذا االجرمقاع  قأرق  فقي إاقار الق قمقل املشقتقكك بق ق  القجقهقاع 

املقق ققنققيققة بققرققطققبققيققق مشققروع رقق ققمققيققم الققرققأمقق قق  الصققحققي لقق قق ققامقق قق قق  فققي القققققطققاع القق ققا  

والقزائقريقن ألرض السقق قطقنقة بققنقاء عقلقى قققرار مقجق قع الققوزراء املقوققر الققققاضقوقي بقرققكق قيققف 

على إعدا  ال وائ  والبقنقيقة القرقنقظقيقمقيقة لقرقطقبقيقق   الهيئة ال امة لسوق املال بال مل

املشققروع  والققذم يققهققد  إ ققى ضققمققا   ققوفقق ققك الققرعققايققة الصققحققيققة لقق قق ققامقق قق قق  فققي القققققطققاع 

 ال ا  والزائرين ل ب د.
 الهيئة ال امة لسوق املالاملصدر: 

 تنفرد  ››املال«

Egypt 

مق قيقار جقنققيقه فقا قورة رق قويضققاع   16.9نسقبقة القنقمققو فقي األقسقاط املقبقاشقرة  و  %20.1

 السوق في عام

عقققلقققي املقققمقققرققق قققكقققاع القققرقققأمققق ققق  رققق قققمقققل فقققى نشقققاط  24مقققنقققهقققا   –شقققر قققة  قققأمققق ققق   39نقققجقققحقققئ 

فقى زيقا ة حصقيق قة أقسقااقهقا  -فى  قأمقيقنقاع القحقيقاة و قكقويقن األمقوال 15واملسئولياع  و

مقققابقل   2019/2018مق قيقار جقنقيقه فقى الق قام املقا قى املقاضقوقة   33.4املباشرة لرصل إ قى 

مق قيقار جقنقيقه    5.6بقزيقا ة ققيقمق قهقا   2018/2017مق قيقار فقى الق قام املقا قى السقابقق   27.8

 .20.1%وبنسبة نمو  صل إ ى 

مققققن األقسقققاط املقققبقققاشققققرة   54.2% املقققمقققرققق ققققكقققاع اسقققرقققأثققققرع بقققنقققصققق ققققب األسقققد بقققنقققسققققبقققة 

 للحياة 45.8% مقابل 

اسقققرققق قققوذع شقققركقققاع  قققأمققق ققق  ”  املقققال“ ووفقققققققا لقققنقققرقققائقققج أعقققمقققال السقققوق القققتقققة  قققنقققفقققر  اقققهقققا 

بققلجققمققا ققى  2019املققمققرقق ققكققاع عققلققى نصقق ققب األسققد مققن حصققيقق ققة األقسققاط املققبققاشققرة فققى 

م يار جنيه لشركاع  أمق ق  القحقيقاة و قكقويقن  15.3   54.2%م يار جنيه بنسبة  18.1

 .45.8%األموال بنسبة 

 فقى شقر قتقة مصقر لق قرقأمق ق  ومصقر   –واسر وذع شركاع قطاع األعمال ال ام 
ً

ممقثقال

مقق ققيققار جققنققيققه مققن األقسققاط املققبققاشققرة لقق ققسققوق بققنققسققبققة          11.8لققرققأمققيققنققاع الققحققيققاة عققلققى 

لشر ة مصر لرأميقنقاع  4.4م يار لشر ة مصر ل رأم   و7.4  موزعة بواقع %35.3

شققر ققة  ققابقق ققة  37مقق ققيققار جققنققيققه أقسققاط مققبققاشققرة مققوزعققة عققلققى 21.6الققحققيققاة  مقققققابققل 

م يار جنيه لشركقاع املقمقرق قكقاع 10.7  موزعة بواقع 64.7%ل قطاع ال ا  بنسبة 

 14مق قيقار لشقركقاع  قأمق ق  القحقيقاة والقبقالقغ عقد هقا  10.9شقر قة  و 23والبالقغ عقد هقا 

 .شر ة

املستشار رضا عبد امل طى: زيا ة الحصيق قة نقتقيقجقة جقهقد أاقرا  الصقنقاعقة والقققا م 

 أفضل

القهقيقئقة الق قامقة لق قرققابقة من جهره  وصف املسقتقشقار رضقا عقبقد املق قطقى  نقائقب رئق قع 

املصقريقة  سقواء فقى نشقاط املقمقرق قكقاع الرأم     نسب النمو التة حقق ها سوق املالية

أو الققحققيققاة  بققأ ققهققا نققتققيققجققة الققجققهققد املققبققذول مققن جققمققيققع األاققرا  واألاققيققا  الققفققاعقق ققة فققى 

 إ ى شركاع الرأم    عابرة بوسطاء القرقأمق ق  
ً

السوق  بدًءا من جهازه الرقا ى  وصوال

 .بتنوعهم

وأ د أ  فر  النمو فقى سقوق القرقأمق ق  مقا زالقئ مقرقوفقرة  و قتقزايقد مق قدالتقهقا يقوًمقا بق قد 

اآلخقر  الفققًرقا إ ققى أ   خققول عقد  مققن الققالعقبقق قق  القجققد  لق ققسققوق يقؤ ققد أنققه لقم يصققل إ ققى 

مرح ة التشبع  وأ  مؤشراع رب يره  تزايد بو  قكة  قبق قكة  مشقدً ا عقلقى أ  القققا م فقى 

 .سوق الرأم   سيكو  أفضل

أ  األقسققاط  -وقققال نققائققب رئقق ققع الققرقققابققة املققالققيققة  إ  أقسققاط سققوق الققرققأمقق قق  الققكقق ققيققة

ققا إلق قهققا أقسقاط إعققا ة القرققأمق ق 
ً
 33.4مقق قيققار جقنقيققه  مقنققهقا   35.2بقق قغققئ  -املقبقاشققرة مضقاف

م يار جنيه أقساط إعقا ة  قأمق ق  سقواء وار  1.8م يار جنيه أقساط مباشرة  مقابل 

 .م لى أو خار ى  وهو ما يدلل على أمرين

وأضا  عبد امل طى  أ  الداللة األو ى مر بطة بكفاءة السوق املح قيقة وققدرتقهقا عقلقى 

 رويض امل ااقر وأ قهقا مق قل ثقققة األسقواق الق قارجقيقة وهقو مقا رق قكقسقه أقسقاط إعقا ة 

الرأم   الوار  من ال ار   والثانى له عالقة بر او  الشركاع مع ب قضقهقا القبق قض فقى 

 ققرويققض املقق ققااققر لققزيققا ة الققطققاقققة االسققتققيقق ققابققيققة ونسققب االحققرققفققا  وهققو مققا رقق ققكققسققه 

 .األرقام املر بطة بأقساط إعا ة الرأم   الوار  م لى

ققاع األ ققق قققا  16.9فقققا قققورة القققرققق قققويضقققاع  صقققل إ قققى  مققق قققيقققار جقققنقققيقققه  قققققققاسقققمققق قققهقققا شقققركق

 واملسئولياع

مققققن جققققهققققة أخققققر    شققققفققققئ نققققرققققائققققج سققققوق الققققرققققأمقققق قققق  عققققن زيققققا ة فققققا ققققورة الققققرقققق ققققويضققققاع 

مق ققيقار جقنققيقه  ققققريقبققا  16.9لقرققصقل إ قى  2019واملقطقالققبقاع املقبققاشقرة لسقوق الققرقأمقق ق  فقى 

 .م يار جنيه 2.8  بزيا ة قيم ها 2018م يار جنيه فى ال ام السابق14.1مقابل 

 -املق قروفقة بشقركقاع األ ق قا  -و قاسمئ شركاع  أمقيقنقاع القحقيقاة و قكقويقن األمقوال

فقا ققورة الققرقق ققويضققاع واملققطققالققبقاع نسققبققًيققا مققع شققركققاع  ققأمقق قق  املقمققرقق ققكققاع  فققبقق ققغ نصقق ققب 

م يار جنقيقه نصق قب شقركقاع  8.5م يار جنيه  مقابل  8.4شركاع الحياة من الفا ورة 

https://almalnews.com/%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d9%84-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%89/
http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/index.jsp
http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/index.jsp
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7-3/


 النشرة االلكترونية

Egypt 

 23شقر قة  مقنقهقا  37عد هقا   –وب غ نص ب شركاع الرأم   الراب ة ل قطاع ال ا  

من فا ورة الر ويضاع واملطقالقبقاع املقبقاشقرة فقى  –شر ة حياة  14شر ة ممر كاع و

م يار جنيه  5.1م يار جنيه  موزعة بواقع 10.3ما قيمره  2019/ 2018ال ام املا ى 

 .م يار جنيه لشركاع  أم   الحياة 5.2لشركاع  أم   املمر كاع و

قاع الققرققأمقق قق  الققرققابقق ققة لقققققطققاع األعققمققال القق ققام  – وفققى السققيققاق ذا ققه  بقق ققغ نصقق ققب شققركق

مقن فقا قورة القرق قويضقاع واملقطقالقبقاع  -شر تة مصر ل رأم   ومصر لرأمينقاع القحقيقاة

مققق قققيقققار جقققنقققيقققه رققق قققويضقققاع فقققى نشقققاط 3.4مققق قققيقققار جقققنقققيقققه  مقققوزعقققة بقققواققققع 6.6املقققبقققاشقققرة 

 .م يار جنيه مطالباع فى  أميناع الحياة 3.2املمر كاع  و

ملقق ققرفققة أ ققاققك خققمققع شققركققاع فققي الققحققصققص السققوقققيققة بققنققشققاط الققحققيققاة واملققمققرقق ققكققاع فققي 

 إضغط هنــا 2019/2018ال ام املا ي 

ملق قرفقة القرقفققاصقيقل الق قاصقة بققالقحقصقص السقوققيققة لسقوق  قأمق ق  املقمققرق قكقاع فقي الق ققام 

 إضغط هنا 2019/2018املا ي 

ققاع  قققأمققق ققق  املقققمقققرققق قققكقققاع فقققي الققق قققام املقققا قققي  ملققق قققرفقققة فقققا قققورة القققرققق قققويضقققاع املقققبقققاشقققرة لشقققركق

 إضغط هنا 2019/2018

 املققالاملصدر: 

   تنشر« أموال الغد››

و شقققكقققل مققققنقققاسققققب وعقققنققققد القققطقققق قققب إ ققققى مقققجقققمققققوعقققة مشققققتقققك ققققة مقققن املصققققا ر املقققا يققققة أو 

ا،فتكاضيقة كقالشقبقكقاع والق قوا م ووسقائقط القرق قزيقن والقرقطقبقيقققاع والق قدمقاع القتقي 

يمكن  وف كها بسرعة واسر دامها بأقل جهد أو السدا  ا،لكتقكونق  أو األنشقطقة و 

ا،عقالنققاع ا،لققكقتققكونققيقة القق ققاصقة بققأم مققن املققنقشققئققاع أو األفقرا  القق ققاضق قق قق  ،شققرا  

ورقابة الهيئة بما في ذل   لياع ضما  حماية بقيقانقاع الق قمقالء وسقهقولقة إسقتقكاجق قهقا 

 .وقواعد وضوابط الرقابة ع  ها من الهيئة

 97ما ة 

( مققن هققذا القققققانققو  بققالققنققسققبققة لصققنققا يققق 148 و  ا،خققالل بققمققا هققو بققأحققكققام املققا ة )

على جميع األ  ا  ا،عربقاريقة املق قااقبقة بقأحقكقام هقذا القققانقو   الرأم   ال اصة 

مقرخقص مقن القهقيقئقة يق قرقوم عقلقى ا،فصقاح والشقفقافقيقة  أ   نشوئ لها موقع إلكتكونق 

منها الغرض من إنشائها ونوع وصقيقغقة  الكافية ل مر ام    م ها عن أحكامها  سيما

 لق قضقوابقط القتقي  الرأم   الذم  زاوله وأهم القراراع الصا رة عن إ ارتها
ً
وذلق  وفقققا

 . يض ها مج ع إ ارة الهيئة

ومن جانبه أوضح املسقتقشقار رضقا عقبقداملق قطق   نقائقب رئق قع القهقيقئقة الق قامقة لق قرققابقة 

 بقدراسققة إ را  فقرع القرقأمق ق  القبق قرم ضقمقن القوثقائققق   املقالقيقة  أ  القهقيقئقة
ً
 قققوم حقالقيقا

 .الرأمينية املسموح بلصدارها إلكتكونيا

 2015( لسقنقة 122وأوضقح أ  مقجق قع إ ارة القهقيقئقة كقا  قققد ققد أصقدر القققرار رققم )

بقلجققازة إصققدار شققركققاع الققرققأمقق قق  لقبقق ققض الققوثققائققق ا،لققكققتققكونقيققة و ققوزيقق ققهققا بققاسققرقق ققدام 

شبكاع امل  وماع   ما نص القرار على جواز ا،صدار والروزيع ا،لكتكونقى لقوثقائقق 

 أم   نمطية مباشرة ل ميقل شقر قة القرقأمق ق  أو  قوزيق قهقا بقواسقطقة عقد  مقن القجقهقاع 

 . التة حد تها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع

وأشققار أ   قق قق  الققوثققائققق الققنققمققطققيققة   ضققم وثققائققق الققرققأمقق قق  ا،جققبققار  ضققد املسققئققولققيققة 

املقدنققيققة القنققاشققئقة عققن حققوا ث مقر ققبققاع القنقققققل السقريققع  بققجقانققب وثققائقق الققرققأمق قق  عققلققى 

السقفقر  ووثقائقق القرقأمق ق  املقؤققئ عقلقى القحقيقاة القذ  ال يقرقطق قب  شقف اق قي  و قذلق  

 .وثائق الرأم   مرنا ى الصغر  با،ضافة إ ى وثائق الحوا ث ال  صية

رسقىقى الققهقيققئقة القق قامققة لق قرقققابقة املققالقيققة بقرئققاسقة الققد قرقور مقق قمققد عقمققرا  إ قى نشققر  لقيققة 

الر ول الرقمي بصناعة القرقأمق ق  مقن خقالل بق قض الضقوابقط والقققواعقد القتقي شقمق قهقا 

الققفققصققل السققابققع مققن قققانققو  الققرققأمقق قق  الققجققديققد املققزمققع إصققداره خققالل الققفققتققكة املقققققبقق ققة 

 .ليصب  القانو  املوحد لكافة أارا  منظومة الرأم   بالسوق املصرية

ويذ ر أ  املسو ة النهائية من قانو  الرأم   والجارم مقنقاقشق قهقا فقي القلقجقنقة القوزاريقة 

 ل رضها على مج ع الوزراء بقرئقاسقة القد قرقور مصقطقفقى مقدبقو قي 
ً
ا،قرصا ية  مهيدا

 .،قراره  ثم م اابة مج ع النواب به في صيا ره النهائية ،صداره

قانققئ قققد نصققئ املققا ة الققرابقق ققة مققن القققققانققو  والققتققي  ضققمققنققئ إخققرققصققاصققاع الققهققيققئققة  وكق

القق ققامققة لقق ققرقققابققة املققالققيققة بققا،شققرا  والققرقققابققة عققلققى نشققاط الققرققأمقق قق  واملققهققن واألنشققطققة 

املققر ققبققطققة بققه  عققلققى أ  الققهققيققئققة  ققي املقق ققنققيققة بققوضققع قققواعققد وضققوابققط الققرقق ققول الققرقققمققي 

بقققالقققققققطقققاع  بقققمقققا فققق قققهقققا اسقققرققق قققدام وسقققائقققل  قققكقققنقققولقققوجقققيقققا املققق ققق قققومقققاع فقققي مقققجقققال إنققق قققققققا  

الققجقققمقق قققيققاع الققق ققامقققة ومققجقققالققع ا، ارة والقققرققصقققويققئ عقققلققى الققققققراراع الصقققا رة عققنقققهققمقققا  

و قققذلققق  املسقققاهقققمقققة فقققي رققق قققزيقققز مقققفقققهقققوم الشقققمقققول املقققا قققي بقققمقققا يشقققمققق قققه مقققن إققققرار  لقققيقققاع 

 .وقواعد الر ول الرقمي وال مل على  وسيع قاعدة املسرفيدين من الرأم  

وققد شققمققل القفققصققل السقابققع مققن املسقو ة الققنققهقائققيققة لق قققققانقو  والققذم جققاء  ق ققئ عققنققوا  

 -:ونصئ املا     على الرا ي 97و 96على ما ر  ” الر ول الرقمي بقطاع الرأم  “

 96ما ة 

قاع الققرققأمقق قق  املقققققيققدة بسققجققالع الققهققيققئققة أ   صققدر بقق ققض وثققائققق الققرققأمقق قق   يققجققوز لشققركق

 مقن 
ً
النمطية التقي يصقدر بقرق قديقدهقا ققرار مقن مقجق قع إ ارة القهقيقئقة  وذلق  إلقكقتقكونقيقا

خالل نظم م  وماع الشركاع و  احقة اقبقاعقة القوثقيقققة بقواسقطقة املقؤمقن لقه مقبقاشقرة 

 .أو رسويقها و وزي ها بواسطة إحد  الجهاع التي ي د ها مج ع إ ارة الهيئة

وعلى الشر ة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذل   وأ    تزم بالضوابقط 

 .التي  صدر عن الهيئة بشأ ها

 ققمققا يضققع مققجقق ققع إ ارة الققهققيققئققة اشققتققكااققاع وضققوابققط إنشققاء املققواقققع ا،لققكققتققكونققيققة أو 

 قققققققديقققم أم مقققن الققق قققدمقققاع ا،لقققكقققتقققكونقققيقققة بقققمقققا فققق قققهقققا القققحقققوسقققبقققة السقققحقققابقققيقققة  ويقققققققصقققد 

بققالققحققوسققبققة السققحققابققيققة الققنققمققوذ  الققذم يققمققكققن مققن الققوصققول الشققبققكقق  مققن أم مققكققا  
 أموال الغداملصدر: 
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Fitch Revises Tunis Re's   Outlook to 
Positive, Affirms at 'AA-(tun)' 

Fitch Ratings has revised the Outlook on So-
ciete Tunisienne de Reassurance's (Tunis Re) National 
Insurer Financial Strength (IFS) Rating to Positive from 
Stable and affirmed the rating at 'AA-(tun)'. 

Key Rating Drivers 

The Positive Outlook reflects Fitch's view that the com-
pany's enterprise risk management (ERM) practices 
are improving and are expected to further strengthen 
in the short-to-medium term. In particular, the compa-
ny's reserving practices were externally reviewed by 

an actuarial firm for the first time in 2019, and its 
risk-based internal capital model is on track for 
third-party validation in 2020. 
Tunis Re's National IFS Rating reflects its leading 
position in the Tunisian reinsurance market, as well 
as its strategic role within the Tunisian economy, 
underpinned by its strong ties with its cedents, ret-
rocessionaires and the Tunisian state. Our assess-
ment of the company's business profile is mostly 
constrained by an Fitch believes Tunis Re's earnings 

https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7-3/
https://almalnews.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d9%82%d8%af-3-4-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d8%b5%d8%aa/
https://almalnews.com/2-1-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b1/
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with a panel of highly-rated international reinsurers, 
while maintaining a strong retention ratio. Exposure 
to catastrophe risk is manageable, and largely retro-
ceded. 

RATING SENSITIVITIES 

The rating could be upgraded if Tunis Re continues to 
demonstrate improvements in its ERM framework, 
while maintaining its overall financial performance 
and capital strength at current levels. 

The Outlook could be revised to Stable if there is 
evidence that the company might not deliver on its 
ERM improvement strategy. 

are strong for the rating, with a five-year weighted 
average reported combined ratio slightly below 100% 
and a five-year average return on equity (ROE) of over 
8% in 2014 to 2018 However, Tunis Re's earnings are 
increasingly vulnerable to foreign-exchange move-
ments, as it continues to expand internationally in risky 
markets, which could induce more volatility. The com-
pany is also vulnerable to adverse financial market 
conditions or higher retrocession costs. 

Fitch believes Tunis Re's retrocession programmes are 
effective, supporting sound risk management policies, 
as the company has developed strong business ties 

Rating Actions 

Entity / Debt Rating Prior 

Societe Tunisienne De Reassurance Natl Ins Fin Str AA-(tun) AA- (tun)  

QIC gross written premiums 
total QR12.8bn in 2019 

Qatar Insurance (QIC) Group, the leading in-
surer in the Middle East and North Africa (Mena), has 
registered 2% year-on-year growth in gross written 
premiums (GWP) to QR12.8bn in 2019. 

The group’s stable underwriting results and strong 
investment income translated into a consolidated net 
profit for 2019 of QR671mn compared to QR664mn in 
the previous year and it has recommended a cash 
dividend of 15%. 

“In 2019, we were pleased with strong and profitable 
premium growth that we enjoyed in our core markets 
in the Mena region," according to Khalifa Abdulla Tur-
ki al-Subaey, group president of QIC Group. 

QIC’s operations particularly benefited from the 
group’s strategic reallocation of capacity into lower 
volatility and higher frequency risks, such as its short
-tail personal lines business. 

In addition, growth was driven by the successful dig-
itisation of QIC’s direct insurance business in the re-
gion. QIC’s global business namely, Antares, Qatar 
Re, QIC Europe (QEL) and the three Gibraltar based 
insurers acquired from the Markerstudy group con-
tinued the integration of its operations under QIC 
Global and now accounts for 76% of the group’s total 
premium base. 

"The integration of our international business, Qatar 
Re, Antares, QEL and the three Gibraltar based insur-
ance companies acquired from the Markerstudy 
Group is progressing on target. These developments 
reflect the success of our efforts to refocus our un-
derwriting capacity on risks with a more favourable 
risk-return ratio, namely, our short-tail, personal 
lines business," al-Subaey said. 

Qatar Re, QIC Group’s global multi-line reinsurer, has 
been ranked 26th amongst the global top 50 reinsur-
ers, up from rank 35 in 2016, according to the Top 50 
reinsurers’ ranking published by A M Best. 

Despite continued geopolitical headwinds, the Mena 
markets continued to benefit from stronger economic 
growth and diversification in the region, the group 
said. 

Driven by a healthy demand for personal lines, name-
ly, motor and health insurance, QIC continued to 
maintain its leading position in the Mena region. The 
group’s retail operations, QIC Insured, and life and 
medical insurance subsidiary, QLM Life and Medical, 
continued to spearhead the digital transformation of 
the industry with the introduction of innovative prod-
ucts and integration of artificial intelligence. 

The group’s net underwriting result was QR355mn 
against QR576mn in 2018. It reflects the prudent re-
serve strengthening policy applied across the interna-
tional business, the impact of increase in reserves for 
the UK motor business in view of further revision of 
the Ogden discount rate by the UK government, and 
the impact of natural catastrophe losses experienced 
in the 2018 autumn due to the tropical cyclones, ty-
phoons Faxai and Hagibis that caused landfall in Ja-
pan. 
for the UK motor business in view of further revision 
of the Ogden discount rate by the UK government, and 
the impact of natural catastrophe losses experienced 
in the 2018 autumn due to the tropical cyclones, ty-
phoons Faxai and Hagibis that caused landfall in Ja-
pan. 

On the other hand, the direct business in Qatar and 
Mena continued to perform strongly, benefiting from 
enhanced efficiencies through the wider use of digital 
technologies. 

QIC Group achieved an excellent investment income of 
QR1.08bn compared to QR0.86bn in 2018. On a year-to
-year basis the return on investment excluding any 
one-off gains came at a healthy 4.4% against 4.3% for 
2018. 

The team’s outstanding investment performance is 
built on a careful diversification of the portfolio across 
geographies and investment classes, a company 
spokesman said. 

Source: Gulf Times 
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GAIF General Conference 33 will be held in Oran -  Algeria on 11th 
to 14th Oct 2020 
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maladie complémentaire à la fois performante et facile à 
gérer. Le guichet unique en partenariat la CNSS, le pré-
lèvement à la source de la CIMR et le service en ligne à 
disposition de l’adhérent sont des éléments clés pour 
être aux côtés de l’assuré et lui offrir le meilleur produit 
et la meilleure qualité de service », souligne Abdelilah 
Laamarti, directeur général de Sanad Assurances. 

Guichet unique 

Conçue pour les retraités de la CIMR bénéficiant de l’A-
MO, Santé Chamil est une offre unique et avant-gardiste 
d’assurance maladie complémentaire sur le marché 
marocain. Il s’agit d’un produit innovant qui se démarque 
par son processus simplifié et son guichet unique per-
mettant autant une seule déclaration qu’un seul rem-
boursement par dossier maladie. 

Cela est rendu possible grâce à la collaboration et au 
partenariat développé entre Sanad Assurances et la 
CNSS. Plus besoin que l’assuré dépose le même dossier 
deux fois dans deux lieux distincts, ni d’attendre deux 
remboursements de deux organismes différents et à des 
dates différentes. L’assuré dépose ainsi son dossier chez 
son agence CNSS et perçoit son remboursement de la 
part de Sanad Assurances directement sur son compte 
bancaire en une seule fois dans un délai compris entre 3 
et 5 jours, précise la compagnie d’assurances et de réas-
surances.  

Source: Challenge.ma 

 :«ثروة للتأمين«العضو املنتدب لـ

 50نجحنا في تكوين محفظة أقساط متوازنة تتجاوز الـ

 أشهر من بدء مزاولة النشاط 6مليون جنيه خالل 

وأ قققد أ  شقققر قققرقققه رسققق قققهقققد   ققق قققققققيقققق 

 25%مققق قققدالع نقققمقققو سقققنقققويقققة 
ً
  مشققق قققكا

إ ققققى  ققققوسققققع الشققققر ققققة جقققققغققققرافققققيققققا عققققاقققققك 

افقققرقققرقققاح فقققرعقققي االسقققكقققنقققدريقققة والقققدققققي  

أفققققرع أخقققققر   3و ققققرقققق ققققطقققققط الفققققرققققرقققققاح 

خققققالل الققققفققققتققققكة القققققققققا مققققة  إ ققققى جققققانققققب 

الققققرقققق ققققاقققققد مققققع أحققققد الققققبققققنققققوك لققققتققققكويققققج 

 .منرجاتها من خالله

ولقققققققفقققققققئ إ قققققققى أ  الققققققق قققققققدمقققققققة القققققققجقققققققيقققققققدة 

ققاء القققنقققجقققاح  إ قققى جقققانقققب السقققرعقققة  والسقققريققق قققة واألمقققانقققة هقققم أسقققاس القققرققق قققاو  مقققع شقققركق

والقزققزاهققة فققي صقر  الققرقق ققويضقاع أل ققهققا حققق الق ققمققيققل وأسقاس عققمققل شققركقاع الققرققأمقق قق   

 أ  شقر قرقه سقد ع نق قو 
ً
أشقهقر األو قى مقن مقزاولقة  6مق قيقو  جقنقيقه خقالل القق 4مضيفا

 .نشااها  كل ذل  ساهم في نمو الشر ة خالل الفتكة القص كة املاضية

و سقققؤالقققه عقققن اسقققتقققثقققمقققاراع الشقققر قققة؛ أوضقققح خققق قققيقققفقققة أ  اجقققمقققا قققي اسقققتقققثقققمقققاراع ثقققروة 

وحققتققة  ققهققايققة سققبققرققمققاققك  2019مقق ققيققو  جققنققيققه مققنققذ مققطقق ققع أبققريققل   46.3لقق ققرققأمقق قق  بقق ققغققئ 

  وأ  م فظة الشر ة االستثمارية موزعقة بق ق  و ائقع وأذو  خقزانقة وسقنقداع 2019

 خزانة حكومية

مق ققيقو  جققنققيقه وزيققا  ققه رق ققرققمقد عققلققى  100رأسققمققال الشقر ققة 

  ف يل قانو  الرأم   الجديد

حصققول الشققر قققة عققلقققى  صققنققيقققف ائققرقققمققانققق  مققرهققو  بقققرققكقققويققن ققققاعققدة رأسققمقققالققيقققة قققويقققة 

 و  قيق أرباح

الر ول الرقمي وافرراح فروع جديدة والروجه لرأميناع األفرا  أبرز عوامل   ققيقق 

 .10%نمو القطاع بنسبة 

قققال أحققمققد خقق ققيققفققة القق ققضققو املققنققرققدب لشققر ققة ثققروة لقق ققرققأمقق قق   إ  شققر ققرققه  ققي األحققدث 

  ونقجقحقئ فقي 2019بسوق الرأم ق  املصقريقة بقدأع مقزاولقة القنقشقاط مقنقذ شقهقر مقارس 

 قق قققققيققق مقق ققفققظققة أقسققاط مققرققوازنققة بققالققفققروع الققرققأمققيققنققة املقق ققرقق ققفققة بقق قق  عققمققالء  ققبققار فققي 

قابقق ققرققال املققالقق  الققرئقق ققلققوققي لقق ققشققر ققة   مققجققاالع صققنققاعققيققة وخققدمققيققة وبقق قق  أنشققطققة ثققروة كق

 50أشقهقر األو قى مقن عقمقل الشقر قة نق قو   6وب غئ إجما ى األقساط املحققة خالل الق

 .م يو  جنيه

إ  شر ره ر رمد عقلقى شقركقاء القنقجقاح «أموال الغد«وأضا  خ يفة في حوار خا  لق

مقن وسقطقاء القرقأمق ق  لقق قرق قاققد مقع  قاقك  املققؤسقسقاع ولقن  قرقجقه لقرققكقويقن جقهقاز انقرقا ققي 

خا  بقالشقر قة حقتقة ال يق ق قق نقوع مقن املقنقافسقة بق ق  القطقرفق ق   إ قى جقانقب  قوجقهقاتقهقا 

لتسويق املنرجاع إلكتكونيا وعن اريق البنوك خالل الفتكة القا مة وخقاصقة وثقائقق 

 أ ها مازالئ جديدة في السقوق واملقنقافسقة عق ق قهقا قق قيق قة مقمقا سقيق ق قق 
ً
األفرا   موضحا

 .فرصة ل شر ة ل رم ز والنمو اهذا املجال

Santé Chamil est destinée à couvrir les 
retraités de la CIMR sans limite d’âge, ainsi que leurs 
conjoints et leurs enfants à charge. 

Une première au Maroc. En coopération avec la 
CNSS, Sanad vient de mettre en place Santé Chamil, 
une assurance maladie complémentaire performante 
et avantageuse, destinée aux retraités de la CIMR 
bénéficiant déjà de l’assurance maladie obligatoire de 
la CNSS (AMO). 

L’offre Santé Chamil vient compléter l’assurance 
maladie obligatoire de la CNSS (AMO), en réduisant 
de manière significative la part qui reste à la charge 
de l’adhérent lors du remboursement de ses frais 
médicaux et pharmaceutiques, ses frais d’hospitali-
sation médicale ou chirurgicale, ses soins dentaires 
et la maternité. 

Santé Chamil est destinée à couvrir les retraités de 
la CIMR sans limite d’âge, ainsi que leurs conjoints et 
leurs enfants à charge. De plus, cette couverture 
complémentaire offre à l’assuré une liberté et une 
souplesse pour choisir les prestataires de soins au 
Maroc et l’étranger. 
 « En travaillant conjointement avec nos partenaires 
sur la conception de Santé Chamil, notre préoccupa-
tion majeure était d’offrir aux retraités une assurance 

 أموال الغداملصدر: 

AMO : Sanad lance son assurance 
complémentaire 




