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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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ُ
 ق

 الرجاء من عموم القراء مدنا بأخبار شركاتهم وأسواقهم
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ً
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“The Insurance Contribution to the Economy &

Sustainable Development”  
 

We were used to elaborate about the contribution of the 

insurance to the economy, which nobody could deny or 

argue against; Insurance in general and especially some 

lines i.e. Life are implying -de facto- long term develop-

ment (reserves), generating savings, which are the con-

dition -sine qua none- for investment; moreover, it is 

obvious,  insurance is a protection against risks which 

may impact  persons life’s and properties; 

 
Nowadays, the importance of insurance - is wider than 
the traditional roles mentioned above; insurance is a tool 
for Financial Inclusion, Closing the Protection Gap and 
contributing to a Sustainable Development. Large insur-
ance corporations and international reinsurers are pay-
ing big attention to Climate Change, micro-insurance for 
micro-finance and the necessity to offer protection to 
low income population from natural hazards;  
 

This is to say that insurance role has evolved; it is no 

longer about the LOB scope of cover, pricing and rein-

surance or the traditional Top line vs. Bottom line; insur-

ers should be aware about their Social Responsibil-

ity,  beyond the traditional corporate objectives; our duty 

is not only about offering traditional insurance protec-

tion; regulators and governments are encouraging insur-

ers to play a role in favor of Sustainable Development, to 

contribute in closing the Protection Gap and enlarge the 

Financial Inclusion of the low income population.  

We would like to invite you to attend our coming seminar 

organized jointly by GAIF and the Insurance Federation of 

Egypt under the theme: 

“Financial Inclusion & Sustainable Insurance Develop-

ment” 

In Cairo, Marriott hotel on 23rd & 24th February 2020 

 

You can register here:  
 

http://www.ifegypt.net/gaiffinancialInclusion/Conference/

Index 

 التأمين ومساهمته في اإلقتصاد والتنمية املستدامة

 

جرع ال ا ة على  كرار مقولة أ  الرأم   له مساهمقة أسقاسقيقة فقي القرقنقمقيقة 

 ا،قرصا ية؛ وهذا ش يء ال يجا ل فيه أحد.
 

فالرأم    وخاصة الفروع الطوي ة األمد كالحياة هي أحد القروافقد املقهقمقة فقي 

 عم ية ا، خار على املدى الب يد الذم يمول ا،قرصا  با،ستثمار.

قققق ققققحققققق أضققققرار   –ومققققن الققققبققققديقققق ققققي أ  الققققرققققأمقققق قققق  
ُ
حققققمققققايققققة مققققن األخققققطققققار الققققتققققي  

بقاألخقخققاص واملقمققرق ققكقاع؛ لققكقن  ور الققرقأمقق ق  الققحقا ققي أصقبقق  أوسقع بققكقثقق قك مققن 

الحماية وا، خار  فالرأم   وسي ة ل شمول املا ي  وسد الفجوة القرقأمقيقنقيقة 

 ول مساهمة في الرنمية املسردامة.
 

إ  الذم يؤ د هذا هو ا،هقرقمقام القكقبق قك القذم  قولقيقه  قاقكى شقركقاع القرقأمق ق  

وا،عققا ة لققق قققرقققغقققيققق ققك املقققنقققالقققي  ولقققرقققأمققق قق  مشقققار قققع القققرقققمقققويققل املقققرقققنقققاهقققي الصقققغقققر  

والققرققأ ققيققد عققلققى ضققرورة حققمققايققة ذوم الققدخققل ا ققحققدو  مققن األخققطققار؛ و،يققجققا  

 رغطياع كافية لهم من الكوارث الطبي ية 
 

كقل هققذا لققنققؤ ققد أ   ور الققرققأمقق قق   ققطققور و قوسققع وأصققبقق  ال  ققهققرققم فققققق  بققفققروع 

الرأم   ورس  كها و  ديد القرقغقطقيقاع وإعقا ة القرقأمق ق  أو إجقمقا قي األقسقا  

بققاملقققققارنققة مققع األربققاح؛ إ  لقق ققرققأمقق قق  مسققؤولققيققة مققجققرققمقق ققيققة  ققرققجققاوز ا،عققرققبققاراع 

واألهققداا الققرأسققمققالققيققة؛ فققدورنققا ال يقققققرققصققر عققلققى الققرققأمققيققنققاع القق ققا يققة؛ لققهققذا 

أصب ت هيئاع ا،شراا والحكومقاع  قأ قد عقلقى أ  يقكقو  لقققطقاعقنقا  ور فقي 

الققرققنققمققيققة املسققرققدامققة  لققرققضقق ققيققق الققهققويققة الققرققأمققيققنققيققة و ققوسققيققع الشققمققول املققا ققي 

 ل فئاع ذاع الدخل ا حدو .
 

 منا بذلك قمنا بالقرق قاو  مقع ا، ق قا  املصقرم لق قرقأمق ق  بقتقنقظقيقم نقدوة 
ً
وإيمانا

 تناول موضوعاع  دور حول أهميقة القرقأمق ق  و وره فقي ا،ققرقصقا  والقرقنقمقيقة 

 املسردامة   ت عنوا /

 الشمول املا ي والرأم   املسردام

  فاكاير بفندق ماريوع 32و  32بالقاهرة يوم  

وفقققي انقققرقققظقققار مشقققار قققرقققكقققم فقققي هقققذه القققرقققظقققاهقققرة القققرقققأمقققيقققنقققيقققة القققهقققامقققة مقققن خقققالل 

  التسجيل على املوقع االلكتكون  ل ندوة:

http://www.ifegypt.net/gaiffinancialInclusion/

Conference/Index 

 بدعمكم نسرمر ......

Editorial االفتتاحية 

Chakib Abouzaid 

Secretary General   

 شكيب أبو زيد

 االمين العام

http://www.ifegypt.net/gaiffinancialInclusion/Conference/Index
http://www.ifegypt.net/gaiffinancialInclusion/Conference/Index
http://www.ifegypt.net/gaiffinancialInclusion/Conference/Index
http://www.ifegypt.net/gaiffinancialInclusion/Conference/Index
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For regionalization purposes we have divided the 
globe into Asia Pacific (APAC), Europe, the Middle 
East and Africa (MEA), North America, and Latin 
America and the Caribbean (LAC). For 2019, North 
America had the largest insured losses with around 
46% of the total, closely followed by APAC with 37%. In 
a distant third position, we see LAC with about 10% of 
the total insured losses (driven by Hurricane Dorian 
and a significant number of flood events), followed by 
Europe with circa 6% and the MEA region with under 
1%.  

By peril, severe weather (hail, tornado, straight wind) 
had 40% of the total losses followed by tropical cy-
clones (hurricanes) in the Northwestern Pacific with 
32%, and tropical cyclones in the Atlantic with 12%.  

To download Willis Re report, please Click Here 

Willis Re eVENT™ Update 

This report summarizes economic and 
insured losses from the most relevant 
natural catastrophe events that oc-
curred during 2019. 

Our insured loss estimates from major 
natural catastrophes in 2019 of about 
USD 53 billion are in the same order of 
magnitude as those observed in 2012 
and keeps to the trend of reduction in 
natural catastrophe losses seen since 
2017, when the annual market losses 
reached USD 143 billion. The insured 
losses in 2019 are about 15% lower than 
the average annual losses since 2011, 
which stand at USD 65.2 billion (see table below). 
Similarly to what was observed in 2018, for 2019 the 
losses are coming from minor and midsized loss 
events rather than from one or a couple of natural 
disasters that concentrated a large percentage of the 
insured losses during that given year (e.g., HIM hurri-
canes in the North Atlantic in 2017 or the Tohoku 
Earthquake in Japan in 2011). 

During 2019 in the U.S., the largest single insured loss 
came by end of May when a severe thunderstorm af-
fecting the High and Central Plains and eastern parts 
of the country produced circa USD 3 to 4 billion of 
insured losses. In addition, the severe thunderstorm 
between March 23 to 25 that affected the Central and 
Low Plains produced more than USD 1 billion loss. In 
Japan, Tropical Cyclones Faxai in September and 
Hagibis in October had insured losses of circa USD 
7 billion and USD 8 billion, respectively, while Aus-
tralia has been affected by bushfires that so far 
have produced more than USD 900 million. Europe 
saw lower insured losses from natural disasters 
during 2019 than in recent previous years: Winter 
Storm Dragi-Eberhard in March produced circa 
USD 850 million losses mainly from Belgium, 
France, the UK, Germany, Netherlands and Luxem-
bourg. This level of losses in Europe is similar to 
the USD 830 million caused by the hailstorms in 
June affecting Germany, Poland, Slovenia and the 
Czech Republic. In the Middle East and Africa re-
gion, Tropical Cyclone Idai hit Mozambique in March 
with circa USD 150 million insured losses and 
caused more than 1,000 fatalities. Finally, in Latin 
America and the Caribbean, the highlight of 2019 is 
the impact of Hurricane Dorian with insured losses 
in the Caribbean that could range between USD .75 
billion and 2.5 billion.  

The aforementioned events, along with others hav-
ing lower insured losses, are described in detail in 
the second part of this report, listed in chronologi-
cal order. Additionally, a summary of events is pro-
vided in the tables at the end of this document, or-
ganized by peril/region affected and in chronologi-
cal order.  

A couple of visualizations showing both the region-
al and per peril distribution of loss estimates is 
presented in the figures below.  

Source: Willis Re 

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/Willis-Re-Summary-of-Natural-Catastrophe-Events-2019.pdf
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Umbrella, meanwhile, increased to 3.08% from 2.71% 
in December, and Workers’ Compensation improved 
from -3.05% to -1.63%, but remained negative overall. 

In contrast, IVANS data shows negative changes for 
both Commercial Auto and BOP. Specifically, Com-
mercial Auto fell from 5.12% last month to 4.09% in 
January, while BOP went from 4.7% to 4.4%. 

“As we kick off 2020, we continue to see the broad 
trend of increases in year over year premium renewal 
rate changes for major commercial lines, including 
Workers’ Compensation which had a significant uptick 
relative to prior months,” said Brian Wood, vice presi-
dent of Data Products Group, IVANS Insurance Ser-
vices. 

“The IVANS Index continues to give guidance on 
pricing for insurers to drive the most profitable pre-
mium while enabling agencies to inform insureds on 
expected renewal rates.” 

To read and download IVANS report, please Click Here 

Premium renewal rates have continued to improve 
into 2020, with increases across most major commer-
cial lines products in January, according to the IVANs 
Index, a division of Applied Systems. 

The IVANS Index is released on a monthly basis as a 
data-driven report of current conditions and trends 
for premium rate renewal change of the most placed 
commercial lines of business across the insurance 
sector. 

It shows that, year over year, nearly all lines of busi-
ness experienced an increase in average premium 
renewal rate. 

This is with the exception of Workers’ Compensation, 
which IVANS recorded as seeing a negative turn. 

Month over month, January premium renewal rates 
experienced upticks for General Liability, Commercial 
Property, Umbrella and Workers’ Compensation. 

General Liability rates increased by 3.02%, compared 
with 2.78% in the previous month, while Commercial 
Property was up from 4.65% to 4.86%. 

Source: Reinsurance News & IVANS 

Regional 

Insurance 

Competition, Asset Risk, and Regulation:  

a new Coronavirus in Wuhan, China, could lead to  
increasing asset-price risk. Notably, some GCC insur-
ers invest a significant portion of their assets in equi-
ties, which could be affected by more volatile capital 
markets after relatively strong results in 2019.  

More onerous regulations with higher capital and 
stricter reserving requirements, as well as costly 
preparations for the upcoming introduction of Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS) 17 (a new 
accounting standard effective from 2022) will require 
insurers to upgrade their information technology and 
other systems and increase their spending from 2020.  

Despite these challenges, S&P ratings are still sup-
ported by insurers' robust capital positions. We antici-
pate that pressure on some rated entities will gradu-
ally ease, since a number of companies have 
strengthened their internal controls and governance 
arrangements, or de-risked their asset portfolios fol-
lowing years of weakening capital and liquidity buff-
ers. However, we expect that a number of smaller, 
unprofitable, and/or undercapitalized insurers will 
struggle to meet increasing regulatory demands. It is 
likely that some will have to raise new capital, consol-
idate through mergers, or even exit the market en-
tirely. This could particularly be the case in Saudi Ara-
bia and Kuwait, where new regulations including high-
er capital requirements are likely to be adopted in the 
near future.  

To download full report, please Click Here 

S&P Global Ratings believes that intensifying competi-
tion, increasing asset risk, and more onerous and 
costly regulations are among the key risks that could 
affect Gulf Cooperation Council (GCC) insurers' earn-
ings and credit conditions in 2020.  

Weaker economic activity has led to a slowdown in 
gross written premium (GWP) growth in most GCC 
insurance markets in recent years. At the same time, 
competition has intensified since too many insurers 
are operating in each market and most are fighting for 
the same business. Although economic growth in 
most Gulf countries is expected to pick up in 2020, 
this may not translate into stronger GWP growth and 
lower competition, in S&P view.  

Heightened geopolitical risks in the Middle East, ongo-
ing trade disputes between some large global econo-
mies, and other events such as the recent outbreak of Source: S&P Global Ratings 

https://www.ivansinsurance.com/globalassets/all-documents/resources/reports/ivans-index_en-us.pdf
http://www.gaif-1.org/userfiles/file/S&P.pdf
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 الصناعة والرجارة لسرايا: 

وبققوقققصقققوص الققرقققأمققق قق  الشقققامقققل عققلقققى املقققر ققبقققاع  شققق  مقق قققا يقققن عققن ا  اسققق قققار الققرقققأمققق ققق  

 
ً
الشامل على املر باع ل ع له سق   وا  الوزارة لقم  ق قد  لقه أم سققق  مق ق ق  حقفقا قا

 ب   الشركاع
ً
 .على مص حة املواطن والشركاع  ولتكك باب املنافسة مفروحا

و اوضق  مقق ققا يققن ا  خققدمققاع الققرققأمقق ق  الشققامققل  ققوققرقق قق  اسقق ققارهقا بققمققوققرقق قق  املققزايققا الققتققي 

يرضمنها الرأم   اذ ا  بوليصة الرأم   ك ما احروع على م زاع أ ثقك فق   ققيقمقة القرقأمق ق  

 . كو  مر ف ة

و اشار ا  هنقاك شقركقاع مقرقوقصقصقة بقالقنقققل  ق قرقاج ا قى  قأمق ق  مقر قبقاتقهقا  شقكقل شقامقل  

 امام شركاع الرأم   لرقديم افضل االس ار لهم.
ً
  وهو ما ي رم بقاء ا جال مفروحا

أ ققد مققديققر ا ارة الققرققأمقق قق  فققي وزارة الصققنققاعققة والققرققجققارة وائققل مقق ققا يققن أ  أسقق ققار 

الققرققأمقق قق  عققلققى املققر ققبققاع لققم يققطققرأ عقق ققرققهققا أم رققغققيقق ققك اذ ال  ققزال االسقق ققار عققلققى مققا هققي 

 .ع يه ولم يطرأ ع رها أم رغي ك

وقققال مقق ققا يققن فققي  صققريقق ققاع لسققرايققا ا  وزارة الصققنققاعققة والققرققجققارة  ققراقققب عققن 

 ققثقققب شقققركقققاع القققرققأمققق ققق  ولقققم يقققر هققا ام مقققالحقققظقققاع عقققلققى اسققق قققار القققرقققأمقق ققق   فقققيقققمقققا 

 قرق قامقل املققديقريقة مقع القق قديقد مقن الشقكققاوم لقحقل القأققزاعقاع بق ق  شقركققاع القرقأمق قق  

واملؤمقن عقلقى مقر قبقاتقهقم  فقي مقوقرق ق  القققضقايقا  أبقرزهقا قضقايقا القرق قويضقاع القتقي 

 . صرفها شركاع الرأم   ل مسرفيدين

 : السرايققااملصدر

United 

Arab 

Emirates 

 استثنت حاالت الكوارث الطبيعية وفق التعريف الرسمي

أفقققا ع هقققيقققئقققة القققرقققأمققق ققق  بقققأ  وثقققيقققققققة القققرقققأمققق ققق  ضقققد مقققوقققاطقققر املقققمقققرققق قققكقققاع  القققخقققاصقققة 

 لققق قققمقققمقققرققق قققكقققاع الققق قققيقققنقققيقققة 
ً
قققر غقققطقققاء  قققأمقققيقققنقققيقققا

ّ
بقققاملسقققرقققو عقققاع واملقققبقققانققق  واملقققنقققشقققكع   قققوف

والشققخقققصققيقققة بقققجققمقققيققع أنقققواعقققهققا  فقققي حققال  ضقققررهقققا مققن األمقققطققار والسقققيقققول والققطقققققققع 

السيئ  بما في ذلك املبان  واملسرو عاع والتك يباع والديكقوراع والقرق قسق قنقاع عقلقى 

هقذا القغقطقاء القرقأمقيق قي «ال قاراع واألثاث وامل داع واألجهزة واملا قيقنقاع  مقؤ قدة أ  

 باال فاق الرضائ  ب   طرفي وثيقة الرأم  
ً
 .››مر ب  أساسا

أ  الققوثققيققققققة  -فققي رسققالققة رسققمققيققة وجققهققتققهققا لقق ققمققجقق ققع الققوطقق ققي اال قق ققا م  -وأوضققحققت 

مققققن  ››مققق قققدو ة«القققرقققأمقققيقققنقققيققققة عقققلقققى املقققبقققانقققق  واملقققنقققشقققكع  ققققد رسققققتقققثققق قققي حقققاالع  ضققققرر 

الر ويض  أهمها: االنقفقجقاراع  والقحقروب  والشقيقكقاع والسقنقداع  وحقاالع القرق قوث 

 .ا،ش اعي

  وّجقه وزيقر االققرقصقا   رئق قع مقجقق قع إ ارة القهقيقئقة  املقهقنقدس سق قطقا  بققن 
ً
و قفقصقيقال

 لقق قققمقققجققق ققع القققوطققق قققي اال قق قققا م  حقققول إجقققراءاع 
ً
 رسقققمقققيقققا

ً
سقق قققيقققد املقققنققصقققورم  خقققطقققابققا

و لياع ر ويض شركقاع القرقأمق ق  ألضقرار األمقطقار والسقيقول عقلقى املقر قبقاع واملقنقشقكع 

 على سؤال برملان  وّجهه النائب األول لرئ ع ا قجق قع  
ً
والبناياع واملسرو عاع  ر ا

 .حمد أحمد الرحوم   ل هيئة

عقققلقققى نسقققخقققة مقققنقققه  مقققذ قققرة  ››ا،مقققاراع القققيقققوم«و ضقققّمقققن القققخقققطقققاب  القققذم حصققق قققت 

 ققوضققيقق ققيققة بققأحققكققام نققظققام  ققوحققيققد وثققائققق الققرققأمقق قق  عققلققى املققر ققبققاع ورققغققطققيققة الققوثققائققق 

األخققرى فققي حققالققة األحققوال الققجققويققة واألمققطققار  والققخققطققواع االسققتققبققاقققيققة الققتققي ا ققوققذتققهققا 

القققهقققيقققئقققة فقققي إطقققار القققرقققوعقققيقققة والقققرققق قققريققق  بقققأحقققكقققام نقققظقققام  قققوحقققيقققد وثقققائقققق القققرقققأمققق ققق  عقققلقققى 

 .املر باع

( 25وذ ققر الققخققطققاب أ  الققنققظققام  الصققا ر بققمققوجققب قققرار مققجقق ققع إ ارة الققهققيققئققة رقققم )

  حقد  نقوعق ق  مقن وثقائقق القرقأمقق ق : األول: وثقيقققة القرقأمق ق  مقن املسقؤولقيققة 2016لسقنقة 

قال  .والثان : وثيقققة القرقأمق ق  مقن القفقققد والقرق ق  .››ضد الغ ك«املدنية  امل روفة بق
ّ
وشقك

 ما ي را بقق
ً
 أ  القوثقيقققة املقوّحقدة لق قمقر قبقاع ››وثقيقققة القرقأمق ق  الشقامقل«م ا

ً
  مقوضقحقا

املؤمنة ضد مواطر الفقد والر    رستقثق قي القحقوا ث القتقي  قققع أو  قنقشقأ أو  قنقرقج أو 

 ققرقق قق ققق )بققطققريقققققةا مققبققاشققرة وغقق ققك مققبققاشققرة( بققالققكققوارث الققطققبققيقق ققيققة  مققثققل الققفققيققضققانققاع 

 .والزوا ع واألعاص ك وثوراع الاكا    والزالزل والهزاع األرضية

وعّرفت الوثيقة الكارثة الطبي ية بأنها كل  اهرة عامة  نشقأ عقن القطقبقيق قة  و قؤ م 

إ قى ضقرر شقامققل وواسقع  ويصقدر بقوققصقوصقهقا قققرار مقن السق قطققة ا قخقرقصققة بقالقدولققة  

 أ  هقطقول األمقطقار القتقي ققد  قؤ م إ قى أضقرار بقاملقر قبقاع املقؤمقنقة ضقد مقوقاطقر 
ً
مؤ قدا

 إذا صقدر ققرار 
ّ
الفقد والر   ال ر راقك حقاالع مسقرق قنقاة مقن القرقغقطقيقة القرقأمقيقنقيقة  إال

مققن السقق ققطققة ا ققخققرققصققة فققي الققدولققة يقق ققرققاققك أنققهققا رشققكققل حققالققة فققيققضققا . لققكققن فققي حققال لققم 

 .يصدر أم قرار بذلك  ر راك شر ة الرأم   مسؤولة عن الر ويض

وفققي مققا يققرقق قق ققق بققرققغققطققيققة وثققائققق الققرققأمقق قق  عققلققى املققنققشققكع واملققبققانقق  واملسققرققو عققاع  شققأ  

األضققرار الققنقققاجققمققة عقققن هققطققول األمقققطققار  أشققارع القققهققيقققئققة إ ققى أ  وثقققيقققققة القققرققأمقق ققق  رقق قققد 

بمثابة عقد رضائ  ب   املؤمن )شر ة الرأم  ( واملؤّمن له. ويجوز لطرفقي هقذا الق قققد 

اال فاق على   ديد األخطقار املقطق قوب القرقأمق ق  ضقدهقا  و ق قديقد املقمقرق قكقاع املقطق قوب 

القرقأمق ق  عقق قرقهقا  السقيققمقا أ  لقكقل وثقيققققة  قأمق ق  مققنقافقع ورقغقطققيقاع  قأمقيقنققيقة واسقرق قنققاءاع 

 أ  وثقيقققة القرقأمق ق  ضقد مقوقاطقر املقمقرق قكقاع  
ً
 خقاصقة اقهقا  مقؤ قدة

ً
واشتكاطاع وأحكامقا

 لق قمقمقرق قكقاع الق قيقنقيقة 
ً
قر غقطقاء  قأمقيقنقيقا

ّ
الخاصة باملسرقو عقاع واملقبقانق  واملقنقشقكع   قوف

والشقققخققققصققققيققققة بققققجققققمققققيققققع أنقققواعققققهققققا  بققققمققققا فققققي ذلققققك املققققبققققانققق  واملسققققرققققو عققققاع والققققتققققك ققققيققققبققققاع 

والققديققكققوراع والققرقق ققسقق ققنققاع عققلققى القق قققققاراع واألثققاث واملقق ققداع واألجققهققزة واملققا ققيققنققاع  

 وغ كها من ا حروياع التي يشم ها عقد الرأم   )وثيقة الرأم  (.

ولقفقت الققخقطققاب إ قى أنقه فققي الق ققا ة  ق قد  هققذه القوثققائقق األخقطققار املشقمققولقة بقالققرقغققطقيققة. 

 .ومنها  على سبيل املثال  األمطار والحرائق ورسرب املياه وانقطاع ال مل

 خطاب

قاع الققرققأمقق قق  واملققهققن املققر ققبققطققة بققالققرققأمقق قق     لشققركق
ً
 رسققمققيققا

ً
أرسقق ققت هققيققئققة الققرققأمقق قق  خققطققابققا

الق قامقق قة بقالققدولقة  أخقطققرتقهقا فققيقه بقأ  نققظقام  ققوحقيقد وثققائقق القرققأمق ق  عققلقى املقر ققبقاع رقققم       

كقققل  قققاهقققرة عقققامقققة  قققنقققشقققأ عقققن «  عقققّرا القققكقققوارث القققطقققبقققيققق قققيققة بقققأنقققهقققا 2016( لسقققنقققة 25) 

الققطققبققيقق ققة  مققثققل الققفققيققضققانققاع أو الققزوا ققع أو األعققاصقق ققك أو ثققورا  الققاققكا قق قق  أو الققزالزل أو 

الققققهققققزاع األرضققققيققققة. و ققققؤ م إ ققققى ضققققرر شققققامققققل وواسققققع. ويصققققدر بققققوققققصققققوصققققهققققا قققققرار مققققن 

  مققؤ ققدة أ  شققر ققة الققرققأمقق قق  مقق ققزمققة بققالققرقق ققويققض عققن ››السقق ققطققة ا ققخققرققصققة فققي الققدولققة

األضققرار الققتققي  قق ققحققق بققاملققرققضققرر ومققمققرقق ققكققا ققه فققور وقققوعققهققا. وال يققجققوز االحققرققجققاج بققوجققو  

 .حالة كارثة طبي ية  إال إذا صدر بوصوصها قرار من الس طة ا خرصة في الدولة

 اسر ناءاع م د ة

 قق ققرققوم وثققيقققققة الققرققأمقق قق  ضققد مققوققاطققر املققمققرقق ققكققاع  الققخققاصققة بققاملسققرققو عققاع واملققبققانقق  

واملققققنققققشققققكع  اسققققرقققق ققققنققققاءاع مقققق ققققد ة مققققن املققققمققققكققققن إضققققافققققتققققهققققا  مققققثققققل إشقققق ققققال الققققنقققق ققققكا   

واالنقفققجقاراع  والقق قطققل القكققهقربققائق  لقق قمقق قداع ذاتققهقا  والققفقيققضقانققاع  وانققققطقاع القق قمققل  

 .والحروب  واالسر ناءاع األخرى املرفق ع رها ب   أطراا عقد الرأم  

وأضقافققت أ  هقذا الققنققوع مقن الققوثققائقق قققد يسققتقثقق ققي القرقق ققويقض عققن أمققوال مق ققيققنقة  مققثققل 

 .الشيكاع والسنداع وسجالع أنظمة الحساباع  بجانب الر وث ا،ش اعي

كل  اهرة عامة  نشأ عقن القطقبقيق قة و قؤ م إ قى ضقرر  ويصقدر بقوقصقوصقهقا  ››الكارثة«

 .قرار من الدولة
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 إجراءاع ل روعية الرأمينية 8

 ق ققّدثقت هققيققئقة الققرققأمق قق  عققن القخققطققواع االسقتققبقاقققيققة  القتققي ا ققوقذتققهققا فقي إطققار الققرقوعققيققة 

والققرقق ققريقق  بققأحققكققام نققظققام  ققوحققيققد وثققائققق الققرققأمقق قق  عققلققى املققر ققبققاع  ورقق ققويققض أضققرار 

 .املر باع في حالة األمطار والسيول  ور ري  مفهوم الكارثة الطبي ية

قققصقققتقققهقققا فقققي ثقققمقققانقققيقققة إجقققراءاع: األول: رققق قققديقققل نقققظقققام  قققوحقققيقققد وثقققائقققق القققرقققأمققق ققق  عقققلقققى 
ّ
ولقققخ

  ووضقع رق قريق  مق قد  لق قكقارثقة القطقبقيق قيقة  إذ اشقتقك  2016املر بقاع الصقا ر عقام 

صققققدور قققققرار بققققوققققصققققوصققققهققققا مققققن السقققق ققققطققققة ا ققققخققققرققققصققققة فققققي الققققدولققققة. والققققثققققانقققق :  قققققققققديققققم 

 قوضققيقق ققاع لق ققجققهققاع ا قخققرققصققة فقي الققدولققة   شققأ  رق ققويققض أضققرار املقر ققبققاع فققي حققال 

األمطار واألحوال الجوية الس ئة. والثالث: نشر رسائل  وعية عاك قنواع الرواصقل 

االجقرقمقاعققي لق قهققيقئقة إ ققى القجقمققهقور بضقرورة  قولققي القحقيققطقة والقحققذر فقي ققيققا ة املقر قبققاع 

 .على الطرقاع في حالة الرق باع الجوية

والقققرا قققع:  قققنقققظقققيقققم ورت  قققوعقققويقققة حقققول نقققظقققام  قققوحقققيقققد وثقققائقققق القققرقققأمققق ققق  عقققلقققى املقققر قققبقققاع  

و ققوضققيقق  مققفققهققوم الققكققارثققة الققطققبققيقق ققيققة. والققخققامققع: إصققدار رقق ققامققيققم وومضققاع قققانققونققيققة 

 . شققكقققلا مسقققرقققمقققر لقققققققطققاع القققرقققأمققق ققق  والقققجقققمققهقققور   قققتقققنقققاول مقققفقققهققوم القققكقققارثقققة القققطقققبقققيقق قققيقققة

والسقققا س: إنقققرققققاج أفقققالم  ققققوعقققيققققة  قققر قققونققققيقققة )بققققالصقققوع والصققققورة مقققع القققتققققكجقققمققققة ولقققغققققة 

ا،شقارة(   قتققنقاول مققوضقوعققاع مقهققمقة فققي ققطققاع القرقأمقق ق   شققكقلا عققام  و قأمقق ق  املققر قبققاع 

 ققوعققيققة    ››بققروشققوراع«ومققفققهققوم الققكققارثققة الققطققبققيقق ققيققة  شققكققلا خققاص. والسققا ققع: إعققدا  

والثقامقن:  .حول نظام  وحيد وثائق الرأم   على املر باع واملنافع املوجو ة في النظام

القر  عقلقى أسقئق قة واسقرقفقسقاراع وسقائققل ا،عقالم املقطقبقوعقة واملقرئقيقة واملسقمقوعقة  شققأ  

نقققظقققام  قققوحقققيقققد وثقققائقققق القققرقققأمققق ققق  عقققلقققى املقققر قققبقققاع  ورققق قققويقققض األضقققرار فقققي حقققالقققة األمقققطقققار 

 .والسيول 

رسقتقهقدا رصقد ومقكقافق قة ا،عقالنقاع  ››را ار القرقأمق ق « شفت هيئة الرأم   عن  طويرها أ اة رقابية جديدة ر را باسم 

 التكويجية غ ك املرخصة من قبل الهيئة.

 ثقققار إيقققجقققابقققيقققة لققق قققرا ار االفقققتقققكااققق قققي القققذم يقققأرققق  ضقققمقققن ابقققرقققكقققاراع القققهقققيقققئقققة وفقققق  2وحقققد ع القققهقققيقققئقققة عقققاقققك مقققوقققق قققهقققا 

اسر دا اع الخمس     رضمن  وعية حم ة الوثائق الرأمينية ضد املقمقارسقاع غق قك املقرخصقة ومقكقافق قة الشقركقاع 

 والوسطاء غ ك امل رمدين  إ ى جانب اسر داث منظومة رقابية  وعوية شام ة  الئم  طور السوق.

وأفا ع الهيئة عاك منصتها في  ويتك أ  القهقيقئقة سقرقواصقل خقطقواتقهقا عقلقى صق قيقد االبقرقكقار بقمقا يق قزز ر يقتقهقا لقرق قول القققطقاع ورفقع 

 م اي كه بما يالئم مرط باع املسرقبل.
 : الر يةاملصدر

In thousands 

Rank 
Insurance companies 

2018 turnover 2017 turnover 2017-2018 

Evolution* % 

2018 

market 
shares % 2018 2017 BHD USD BHD USD 

1 1 Bahrain Kuwait Insurance 81,610 215,746 59,507 157,168 37.14 28.73 

2 2 Bahrain National Holding 33,581 88,775 28,887 76,296 16.25 11.82 

3 5 Solidarity Bahrain 30,072 79,499 15,870 41,915 89.49 10.59 

4 3 Takaful International Co. 22,035 58,251 19,654 51,910 12.11 7.76 

5 4 T'azur 17,174 45,400 17,189 45,400 -0.09 6.05 

6 6 Medgulf Takaful 15,660 41,400 15,675 41,400 -0.09 5.51 

7 7 Gulf Union 14,752 39,000 15,527 41,010 -4.99 5.19 

8 8 SNIC Insurance 10,288 27,198 10,998 29,047 -6.45 3.62 

9 9 United Insurance 9,120 24,110 8,720 23,030 4.59 3.21 

10 10 Al hilal Life 8,723 23,060 7,338 19,380 18.88 3.07 

Total 243,015 642,439 199,365 526,556 21.89 85.56 

Rest of the market ** 41,009 108,413 69,283 182,989 -40.81 14.44 

Total market 284,024 750,852 268,648 709,545 5.72 100.00 

* 11 companies 
** Evolution in local currency Source: Atlas Magazine 
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 IFM.tnاملصدر: 

Syria 

  عققن الققتققكخققيققص لشققر ققتققي سققامققر القق قق  "هققيققئققة ا،شققراا عققلققى الققرققأمقق قق  "أعقق ققن مققديققر

مق قيقو  لق قكة سقوريقة لقكقل  50وسقاطقة  قأمقيقنقيقة هقمقا "مقدى" و"مقالذ الشقام"  بقرأسقمقال 

  .شر ة

قاع  وأضققاا القق قق  ل"ققحققيققفققة "الققثققورة"  أنققه  ققم رقق ققديققل الققحققد األ نقق  لققرأسققمققال شققركق

مق قيقو  لق قكة لق قشقركقاع  100مق قيقو  إ قى  50إ ارة النفقاع ال"حية  حيقث ار قفقع مقن 

  .م يو  ل كة ل شركاع املساهمة 150م يو  حتى  100ا حدو ة املسؤولية  ومن 

وأوض  ال   أ  مج ع إ ارة الهيئة سم  خالل اجرماعه األخ ك لشركاع الرأمق ق  

أ  رستثمر و مارس نشاطقهقا بقمقشقار قع مقوقرق قفقة مقنقهقا مشقار قع  قحقيقة   ق قد مقوافقققة 

  .الهيئة  اهدا   س   جو ة الخدمة الرأمينية املقدمة

أول شقققر قققة وسقققاطقققة رققق قققمقققل فقققي سقققوق " شقققر قققة القققوسقققاطقققة القققرقققأمقققيقققنقققيقققة "وسقققاطقققةورقق قققد 

فقي  القرقأمق ق  السقوريقة   ق قدمقا حصق قت عقلقى  قرخقيقص مقن مقجق قع إ ارة هقيقئقة القرقأمق ق 

 .2019كانو  الثان  

و كقو  شقر قة القوسقاطقة بقمقثقابقة وسقيق  بق ق  القزبقو  وشقركقاع القرقأمق ق   بق قيقث  قوفقر 

  أمينية بناء على ط باتهم  و قدم االستقشقاراع القخقاصقة بقكقل نقققا  
ً
ل  مالء عروضا

  .البوليصة   ما يمكنها الر امل مع أ ثك من شر ة  أم  

لقق ققرققأمقق قق  املصققغققر عققلققى الققحققيققاة أو  عققرو عققن  2019وأعقق ققنققت "شققر ققة وسققاطققة" فققي 

 و صقل  6الحرائق  مقابل أقسا  سنقويقة صقغق قكة  قبقدأ مقن 
ً
 الا لق قكة سقوريقة  قققريقبقا

  .أل  ل كة  حسب نوع املنرج الرأمي ي وقيمة الر ويض 42إ ى 

املقؤسقسقة  "منهقا خقاصقة وواحقدة حقكقومقيقة هقي 12شر ة  أم     13ويوجد في سورية 

  و قتقنقوع فقروع القرقأمق ق  بق ق  الصقاقي  والسقيقاراع ا،لقزامق   "ال امة السورية ل رقأمق ق 

والسياراع الركميقلقي  والقحقريقق  والقنقققل  والقحقيقاة  والقحقوا ث الق قامقة  والقهقنقد ق قي  

  .والسفر

ققاع  ققأمقق ققق  فقققققق  مققدرجقققة فققي الققبقققورصققة مقققن أصققل  6و شقققر ققة  قققأمقق ققق  خققاصقققة  12شققركق

قاء  قاع الققرققأمقق قق   خققول شققركق   حققيققث  ققرفققض  قق ققض شققركق
ً
عققامقق ققة ضققمققن سققوريققة حققالققيققا

  .جد   أو ا،فصاح عن بياناتها املالية  شكل رسمي

 27.3وبق ققج إجققمققا ققي األقسققا  الققتققي حقققققققتققهققا شققركققاع الققرققأمقق ق  الققخققاصققة والقق ققامققة نقق ققو 

  ققابق قهقا  فقع رق قويضقاع لق قمقؤمقن 2019أشهر األو ى مقن  9م يار ل كة سورية خالل الق

 عقن "هقيقئقة ا،شقراا  15ع رهم بن و 
ً
م يار ل كة سوريقة  حسقب  قققريقر صقا ر مقؤخقرا

 ."على الرأم  

 املصدر: إيجي س و ية

طالب اال  ا  الرونس ي لشركاع القرقأمق ق   

اليوم األر  اء  بقرق قديقد مقققايق قع ومق قايق قك 

مضققققققققبققققققققوطققققققققة يققققققققرققققققققم بققققققققمققققققققوجقققققققق ققققققققهققققققققا اسققققققققنققققققققا  

القققرققق قققويضقققاع لضقققحقققايقققا األخقققطقققاء القققطقققبقققيقققة 

يققر ققكققز عقق ققرققهققا صققنققدوق رقق ققويضققاع ضققحققايققا 

األخقطقاء القطققبقيقة املققدرج بقمقشققروع القققانققو  

األسقققققا ققققق قققققي املقققققرقققققق ققققق قققققق بققققق ققققققققققققوق املقققققراققققق ققققققى 

  .واملسؤولية الطبية

واعراكع الرئ سة املديرة ال امة بقالشقر قة 

الرونسية ل رأم   واعا ة الرأم ق  ملقيقاء بقن 

م مو   أنه ال يمكن جمع كل األخطاء الطبية في س ة واحقدة أثقنقاء اسقنقا  عقمق قيقاع 

القرق ققويقض لققفقائققدة املقراق ققى  مقبقق قنققة  أ   يقمققومقة الصقنققدوق املقزمققع احقداثققه يقجققب أ  

رسند ا ى منقظقومقة مقز وجقة لق قرقأمق ق   قرقوزع بق ق  نشقا  مقؤسقسقاع القرقأمق ق  القخقاصقة 

  .و عم الدولة

وذ رع أ  منظومة الرأم   ال قا يقة املقرقمقثق قة فقي الشقركقاع القخقاصقة ال يقمقكقن لقهقا أ  

 ققق قققدقققي األهقققداا املقققنقققشقققو ة  و  االر ققققكقققاز ا قققى القققرقققأمققق ققق  القققرقققق قققاونققق  املسقققنقققو  بقققمقققجقققهققققو  

ا ققجققمققوعققة الققوطققنققيققة  مققالحققظققة  أ  هققذه الشققركققاع  ققجققد نققفققسققهققا مققجققاققكة عققلققى ضققمققا  

ايفائها بالتزاماتها في رسديد نفقاع الرق قويقض ألم مقن املقرقضقرريقن اسقتقنقا ا ا قى حقكقم 

  .قضائ 

واعراكع  أ  نجاح منظومة الرأم   يجب أ  ير كقز ا قى  قظقافقر القجقهقو   مقطقالقبقة فقي 

املققققابققل  بق ققصققر عققمق ققيققاع القرقق ققويققض عقن األخققطققاء القطققبققيققة فقي  جققال ال  ققرقجققاوز فققتققكة 

  .الثالث سنواع من صدور األحكام

واققققتقققكحقققت  أ  رشقققمقققل املققق قققايققق قققك فقققي اسقققنقققا  

الققرقق ققويضققاع  قق ققديققد سققققق  مققا ققي و ققذلققك 

انقق قققكقققاس نسقققبقققة الققق قققجقققز عقققلقققى املقققرقققضقققرريقققن 

و ققق ققققديققققد الضققققرر ونسققققبققققة املسققققاهققققمققققاع فققققي 

صقققققنقققققدوق رققققق قققققويضقققققاع ضقققققحقققققايقققققا األخقققققطقققققاء 

الققطققبققيققة   اعققيققة  ا ققى أ  يققرققضققمققن مشققروع 

القققققققققققققانققققققو  املققققققرقققققق قققققق ققققققق بقققققق قققققققققققققوق املققققققراقققققق ققققققى 

ققافققققة  واملسقققؤولقققيقققة الققققطقققبقققيققققة جقققدوال يقققبقققق ققق  كق

املققققققققايقققق ققققع والشققققرو  املققققرققق قققق قققققققققة بققققأسققققنققققا  

  .الر ويضاع لضحايا األخطاء الطبية

يشققار ا ققى أ   ققنققظققيققم لققجققنققة ال"ققحققة والشققؤو  االجققرققمققاعققيققة الققيققوم لققجقق ققسققة اسققرققمققاع 

ققاع الققرققأمققق قق  يققنقققدرج فققي إطققار اسقققرققكققمقققال الققنققظقققر فققي مشقققروع  لققال قق قققا  الققرققونسققق ققي لشققركق

القانو  األسا  ي املر  ق ب قوق املرا ى واملسؤولية الطبية  طبيقا لقرار الجق قسقة 

القق ققامققة بققمققجقق ققع نققواب الشقق ققب الققتققي قققررع اعققا ة املشققروع ا ققى القق ققجققنققة السققرققكققمققال 

  .النظر فيه

ققانقققت وزيقققرة ال"قققحقققة بقققالقققنقققيقققابقققة سقققنقققيقققة بقققالشقققيققق  عقققاقققكع  نقققذاك عقققن احقققتقققكامقققهقققا لقققققققرار  وكق

الج سة ال امة  وذ رع أنه  م البدء فقي الق قمقل عقلقى هقذا املشقروع الضقامقن لقحقققوق 

اجققرققمققاعققا  اخققل الققوزارة  80وذلققك بققتققنققظققيققم أ ققثققك  2018املققراقق ققى مققنققذ شققهققر نققوفققمققاققك 

 وخارجها  م راكة  أ  املشروع يسرجيب ا ى  ط  اع املواطن  

https://www.egysaudi.com/url?code=aHR0cHM6Ly9hbGlxdGlzYWRpLmNvbS8%2FcD00MzU2Njk%3D
https://www.egysaudi.com/url?code=aHR0cHM6Ly9hbGlxdGlzYWRpLmNvbS8%2FcD04NTY4OA%3D%3D
https://www.egysaudi.com/url?code=aHR0cHM6Ly9hbGlxdGlzYWRpLmNvbS8%2FcD0xNDY2MjI5
https://www.egysaudi.com/url?code=aHR0cHM6Ly9hbGlxdGlzYWRpLmNvbS8%2FcD0xNDYxMDc5
https://www.egysaudi.com/url?code=aHR0cHM6Ly9hbGlxdGlzYWRpLmNvbS8%2FcD04MDU1NA%3D%3D
https://www.egysaudi.com/url?code=aHR0cHM6Ly9hbGlxdGlzYWRpLmNvbS8%2FcD04MDU1NA%3D%3D
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Egypt 

 رققم 
ً
  وريقا

ً
بق قظقر إصقدار  2020لق قام  1أصدرع الهيئة ال امة ل رقابة املقالقيقة  قرقابقا

 وثائق الرأم   أو مالحق ل وثائق بأثر رجعي.

وأ دع الهيئة في قرارها املوقع مقن املسقتقشقار رضقا عقبقداملق قطق   نقائقب رئق قع القهقيقئقة 

ال امقة لق قرققابقة املقالقيقة  أنقه ال يقجقوز بقأم مقن حقال مقن األحقوال ققيقام شقر قة القرقأمق ق  

 مقن شقر قة القرقأمق قق  
ً
بق صقدار وثقائقق  قأمق ق  بقأثقر رجقعقي عقن مقد  إنققققضقت مقع عق قم  قال

 من وجهريه الفنية والقانونية.
ً
 وال ميل ب نقضاء الخطر مما يج ل الرأم   باطال

وأوضحت الهيئة أنه  م الرنقبقيقه عقلقى ا قخقرقصق ق  بقالشقر قة بضقرورة عقدم إصقدار أم 

 بأنه في حالة قيام الشقر قة بقمقوقالقفقة ذلقك  فق   
ً
وثائق أو مالحق من هذا النوع ع ما

 ألحققكققام 
ً
الققهققيققئققة سققوا  ضققطققر إ ققى إ ققوققاذ ا،جققراءاع القققققانققونققيققة فققي هققذا الشققأ  طققبقققققا

 والئ ره الرنفيذية والقراراع املنظمة ذاع الص ة. 1981لسنة  10القانو  رقم 

وأشققارع إ قققى أ  هققذا الققققققرار يقققأرقق  فقققي إطققار سقققعقققي الققهقققيققئقققة لضققمقققا  سققالمقققة واسققرقققققققرار 

األسواق املالية غ ك املصرفية و نظيمهقا و قنقمقيقتقهقا والقحقفقا  عقلقى حقققوق املقرق قامق ق ق  

مقق قققهقققا  وفققي ضقققوء مقققا  ققالحقققة لققق ققهقققيقققئققة مقققن وجقققو  خققاطقققئقققة مققن جقققانقققب  قق قققض شقققركقققاع 

الرأم   والقتقي مقن شقأنقهقا ا،ضقرار بق قمق قة وثقائقق القرقأمق ق  واملسقرقفقيقديقن مقنقهقا كق صقدار 

وثقائقق لقبق قض أنقواع القرقأمق ق  بقأثقر رجقعقي أو إصقدار مقالحقق إضقافقيقة  قر قد بقأثقر رجقعقي 

لر ك الوثقائقق وذلقك بقا قخقالقفقة لقدقسقع واملقبقا ا القققانقونقيقة والقفقنقيقة املقرق قارا عق قرقهقا 

 وامل مول اها.
 املصدر: أموال الغد

Programme Intelaka :  

Morocco 

dispositif permettant aux 
bénéficiaires du pro-
gramme « INTELAKA » de 
souscrire des contrats 
d’assurances « Décès/
Invalidité totale-
Emprunteur » à des taux 
très préférentiels. 

A travers cette conven-
tion, les assureurs s’en-
gagent à appliquer un taux 
de prime maximum de 
0,10% hors taxe par an 
calculé sur le capital 

restant dû pour les crédits du programme « IN-
TELAKA ». Pour leur part, les banques s’engagent à 
renoncer à la commission d’acquisition au titre de 
contrats d’assurance « Décès/Invalidité totale-
Emprunteur ». A cela s’ajoutent une procédure de 
souscription allégée permettant une mise en place 
rapide du crédit et une procédure d’indemnisation 
systématique en cas de décès ou d’invalidité de l’as-
suré. 

Il est à rappeler que le Programme Intégré d’Appui au 
Financement de l’Entreprise vise à offrir une nouvelle 
gamme de produits de financement à destination des 
TPE, des jeunes porteurs de projet, du monde rural, 
du secteur informel et des entreprises exportatrices. 
L’objectif étant de lancer une nouvelle dynamique à 
même d’encourager l’entrepreneuriat et de favoriser 
l’insertion socioéconomique des jeunes, notamment 
dans le monde rural. 

Après les banques, c’est 
au tour des compagnies 
d’assurance de s’engager 
sur des primes réduites en 
vue d’accompagner le pro-
gramme intégré d’appui et 
de financement initié par 
le Souverain. Détails. 

Mohamed Benchaâboun, 
ministre de l’Économie, 
des Finances et de la Ré-
forme de l’Administration, 
Abdellatif Jouahri, Wali de 
Bank Al-Maghrib, Hassan 
Boubrik, Président de l’Autorité de Contrôle des As-
surances et de la Prévoyance Sociale, Mohamed Has-
san Bensalah, Président de la Fédération Marocaine 
des Sociétés d’Assurances et de Réassurance et le 
Groupement Professionnel des Banques du Maroc ont 
procédé, le 13 février 2020, à la signature d’une con-
vention actant une forte baisse des primes d’assur-
ance “décès/invalidité totale-emprunteur“. 

Cette baisse profite aux bénéficiaires du programme « 
INTELAKA », déployé dans le cadre du Programme 
intégré d’appui et de financement de l’entrepreneuriat. 

Conformément aux Hautes Orientations Royales ex-
primées lors du discours d’ouverture de la session 
parlementaire d’automne de l’année 2019, dans lequel 
le Souverain a exhorté le secteur bancaire et financier 
à soutenir les jeunes entreprises et les porteurs de 
projets, le secteur des assurances met en place un 

Source: Eco Actu 

 2019/12/31على البيقانقاع املقالقيقة لق قفقتقكة املقنقتقهقيقة فقي  )gig – Jordanاألر   )  –صا ق مج ع إ ارة مجموعة الخ يج ل رأم   

بققرئقاسقة نققاصقر القق قوزم رئقق قع ا قجقق قع  وحضققور أعضقاء مققجق ققع ا، ارة   2020/02/05وذلقك فقي اجققرقمققاعقه الققذم عقققد بققرقاريقق  

 والرئ ع الرنفيذم ل شر ة الد رور علي الوزن .

Companies 

News 
 السيد/ ناصر اللوزي

 رئيس مجلس اإلدارة

https://www.ecoactu.ma/fonds-dappui/
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Companies 

News 

 2019وقال رئ ع مج ع ا، ارة ناصر ال وزم بأ  نرائج أعمال الشقر قة لق ق قام  

مق قيقو    7.18انسجمت مع األرقام الرقديرية  حيث ب قغقت األربقاح ققبقل الضقريقبقة 

 5.16  فقيقمقا بق قج صققافقي القربق   ق قد الضقريقبقة 2018لق قق قام   4.25 يقنقار مقققارنقة مقع 

وهقي  2018عن ذاع الفتكة من ال ام  61%م يو   ينار أر ن  وبنسبة نمو ب غت 

. وأضقاا بقأ  الشقر قة 1996أعلى أرباح   ققها الشر ة منذ  أسق قسقهقا فقي الق قام 

مق قيقو   يقنقار مقع نقهقايقة الق قام لقيقصقل  10قد عززع و ائ ها البنكية بما مجقمقوعقه 

مققن   53%مقق ققيققو   يققنققار أر نقق   ققمققثققل   58.3إجققمققا ققي الققنقققققد والققو ائققع الققبققنققكققيققة إ ققى 

  مجموع أصول الشر ة.

 ققمققا بقق قق  رئقق ققع ا ققجقق ققع بققأ  هققذه الققنققرققائققج لققم  ققكققن لققرققرقق قققققق لققوال الققدعققم الققكققبقق ققك 

الذم  ر قاه الشر ة من مجموعة الخ يج ل رأم   واملسقاهقمق ق  ومقجق قع ا، ارة  

بققا،ضققافققة ا ققى ثقققققة القق ققمققالء والققجققهققو  املققمقق ققزة لقق قق ققامقق قق قق   و عققم ومققرققا قق ققة الققجققهققاع 

 الحكومية والرقابية ذاع الص ة.

 

 قمققا أضققاا القد ققرققور عققلقي الققوزنقق  بققأ  الشقر ققة قققد حققافقظققت عققلققى نقفققع املسققرققوى 

مق قيقو   يقنقار واسقرقمقرع بقمقر قزهقا القققيقا م   85.6من األقسا  املكرتبة والبالغقة 

من حيث الحصة السوقية في األر    فيما انوفضت ك فة القرق قويضقاع بقنقسقبقة 

 مما ان كع ايجابيا على النرائج الفنية ل شر ة. %7

وأشقار إ قى أ  الشققر قة قققد حققققققت  قق قسققنقا فققي 

نسقققبقققة القققخقققسقققارة ا قققجقققمققق قققة والقققتقققي وصققق قققت إ قققى    

عقققلقققى  2018لققق ققق قققام   96%مقققققققارنقققة مقققع   %89

القققرغقققم مقققن زيقققا ة ا قققخقققصقققصقققاع القققفقققنقققيقققة بقققمقققا 

مققاليقق قق   يققنققار.  ققمققا اسققرققطققاعققت  5مققجققمققوعققه 

الشقققققققر قققققققة  قققققققوقققققققفقققققققيقققققققض املصقققققققاريققققققق  ا، اريقققققققة 

 2019فقي نقهقايقة الق قام   7%وال مومية بنسقبقة 

 باملقارنة مع نفع الفتكة من ال ام السابق. 

وهو األعلقى  191% ما ار فع هام  املالءة إ ى 

لققق قققسقققنقققواع الققق قققشقققر املقققاضقققيقققة  فقققيقققمقققا ار قققفققق قققت 

مق قيقو    27.81إ قى   2018/12/31م يو   ينار  ما في  23.60حقوق املساهم   من 

مما ان كع إيقجقابقا عقلقى القققيقمقة القدفقتقكيقة لق قسقهقم والقتقي   2019/12/31 ينار  ما في 

لقق قق ققام   1.10 يققنققار لقق ققسققهققم بققاملقققققارنققة مققع   1.30ووصقق ققت إ ققى  18%ار ققفقق ققت بققنققسققبققة 

  املاا ي.

هقي أحقد  )gig – Jordanاألر   )  –و جدر ا،شارة إ ى أ  مجمقوعقة القخق قيقج لق قرقأمق ق  

أعضقققاء مقققجقققمقققوعقققة القققخققق قققيقققج لققق قققرقققأمققق ققق  والقققتقققي مقققققققرهقققا  ولقققة القققكقققويقققت  وهقققي مقققن أ قققاقققك 

  مجموعاع الرأم   واأل ثك  نوعا في منطقة الشرق األوس  وشمال أفريقيا.

 الدكتور/ علي الوزني

 الرئيس التنفيذي

 املصدر: الغقققد

Fidelity United turns into Green and reports 

a Net Profit of AED1.4 million for 2019 

The company’s strategy towards risk selection has 
resulted in a very positive outcome enhancing the 
Underwriting Profit by an increase of 210% compared 
to 2018. This was a result of conscious growth 
measures put in place to safeguard the company’s 
profitability despite the challenging environment. 

The company went through a full restructuring, re-
branding its image and name. The new leadership 
team has worked towards putting controls in place 
and set up a risk appetite with an accelerated strate-
gy that lead the company towards its long-term vision 
of playing a major role in the UAE market.  

The company today, is Fast Growing and capturing 
market share by    creating a specific business model 
to its partners, Strongly Equipped with an experi-

enced and 
passionate 
team along 
with a 
strong rein-
surance  
support, and 
Highly Sta-
ble via the 
adoption of 
its risk man-
agement 
framework. 

Fidelity United turned into 
green and posted a Net Profit of AED1.4 million in 2019. 
This is a remarkable swing of over AED 10 million 
achieved in comparison to last year.  

Gross Premium Written has increased by 51% over 
2018 to reach AED 221 million in 2019. This is despite a 
very high competitive market, and a tremendous pres-
sure on the prices.  
The Net Premium Earned increased by 76% compared 
to 2018, which confirms the company’s strategy to-
wards higher retention and prudent risk selection. The 
company’s strategy towards risk selection has result-
ed in a very positive outcome enhancing the Under-
writing Profit by an increase of 210% compared to 
2018. This was a result of conscious growth measures 
put in 
place to 
safe-
guard the 
compa-
ny’s prof-
itability 
despite 
the chal-
lenging 
environ-
ment. 
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مق قيقو   والر أمقريقكق    4.7سج قت أريقج ربق  صقااا مقوحقد ققدره 

: خسقارة  2018)القر قع األخق قك  2019منسقوب لق قمقسقاهقمق ق  لق قر قع األخق قك مقن عقام 

  و ققق قققزى ذلقققك أسقققاسقققا إ قققى ار قققفقققاع ( مققق قققيقققو   والر أمقققريقققكققق   33.1صقققافقققيقققة ققققدرهقققا 

سققنققت   2.4ايققرا اع ا،سققتققثققمققار وغققيققاب خسققائققر ألققكققوارث . وبقق ققغققت ربقق ققيققة السققهققم 

سقنقت أمقريقكق  16.7مقققارنقة مقع خسقارة بق قغقت  2019أمريك  ل ر ع األخ ك من عام 

. وحقق الدخل الشامل ال ائد ل مساهم   في القر قع  2018لنفع الفتكة من عام 

( : 2018ماليق ق   والر أمقريقكق  )القر قع األخق قك   6.0رب ا قدره  2019األخ ك من عام 

 م يو   والر أمريك . 33.2خسارة ب غت 

مق ققيقو   والر أمققريققكق  لقق ققام   17.5بق ققج صقافققي الققربق  املققوحقد املققنققسقوب لقق قمققسققاهقمقق قق  

مقق قيقو   والر أمقريققكق (  و ق قزى ذلققك 55.3: خسققارة صقافقيقة بقق قغقت  2018)    2019

 شكل أسا  ي إ ى ار فاع إيرا اع االستثقمقار وغقيقاب خسقائقر القكقوارث وانقوقفقا  

 2019سققنققت أمققريققكقق  لقق ققام   8.9مصققاريقق  الققتققشققغققيققل.  ققمققا بقق ققغققت ربقق ققيققة السققهققم 

. وحقققق القدخقل الشقامقل  2018سقنقت أمقريقكق  لق قام   27.9مقارنة بوسارة بق قغقت 

:  2018مق قيقو   والر أمققريقكق  )   32.0ربق قا ققدره  2019املقنقسقوب لق ققمقسقاهقمقق ق  لق قام 

 م يو   والر أمريك (. 60.6خسارة ب غت 

 2019 يسقمقاقك  31مق قيقو   والر أمقريقكق  فقي   228.4ب غت حقوق املساهمق ق  فقي أريقج 

. وبق ققغقت الققخقسققائققر 16%مقق قيققو   والر أمقريققكق ( بققزيقا ة قققدرهقا   196.4:    2018)نقهققايقة 

 44.5:    2018مقق ققيققو   والر أمققريققكقق  فققي نققهققايققة القق ققام )نققهققايققة   28.5املققتققكا ققمققة لقق ققشققر ققة 

مقن رأس املقال املقدفقوع.   وبق قج إجقمقا قي األصقول فقي   13%م يو   والر أمريك (   مقثقل 

 1,052,6مق قيقو   والر أمقريقكق  مقققارنقة مقع   1,035,8مب غا وقدره  2019 يسماك  31

 . 2%  بانوفا  قدره  2018م يو   والر أمريك  في نهاية  يسماك 

 ال يوجد مقتكح لروز ع أم أرباح سنوية.

 2018 والر أمريك  في نهاية ال ام )نهاية 1.15ب غت القيمة الدفتكية ل سهم الواحد 

  والر أمريك ( . 0.99: 

 قرققوافقر الققبققيقانققاع املققالقيققة القكققامقق قة وا،يضققاحققاع عقلققى املقوقققع ا،لققكقتققكونقق  ألريقج ومققوقققع 

 بورصة الب رين وسوق     املا ي.

 أريجاملصدر: 

 في حوار له مع مجلة البيان:

 الس و ية(: - AL ETIHADحسام القناص )الرئ ع الرنفيذم لشر ة ا،  ا  

  حم ت عوامل النجاح من بينهقا رقغقيق قك هقويقتقهقا املقؤسقسقيقة مقن خقالل رقغقيق قك AL ETIHADمسرجداع  ث كة طرأع على مس كة شر ة ا،  ا  

مقق قيققو  ريققال والققذم عققزز مققن  400إسقمققهققا وشقق ققارهقا بققمققا يقق ققكقع ر يققتققهققا وطققمقوحققهققا  إ ققى رفققع رأسقمققالققهققا لققيقصققبقق  

 قدرتها على املنافسة وزيا ة طاقتها ا،ستي ابية لدعمال.

 لققرققنققاسققب 
ً
و ققرققا ققع الشققر ققة بققكققل ثقققققة  قققققديققم الققحقق ققول املققرققكققامقق ققة مققن مصققدر واحققد مصققمققمققة ومققطققورة خصققيققصققا

احققرققيققاجققاع القق ققمققالء و ققطقق ققبققاتققهققم مققدعققومققة بققفققريققق عققمققل يققرققمققرققع بققوققاققكاع مقق ققمقققققة فققي  قق قق ققيققل و ققطققويققر الققحقق ققول 

 املوجهة ل شركاع واألفرا .

الرئ ع الرنفيذم ل شر ة صاحب النظرة الثاقبة وا،ستشرافية بصناعة الرأم ق  حسقام القققنقاص  قنقاول فقي 

 إ ى إجرائها   ديثاع  قبق قكة عقلقى 
ً
مقاب ة مع "البيا  ا،قرصا ية" الر دياع التي  واجه قطاع الرأم    مش كا

 أ  إنققوقفقا  الققطقاقققة 
ً
مقوقرقق ق  األصق ققدة مقن شقأنققهقا أ   ققرفقع مقن مسققرقوى القخققدمقة املققققدمقة لقق ق قمققالء  مق ققرقاقكا

 ا،ستي ابية ،عا ة الرأم   املراحة سيؤ م إ ى أر فاع ك فة ا،عا ة في   ض الفروع.

ما أهم الر دياع التي  واجهقونقهقا فقي القوققت القحقا قي  والقتقي لقم  قكقن مقوجقو ة  •

 في األعوام املاضية؟

  الققرققق قققول 
ً
مققن القققرققق ققديقققاع القققجققديقققدة القققتققي  قققواجقققه قققطقققاع القققرققأمققق ققق  عققمقققومقققا

الققرقققمققي السققر ققع  حققيققث  قق ققاول الشققر ققة جققاهققدة مققوا ققبققة هققذا الققرقق ققول فققي 

جميقع عقمق قيقاتقهقا لقإلر قققاء بقمقسقرقوى القخقدمقاع املقققدمقة مقنقهقا ولق قوصقول إ قى 

جققمققيققع فققئققاع القق ققمققالء املسققتققهققدفققة  إال أ  هققذا الققرقق ققول  ققرافقققققه  ققكققالققيقق  

مققر ققفقق ققة ونقققققص فققي املققوار  الققبققشققريققة الققكققفققيققة مققن جققهققة ونقققققص فققي مققزو م 

 الركنولوجيا في هذا ا جال من جهة أخرى.

 قققمقققا  قققرى الشقققر قققة أ  القققرققق قققدم القققخقققاص بقققاألمقققن السقققيقققاقققكانققق  بقققدأ يقققرققق قققا قققم 

 شققكققل مقق ققحققو  فققي امونققة األخقق ققكة مققع مققا يسققرققتققبقق ققه مققن احققرققيققاطققاع يققجققب 

إ ققوققاذهققا فققي هققذا ا ققجققال  ققرققطقق ققب أنققظققمققة  قققققنققيققة بققرققكققالققيقق  بققاهققظققة ومققوار  

 شرية ذاع خاكاع فنقيقة فقي هقذا ا قجقال  قرقمق قز بقنقدرتقهقا وبقالقرقا قي بقرقكقالقيقفقهقا 

 املر ف ة.

 ومقققا  ققبقق قققه مققن أضققرار جسقققيققمقققة 
ً
 ققمققا أ  القققرققغقق قققك املققنققالقققي الققحققاصقققل مققؤخققرا

 لقققققطققاع الققرققأمقق قق   شققكققل مققبققاشققر وغقق ققك 
ً
لققحقققققت بققاملققمققرقق ققكققاع أصققبقق   قق ققديققا

 
ً
 ورشقققد ا

ً
مققبقققاشققر  حقققيققث أصقققبققق ققت إ قققفققاققققيققاع إعقققا ة القققرققأمققق قق  أ قققثققك حقققذرا

 والذم بدوره ي ق   ثاره على قطاع الرأم  .

  املقرقطق قبقاع 
ً
ومن الر دياع الجديدة التي يواجقهقهقا ققطقاع القرقأمق ق  عقمقومقا

 مق قيقار ا،فصقاح 
ً
الخاصة برطبيق امل اي ك ا قحقاسقبقيقة القدولقيقة  خصقوصقا

والذم يرط قب بقنقيقة  ق قرقيقة جقديقدة  سقواء عقلقى مسقرقوى  IFRS17املا ي الدو ي 

األنظمة الرقنية املطبقة أو عقلقى مسقرقوى  قو قيق  ذوم القكقفقاءاع الق قالقيقة فقي 

هذا ا جال والخاص بال  وم ا، رقواريقة  مقمقا  قبقد وسقيقكقبقد شقركقاع القرقأمق ق  

 املصاري  الكب كة ،عدا  نفسها لرطبيق هذا امل يار.

   ديثاع لرفع مسروى الخدمة 

 ما هي أولوياع ال مل بالنسبة لكم؟ •

 قر قز الشقر قة فقي القوققت الققحقا قي عقلقى مقنقرققجقاع  قأمقيقنقيقة مقوققرق قفقة  فقققد ققامققت 

 كقانقت الشقر قة  -الشر قة بقالقرقوسقع فقي القرقأمق ق  عقلقى املقر قبقاع 
ً
القفقر م. فسقابقققا

 
ً
 ر ز على الشركاع   مالء  ولكن أضاقى القيقوم سقوق القرقأمق ق  القفقر م هقدفقا

وأولوية ل شر ة نهدا من ورائه ل حصول على حصقة سقوققيقة لقزيقا ة إنقرقاجقنقا 

 و نوعه.

ومققن ضقققمقققن األولقققويقققاع الققتقققي رققق قققمقققل عقق قققرقققهقققا الشقققر ققة فقققي القققوققققت القققحققا قققي  قققققققيقققيقققم 

 
ً
مسروى الخدمة التي  قدمها الشر قة لق قمقالئقهقا  حقيقث ققامقت الشقر قة مقؤخقرا

بق جققراء  قق ققديققثققاع  قبقق ققكة عققلققى األصقق قدة كققافققة مققن شققأنققهقا أ   ققرفققع مققن مسققرققوى 

الخدمقة املقققدمقة لق قمقالئقهقا حقيقث  قرى الشقر قة أ  القرقمق قز فقي القخقدمقة املقققدمقة 

يرفع من مسروى والء وإنرماء ال مالء ل قشقر قة وا قحقافقظقة عقلقى اسقرقمقراريقتقهقم 

 م ها.

 ما ر مل الشر ة في الوقت الحا ي على رسم سياستها السنوية ل ق قام املقققبقل 

و ق قديقد  2019من خالل   ديد مواطن القوة والض   التي واجهتها في عام 
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  حقققتققى  قققكقققو  ر يققة الشقققر قققة 2020الققفقققرص والققتقققهقققديققداع املقققرققوقققق قققة لقق ققق ققام 

 واضحة خالل ال ام املقبل لتس ك في خط  ثابرة وقوية.

 سياساع مر فظة

  د الكوارث الطقبقيق قيقة  هقل الحقظقرقم أم رقغقيق قك فقي سقيقاسقاع شقركقاع إعقا ة  •

 الرأم   ال املية؟

 قق ققد الققكققوارث الققطققبققيقق ققيققة وغقق ققك الققطققبققيقق ققيققة القق ققد ة الققتققي حقق ققت فققي أمققا ققن 

مققرقق ققد ة مققن القق ققالققم وحققتققى فققي املققنققطقققققة القق ققربققيققة والققتققي  ققزامققنققت مققع  ققبققاطققؤ 

االقرصا  في املنطقة  كل وما  ب ه مقن إنقوقفقا  فقي أقسقا   ق قض فقروع 

الققرققأمقق قق  نققتققيققجققة ،نققوققفققا  االنققفققاق الققحققكققومقق  وغققيققاب املشققار ققع الققجققديققدة 

قاع الققرققأمقق قق  لقق ققحققصققول عققلققى حصققة  و ققذلققك املققنققافسققة الشققديققدة بقق قق  شققركق

سوقية  مما أثر علقى نقرقائقج السقوق مقن وجقهقة نقظقر مق قيقدم القرقأمق ق   ققام 

القق ققديققد مققن مقق ققيققدم الققرققأمقق قق  والقق ققويققدز بققاالنسققحققاب وإيقققققاا اال ققرققرققاب أو 

إغالق مكا ب الرمثيل في الشرق األوسق   مقمقا أ ى إ قى إنقوقفقا  القطقاققة 

ا،سقققتقققيققق قققابقققيقققة ،عقققا ة القققرقققأمققق ققق  املقققرقققاحقققة بقققالسقققوق  وهقققذا ا،نقققوقققفقققا  ققققد 

قاع إعققا ة الققرققأمقق قق   يصقق ققب إسققتققيقق ققابققه فققي الققوقققت الققحققا ققي عققن طققريققق شققركق

 أو مققواجقهققتقهققا 
ً
 لققغقيققاب  ق ققض شقركققاع ا،عقا ة القق قربققيقة مققؤخقرا

ً
الق قربققيقة نققظقرا

   ض الر دياع نتيجة فقدها لرصنيفها ا،ئرمان .

والجدير بالذ ر أ  هذا ا،نوفا  في الطاقة ا،ستيق قابقيقة ،عقاة القرقامق ق  

املققرققاحققة بققالسققوق سققيققؤ م إ ققى إر ققفققاع كقق ققفققة إعققا ة الققرققأمقق قق  فققي  قق ققض فققروع 

 الرأم   ولب ض األنشطة.

وعقلققى صقق قيققد  خققر فقق    ق ققض شققركققاع إعقا ة الققرققأمقق ق  الققرائققدة لققد قهققا نققظققرة 

 2030مسرقبق قيقة واعقدة لق قسقوق فقي  قل ا،جقراءاع واملشقار قع ضقمقن ر يقة 

وأ قدع اسققرققمققرارهققا فققي اال ققرققرققاب و عقم سققوق الققرققأمقق قق  فققي الشققرق األوسقق  

ولكن  سياساع مر فظة  حيث  قوم بر ديد نسقبقة مشقار قتقهقا فقي بقرامقج 

 إعا ة الرأم   بالشركاع حسب نرائج واستكا يجية كل شر ة على حدة.

 كقالقتقي 
ً
فشركاع الرأم   التي  رمرع باسرقرار في نرائجها وسياساتها لن  رأثر  ث قكا

 نرائجها مرق بة وسياساتها غ ك واضحة.

 عوامل مساعدة لر قيق الر ية املسرقب ية

مققا هققي  خققر املسققرققجققداع الققتققي طققرأع عققلققى أوضققاع شققر ققرققكققم  و ققيقق   ققرققوققق ققو  أ   •

 ؟2019 كو  نرائجكم نهاية ال ام 

  كا  هناك مسرجداع  ث كة في شر قرقنقا  فق قلقى سقبقيقل املقثقال 2019خالل ال ام 

 بقرقغققيق قك هققويقتققهقا املقؤسققسقيقة مققن خقالل رقغققيق قك إسققم الشقر ققة 
ً
ققامقت الشققر قة مقؤخققرا

 وش ارها بما ي كع ر يتها وطموحها.

م يو  ريال س قو م  400 ما قامت الشر ة خالل ال ام برفع رأسمالها ليصب  

والقققذم بقققدوره سققق قققكفقققع مقققن مقققكقققانقققة الشقققر قققة فققققي القققققققطقققاع ويقققزيقققد مقققن ققققدرتقققهقققا عقققلققققى 

املقققنقققافسقققة وزيقققا ة طقققاققققتقققهقققا ا،سقققتقققيققق قققابقققيقققة لقققدعقققمقققال ويقققمقققكقققنقققهقققا مقققن  ققق قققققققيقققق ر يقققتقققهقققا 

 املسرقب ية.

أما عقلقى صق قيقد القنقرقائقج املقالقيقة والقفقنقيقة حقتقى نقهقايقة القر قع القثقالقث مقن هقذا الق قام  

 على مسروى القطاع بالرغم من املنافسقة 
ً
فقد حققت الشر ة نرائج جيدة جدا

  حققيققث أحققرقق ققت 
ً
الشققديققدة والققرققبققاطققؤ ا،قققرققصققا م الققذم أثققر عققلققى القققققطققاع عققمققومققا

 ملققؤشقققر األربققاح لققق قققتققسققق ققة أشقققهقققر األو ققى مقققن هقققذا 
ً
الشققر قققة املققر قققبقققة الققخقققامسققة وفقققققققا

 ملقققؤشقققر إجقققمقققا قققي األقسقققا  
ً
القق قققام   قققمقققا حقققققققققققت الشقققر قققة املقققر قققبقققة الققق قققاشقققرة وفقققققققا

 املكرتبة ل تس ة أشهر األو ى من هذا ال ام.

 ما ر مل الشر ة مرمث ة بفريق عم ها ومقجق قع إ ارتقهقا بقكقامقل طقاققتقهقا لقرق قققيقق 

نققرققائققج إيققجققابققيققة فققي نققهققايققة القق ققام عققلققى الققرغققم مققن الققرقق ققديققاع الققجققمققة الققتققي  ققواجققهققهققا 

 الشر ة.

 مج ة البيا املصدر: 

Kuwait Re reports strong results for 
the financial year 2019 

Kuwait Reinsurance company K.S.C.P reported 
a net profit of KD 4.73 MLN for the year 2019, an in-
crease of 40% as compared to KD 3.37 MLN in the pre-
vious year. Basic and Diluted Earnings par share (EPS) 
were fils 25.22, compared to fils 17.97 in 2018. 

Performance highlights for the year 2019 includes the 
following: 

• Gross written premium increased by 22% to KD 

56.96 MLN from KD 46.56 MLN in the previous year. 

• The underwriting result improved to KD 3.90 MLN 

from KD 3.25 MLN 20% increase from the previous 
year. 

• The Combined Ratio slightly improved to 96.6% 

compared to 96.9% in the previous year. 

• The company’s Net Investment income showed 

consistent growth, an increase of 29% to KD 3.82 
MLN with a yield of 4.14% compared to KD 2.96 MLN 
with 3.49% yield in the previous year. 

• The Net Profit of the company improved signifi-

cantly by 40% to KD 4.73 MLN from KD 3.37 MLN 
in the previous year, mainly contributed by the 
increase in Net Earned premium and investment 
income. 

• The Shareholders’ equity has grown to KD 53.38 

MLN, from KD 48.69 MLN at the end of 2018, an 
increase of 10%. The Return on Equity for the year 
2019 increased to 9.26% as compared to 7.14% in 
the previous year. 

• The company’s Invested assets have shown 
steady growth to KD 97.40 MLN, from KD 87.01 
MLN at the end of 2018, an increase of 12%. The 
total assets of Kuwait Re have grown up by 15% 
to KD 149.39 MLN, from KD 129.47 MLN at the end 
of 2018. 

Source: Kuwait Re LinkedIn 



 النشرة االلكترونية

 بقلم االستاذ/ شكيب أبو زيد:

 ملاذا التعاون العربيي املشترك في مجال التأمين وإعادة التأمين؟

)الققجقزء القثقانق ( الصقا ر فقي يقنقايققر  578نشقرع مقجق قة القبقيقا  االققرقصققا يقة فقي عقد هقا القخقاص رققم 

 بق م االسراذ/ شكيب أبو زيد  2020
ً
االم   ال ام لإل ق قا  الق قام الق قر ق  لق قرقامق ق   ق قنقوا   -مقاال

 "ملاذا الر او  ال ر   املشتكك في مجال الرأم   وإعا ة الرأم  ؟".

 بأنها ضرورة  فرضهقا القظقروا 
ً
 ناول من خالله الحديث عن أهمية الر او  ب   الب دا  موضحا

 لقرققجقاور الققبقق قدا  بققجققوار  ق ققضققهقا الققبق ققض فققال مقنققاص مققن القرقق ققاو  
ً
ا،ققرققصقا يققة والققجقغققرافققيقا نققظققرا

  قدم البشرية عاك ال صور عن طريق الربا ل الرجارم .
ً
 والربا ل الرجارم   مسر رضا

 ما   دث عن املشار ع الرأمينية املشتك ة في املنطققة والقتقي واجقهقت  ق قديقاع وبقالقرغقم مقن ذلقك 

   ت صامدة

 ققمققا أسققرققق ققر  أوجققه الققرققق ققديققاع الققتقققي  ققمققر اققهقققا الققبقق قققدا  ومققنققهققا القققرقق ققديققاع القققجققوإسققتققكا قققيققجققيقققة   

الر دياع ا،ققرقصقا يقة والقرق قديقاع القديقمقغقرافقيقة واملقرقمقثق قة فقي القتقزايقد السقكقانق  ومقا يقفقرضقه مقن 

ضقرورة إيققجقا  فققرص عققمقل لقق ق ققاطقق ق قق  عقن القق ققمقل ولقق ققشقبققاب القذيققن يقق قجققو  سقوق القق ققمقل بققأعققدا  

  تزايد سنة   د أخرى.

 عقلقى مسقرقويق ق  هقمقا القجقهقاع القرققابقيقة 
ً
 ما وضقع بقمقققالقه خقارطقة القطقريقق لق قرق قاو  القفق قلقي مقوزعقا

 وا،  ا اع والجم ياع الوطنية

ا،  ا  ال ام ال ر   ل رام  ؛ بق قكقم أنقه  ما وض  أ  

قققاع وا، قققق ققققا اع   املققققمققققثققققل الققققوحققققيققققد والققققجققققامققققع لقققق ققققشققققركق

مققطققالققب بققالقق ققمققل عققلققى رسققم خققريققطققة طققريققق وخققطقققواع 

 عم ية لتكجمة الر او  على أر  الواقع ورسهي ه.

هققذا وقققد اخققرققرققم االسققرققاذ/ شققكققيققب أبققو زيققد مقققققالقققه 

 أ  
ً
الر او  الق قر ق  فقي مقجقال القرقأمق ق  ضقرورة موضحا

حرمية يفرضها الواقع ا،قرصا م والجغرافي؛ نقاهقيقك 

عققن أ  صققنققاعققة الققرققأمقق قق    سققبققب إعققا ة الققرققأمقق قق  هققي 

عاملية وعابرة ل حدو ؛ وبالرا ي عم ية القرق قاو   قفقر  

 Impératif Cetégoriqueنفسها  ضرورة حرمية 

 . Categorical Imperativeأو قاط ة 

حققققيققققث أنققققه ال مققققنققققاص مققققن القققق ققققمققققل عققققلققققى  قققق قققققققققيققققق هققققذا 

الققرقق ققاو  بققا،سققرققفققا ة مققن  ققجققارب املققااقق ققي  سقق ققبققيققا ققه وإيققجققابققيققا ققه؛ مسققؤولققيققا ققنققا أمققام شققبققابققنققا وأمققام 

الراري  هي  كثي  الر او ؛ وأنه ال مجال ل فشل أو التشكيك في ضرورة هقذا القرق قاو ؛ وا، ق قا  

 ال ام ال ر   ل رأم   مدعو أ ثك من السابق ل  ب  ور م ورم.

 -الق قضقو املقنقرقدب  -قام األسرقاذ/ عقا ل فقطقورم 

شققر ققة وثققاق لقق ققرقققأمقق قق  الققرققكققافققلقققي )مصققر(  بققزيقققارة 

االمق ق  الق قام لقإل ق قا    –االسراذ/ شكيب أبو زيقد 

بقمقكقرقبقه  2020/02/10ال ام ال ر   ل رأم   يقوم 

 بمقر األمانة ال امة لإل  ا  ال ام ال ر   ل رأم  .

قققققققا  بققققققققرفقققققققققققققققققة االسققققققققرققققققققاذ/ عققققققققا ل فققققققققطققققققققورم  هققققققققذا وكق

مقققديقققر عقققام إعقققا ة القققرقققأمققق ققق   -االسقققرقققاذ/ هقققانققق  مققق قققي 

والققبققق ققوث بقققالشققر قققة   و قققم اثققنقققاء الققزيقققارة مققنقققاقشقققة 

ال ديد من املواضيقع القرقأمقيقنقيقة القهقامقة املقطقروحقة 

 على الساحة ام .
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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 
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قققق ققققاققققك عققققن  راء  

 
املقققققققققاالع ر

 واألحصائياع على مسؤولية املصا ر

 مجلة التأمين العربي

قامت األمانة ال امة لإل  ا  ال ام ال ر   ل رأم   ب  راج ال د  

على  2019من مج ة الرأم   ال ر   والصا ر في  يسماك  143

 املوقع ا،لكتكون  لإل  ا .

والجدير بالذ ر أ  هذا ال د  يرضمن ال ديد من املواضيع 

 الهامة ومنها:

 م حق عن سوق الرأم   املصرم  •

 رغطية مل رق  شرم الشي  الثان  ،عا ة الرأم   •

 مسرجداع سوق الرأم   ال ربية •

 الرطور ال امل  ل حد من مواطر الكوارث •

 الرام   ال ر   يزخر ب مكانياع النمو •

 با،ضافة إ ى الب وث:

 إ ارة األخطار في مشروعاع  ربية املاشية •

 هيكل سوق الرأميناع و وره في ا،ستكا يجية •

• Development of life insurance solutions 

 هذا ويمكنكم ا،طالع ع رها و  مي ها من على الراب  أ ناه/
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