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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. 

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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Modernizing The Arab 
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2. The Global Risks Report 2020  

World Insurance 

Arab Insurance 

2. Tunisia: We care Tunisie: a new 
alert system against natural catas-
trophes  

Jordan.1 : اال  ا  األر ن  لشركاع الرأم   يوقع

 ا فاقية ر او  مشتكك مع نظ كه الف سطيني 

.4 Saudi Arabia : :  اللجنة الوطنية ل رأم

فصل نشاط الوساطة لن يؤثر على األس ار 

 بالس و ية 

.3 Algeria   : الرسم الجديد على السياراع مدفوع

 مرة واحدة كل سنة مهما كانت مدة ال قد 

.5 Lebanon :  فيتش: لبنا  موطن لسوق الرأم   املرطور 

7. Morocco:  

• Publication of the preliminary 

situation of the insurance and 
reinsurance sector - 1st half of 
2019 

م يار  رهم 2.6البنك الدولي يقرض املغرب  •

 ل رأم   على الكوارث 

.6 Egypt : 

• Individual insurance brokers unite 

to form firm  

 2019ا اء سوق الرأم   املصرم خالل   •

Companies News 

• AM Best Upgrades 

Issuer Credit Rating 
of First Insurance 
Company  

• Al Hilal Bank to sell 

Takaful to Siraj Hold-
ing 

"ال مانية املر دة ل رأم  ":  •

اسر ا ة البياناع املفقو ة إثر 

الهجوم على مر ز بياناع الشر ة في 

  2020يناير  01

ط ق شر ة  أم    •
ُ
القابضة ل رأم    

  كافلي بشرا ة بنك  مصر واألهلي 

الرقابة املالية  وافق على نشر  •

إفصاح زيا ة رأسمال املهندس 

 ل رأم   

In The Spotlight 

1. New study highlights recommendation to increase market share of Takaful  

 األمانة ال امة

 االسراذ/ علي هاشم أم   عام اال  ا  اليمني ل رأم   في ضيافة االمانة ال امة لإل  ا  •

 2020/03/24إلى  22خالل الفتكة من  15م رقى قرطاج الق  •

Registration 

https://www.rdv-carthage.com/
https://www.rdv-carthage.com/?page_id=6
https://www.rdv-carthage.com/?page_id=6


 لقق ققاققكنققامققل الققلقققققافققي لققإل قق ققا  القق ققام القق ققر قق  لقق ققرققأمقق قق  وبققالققرقق ققاو  مققع 
م
 ققنققفققيققنا

ا، قق ققا  املصققرم لقق ققرققأمقق قق  شسققرنققا  عققو ققعققم لقق ققمققشققار ققة فققي الققنققدوة القق ققربققيققة 

حقققول الشقققمقققول املقققالقققي والقققرقققأمققق ققق  املسقققرقققدام وذلقققك بقققققققاعقققة عقققايقققدة بقققفقققنقققدق 

 . 2020/02/24و  23ماريوع الزمالك بجمهورية مصر ال ربية يوم  

 

هقققنا وسقققتقققرقققضقققمقققن القققنقققدوة الققق قققديقققد مقققن القققققققضقققايقققا القققهقققامققق  املقققطقققروحققق  عقققلقققى 

 ج ساع كالرالي: 6الساحة الرأمينية والتي  م  وزي ها على 

رق ققزيقز  ور ا،شققراق والقرققابققة فقي مققواجقهققة القرقق قديققاع القجق ققسقة األولققى:  •

 و  قيق فرص االسردامة في قطاع الرأم  .

القرقأمق ق  مقرقنقارقي الصقغقر عقلقى خقريقطقة الشقمقول املقالقي الج سة اللانية:  •

 والرنمية املسردامة في مصر والدول ال ربية.

 الرمع   املسردام ل مرأة والشمول الرأميني.الج سة اللاللة:  •

رغ ك املناخ ومخاطر الكقوارث القطقبقيق قيقة: سقد فقجقوة الج سة الراب ة:  •

 الحماية الرأمينية.

 ققيققو  قققققوم الققرققعققنققولققوجققيققا بققدعققم الشققمققول املققالققي الققجقق ققسققة القق ققامسققة:  •

 والرأميني؟

 مناقشاع و وصياعالج سة السا سة:  •

 

 هنا ويمعنعم رسجيل مشار رعم على املوقع االلعتكون  ل ندوة/

 

http://ifegypt.net/gaiffinancialinclusion 

We are pleased to invite you to our Arab Seminar 

“Financial Inclusion & Sustainable Insurance Develop-

ment” that is organizing in cooperation between Insur-

ance Federation of Egypt (IFE) and General Arab Insur-

ance Federation (GAIF), during the period from 23th to 

24th February 2020 at AIDA BALLROOM - Cairo Marriott 

Hotel & Omar Khayyam Casino - Egypt. 

In this event , we will discuses many important topics 

that were divided in 6 sessions as follow: 

 

• Session 1: Promoting supervisory and regulatory role 

on sustainability challenges and  opportunities for 

the insurance sector. 

• Session 2: Microinsurance on the roadmap of Finan-

cial Inclusion and sustainable development in Egypt 

and Arab Countries. 

• Session 3: Sustainable empowerment of women and 

insurance inclusion. 

• Session 4: Climate change and disaster risk: close the 

protection gap. 

• Session 5: How Technology is propelling financial and 

insurance inclusion? 

• Session 6: Discussions and Recommendations. 

 

 
 

 

You can register your participation on the seminar's 

website /  

http://ifegypt.net/gaiffinancialinclusion 

http://ifegypt.net/gaiffinancialinclusion/
http://ifegypt.net/gaiffinancialinclusion/
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World 

Insurance 

By Thomas Holzheu, Swiss Re’s chief economist for the Americas. 

The world economy has become less resilient, but the insurance industry is keeping pace with changes in the 
risk landscape. Nevertheless, the newly developed SRI Insurance Resilience Indices, based on measures of 
protection needed relative to that available, show a huge opportunity for the insurance sector to close a com-
bined record protection gap of $1.2 trillion in 2018 premium equivalent terms, in three main risk areas: natural 
catastrophe, mortality and health care. Swiss Re estimates that closing this protection gap would improve 
global financial resilience for policyholders by more than $1 trillion each year. 

Advanced Europe is the only region where the mortal-
ity protection gap is the largest of the three and high-
er than the health care protection gap. The latter re-
flects the well-established health care systems in the 
region. Advanced Asia is the only region where the 
natural catastrophe protection gap is the largest of 
the three, given the large earthquake exposures 
there. 

How does insurance contribute to macro resilience? 
We find that beyond the benefits at the micro-level, 
risk transfer to insurance markets has a macroeco-
nomic value of increasing overall societal resilience. 
We modeled the response of GDP growth to major 
natural catastrophes and found that risk transfer to 
insurance markets boosts stronger recoveries post-
disaster, particularly for emerging economies. In ad-
dition, in a different set of modeling, we found that 
higher insurance penetration is correlated with lower 
macroeconomic volatility. What are the transmission 
mechanisms from insurance to macro resilience of 
societies? 

First, insurers enhance the efficiency of risk manage-
ment through risk pricing, transformation and pooling. 
This includes risk management in the corporate sec-
tor, where commercial insurance helps firms better 
withstand external shocks. Ex-ante risk management 
enables entrepreneurship and supports more efficient 
resource allocation. Through ex-post financial protec-
tion, insurance accelerates recovery. These micro-
level impacts aggregate to build overall economic 
resilience. 

Second, insurance promotes financial stability by 
providing a stable source of long-term capital. Life 
insurers, in particular, are long-term institutional 
investors, a role that is important in stabilizing finan-
cial markets and improving macro resilience. Insurers 
are able to do this because of their illiquid liabilities 
and low capital leverage. 

Third, private insurance can complement or even sub-
stitute for government programs, reducing the burden 

Insurance resilience indices 
measure the difference be-
tween needed and available 
protection. 

The new Insurance Resilience 
Indices are based on 
measures of protection in 
place relative to protection 
needed between 2000 and 
2018. These indices consider 
how insurance helps house-
holds withstand financial 
shocks from: 

1. Natural catastrophes; 

2. Death of a breadwinner; and 

3. Catastrophic health care spending.  

Insurance resilience for these three core risk areas 
has improved in most regions since 2000, indicating 
the insurance industry is keeping pace with the grow-
ing risk landscape. At individual peril level, we ob-
serve an increase in advanced market resilience to 
natural catastrophe risks (+ 8 pts), and a strengthen-
ing of mortality protection in the emerging markets 
(+9 pts). Notable also is the progress made in closing 
the health protection gap in the Asia Pacific. 

However, average RIs are much lower for emerging 
economies, and there has been a marginal decline in 
the global all-peril insurance index. This is because 
the fast-growing emerging regions, with lower levels 
of insurance penetration, have garnered a higher 
weight in the world economy, which has weighed on 
the global index. 

The protection gap has more than doubled over the 
past two decades. 

Our research also indicates that in absolute terms, 
the combined protection gap for the three risk areas 
more than doubled from 2000 to $1.2 trillion in 2018. 
That is roughly equivalent to a quarter of all premi-
ums written by the global insurance industry. This 
demonstrates that the industry is operating far below 
its potential, a state of affairs that can burden govern-
ments, households and businesses with large finan-
cial losses in the event of a catastrophe or shock. 

The global natural catastrophe protection gap in pre-
mium equivalent terms was $222 billion in 2018. The 
protection gap for mortality risks was $386 billion, 
and it was $616 billion for catastrophic health care 
spending risks. 

Emerging Asia has the largest aggregate protection 
gap for the three risk areas combined ($456 billion). 
The region with the second-largest combined protec-
tion gap is North America ($208 billion), mostly driven 
by the U.S. ($194 billion). Advanced Europe has the 
third largest combined protection gap ($159 billion). 

https://www.propertycasualty360.com/2019/09/25/shining-a-light-on-the-global-catastrophe-protection-gap/
https://www.propertycasualty360.com/2019/09/25/shining-a-light-on-the-global-catastrophe-protection-gap/
https://www.propertycasualty360.com/2019/07/18/are-you-ready-for-catastrophe-season/
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best practice loss prevention measures, such as 
building standards, fire protection, etc. In catastrophe 
scenarios, the aggregate level of individual mitigation 
measures becomes part of resilience on a macro lev-
el. 
 
We estimate that closing this protection gap would 
improve global financial resilience by more than $1 
trillion each year in the form of average additional 
insurance claims pay-outs for covered events. In or-
der to realize this potential, governments, regulators, 
insurers and businesses need to work together to 
overcome the various supply and demand-side barri-
ers that hold back greater uptake of insurance. 

on taxpayers. The relief offered by insurers is of par-
ticular relevance to fiscally- stressed governments, 
provided prudential regulation ensures the perfor-
mance of the insurance sector during times of exter-
nal shocks. 

Lastly, re/insurers provide economic incentives to 
facilitate loss mitigation, benefiting policyholders and 
society at large. Insurance can provide financial in-
centives and risk management expertise that promote 

Source: NU Property Casualty 360 

This report is part of the World Economic Forum’s Global Risks Initia-
tive 

The 15th edition of the World Economic Forum’s Global Risks Report is 
published as critical risks are manifesting. The global economy is fac-
ing an increased risk of stagnation, climate change is striking harder 
and more rapidly than expected, and fragmented cyberspace threatens 
the full potential of next-generation technologies — all while citizens 
worldwide protest political and economic conditions and voice con-
cerns about systems that exacerbate inequality. The challenges before 
us demand immediate collective action, but fractures within the global 
community appear to only be widening. Stakeholders need to act 
quickly and with purpose within an unsettled global landscape. 

To read and download the report, please Click Here 

Source: World Economic Forum  

In the 

Spotlight 

New study highlights recommendation to      
increase market share of Takaful 

Stronger adoption of technology can also help en-
hance Takaful products 's appeal, affordability and 
accessibility. The latest market statistics issued by 
Insurance Services Malaysia (ISM) revealed that for 
the first nine months of 2019, 33% of the General Taka-
ful products are sold through direct business chan-
nels such as direct distribution, the internet and ban-
ca Takaful. This is an encouraging development as 
only 18% of conventional insurance products are sold 
through similar means, a sign that the four General 
Takaful players in Malaysia have already stared tech-
nology with positive impact. 

The study also recommended that instead of following 
the conventional sector's practices, a more distinctive 
product differentiation can help increase Takaful 's 
market share. It will be interesting to see how the 
ongoing efforts to introduce value-based intermedia-
tion by Takaful companies in Malaysia will contribute 
to drive product differentiation. 

A number of the interviewees also suggested that tax 
breaks and capital relief warranted by lower levels of 
guarantees can benefit the growth of Takaful. Howev-

Malaysian Re launched the first edition of the Malaysi-
an Insurance Highlights (MIH), which was shared with 
local insurance and Takaful industry representatives 
as well as the regulator. Compiled by Dr. Schanz, 
Alms & Company, the study was based on structured 
interviews with more than 30 domestic insurance and 
Takaful executives and exports, focusing on five major 
market trends: de-tariffication, market consolidation, 
B40 (bottom 40% income group); Takaful prospects 
and InsurTech. 

In the study, most of the interviewees are the opinion 
that the potential for General Takaful in Malaysia is far 
from being exhausted. While its market share has 
already surpassed 15% in the first half of 2019, many 
observe that its market share has continued to grow 
as compared to conventional insurance. 

The experts also made some recommendations on 
factors that will enable the market to capture the full 
potential of Takaful in Malaysia. Awareness building 
and more effective was a top mention - a better un-
derstanding of some of Takaful 's fundamentals such 
as surplus sharing is essential. 

https://www.propertycasualty360.com/2019/11/29/reinsurance-and-the-impact-of-alternative-capital/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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cooperative structure of Takaful is also considered to 
be best suited to providing insurance to support the 
poor and alleviate poverty. 

While the study focuses on Malaysia, the recommen-
dations can also be applied to other Takaful markets 
across Asia, and provide worthwhile consideration for 
operators across the region. 

ver, such regulatory changes only make sense if the 
Takaful industry starts to introduce genuinely differ-
ent products and propositions. 

More than half (58%) of the interviewees are of the 
opinion that Takaful should play a major role in devel-
oping B40 initiatives. This is because Takaful has 
achieved superior effectiveness in building awareness 
about the benefits of risk pooling and sharing, which 
are of great interest to the B40 customer segment 
comprising a relatively high share of Muslims. The 

IFN Islamic Finance newsSource:  

Jordan 

ققققاع  اسقققققرقققققضقققققاق اال ققققق قققققا  االر نققققق  لشقققققركق

القققققققققرقققققققققأمققققققققق ققققققققق  يقققققققققوم القققققققققلقققققققققالثقققققققققاء املقققققققققوافققققققققققق 

 عققن سقوق القرققأمق قق   2020/01/14
م
وفقدا

أنقور  السقيقدالف سطيني بقرئقاسقة سق قا ة 

الشقققنقققطققق  رئققق قققع مقققجققق قققع إ ارة اال ققق قققا  

الف سقطقيقنقي لشقركقاع القرقأمق ق  وبق قضقور 

السققققا ة نققققائققققت الققققرئقققق ققققع األسققققرققققاذ احققققمققققد 

مشققققققق قققققققشقققققققع وأعضقققققققاء مقققققققجققققققق قققققققع ا، ارة  

سققق قققا ة السقققيقققد وقققهقققا  األسققق قققد  وسققق قققا ة 

السيقد سق قيقد القدويقكقاع  واألمق ق  الق قام 

قاع الققرققأمقق قق   لققإل قق ققا  الققفقق ققسققطققيققنققي لشققركق

س ا ة السيدة نسرين الحنبقلقي  لقبق ق  

أوجققق  القققرققق قققاو  املشقققتقققكك بققق ققق  القققطقققرفققق ققق  

واالطالع على الرجربة األر نية في إصدار وثقائقق القرقأمق ق  ا،لقزامق  لق قمقر قبقاع و قوققيقع 

 ا فاقية الر او  املشتكك بينهما.

ويقأرقق   ققوققيققع هققنه اال ققفقاقققيققة مقن كققل مققن املققهقنققدس مققاجقد سققمقق ققكاع رئق ققع اال قق ققا     

قققاع الققققرققققأمقققق قققق  والسققققيققققد انققققور الشققققنققققطقققق  رئقققق ققققع مققققجقققق ققققع إ ارة اال قققق ققققا   االر نقققق  لشققققركق

الف سطيني لشركاع الرأمق ق   بق قضقور األمق ق  الق قام لقإل ق قا  القفق قسقطقيقنقي لشقركقاع 

الققرققأمقق قق  السققيققدة نسققريققن الققحققنققبققلققي ومققديققر اال قق ققا  االر نقق  لشققركققاع الققرققأمقق قق   وذلققك 

 
م
 هقامقا

م
 من الجانب   بأهمية الر او  املشتكك في قطاع الرأم   النم ي  قت  ورا

م
إيمانا

 فققي حققمققايققة األفققرا  واملققؤسققسققاع واملققدخققراع الققوطققنققيققة  واققهققدق االطققالع عققلققى 
م
وحققيققويققا

الرجربة األر نية في مجال إصدار وثائق الرأم   ا،لزام  و لية عمل املقعقرقت املقوحقد 

االر ن   و م خالل الزيارة  وقيع ا فاقية ر قاو  اقهقدق رق قزيقز القرق قاو  املشقتقكك بق ق  

الطرف   واالسرئناس برجارب الب ديقن فقي مقجقال القرقخقطقيقي االسقتقكا قيق قي مقن خقالل 

الققوققققوق عققلقققى الققق ققطقققي والقققاققكامقققل واملشققاريقققع فقققي مققجقققاالع القققرققأمققق قق  و عقققا ة القققرققأمققق ققق   

إضققافقققة إلققى القققرقق قققاو  الققلقققنققالققق  فققي إطقققار الققققققوانققق قق  والقققتققشقققريقق قققاع الققتقققي  قق قققعققم أعقققمقققال 

الرأم   في  ال الب دين واالسرفقا ة مقن خقاقكاع القبق قديقن فقي  قطقويقر واسقرق قداث هقنه 

 التشري اع بما يخدم صناعة الرأم   في الب دين.

وضققمققن الققجققولققة املققيققدانققيققة الققتققي قققام اققهققا 

الوفد الف سطيني  برفقة مدير اال ق قا  

االر نقق  لشققركققاع الققرققأمقق قق   السققيققد مققاهققر 

الققققققحققققققسقققققق ققققققق  ونققققققائققققققبقققققق  القققققققد ققققققرققققققور مققققققؤيقققققققد 

ومسققققققققاعقققققققققديقققققققق  األسقققققققققرققققققققاذ مقققققققققاهققققققققر عقققققققققوا  

واألسرقاذ رائقد املقومقنقي  ضقمقنقت زيقارة إلقى 

مققققققديققققققريققققققة إ ارة  ققققققرخققققققيقققققق  السققققققواققققققق قققققق  

قا عققمققا  -واملققر ققبققاع فققي   ققم خققاللققهققا  -مققاركق

 قققققديققم عققرض مققن مققديققر إ ارة  ققرخققيقق  

  مققن جققانققبقق  أ ققد  السققواققق قق  واملققر ققبققاع

املقهقنقدس مقاجقد سقمق قكاع رئق قع مقجق قع 

قاع الققرققأمقق قق   إ ارة اال قق ققا  االر نقق  لشققركق

عققققلققققى عققققمققققق القققق ققققالقققققاع بقققق قققق  الققققطققققرفقققق قققق  

وحرصهم الدؤوب على مراب ة كافة املسرجداع ال املية وال ربيقة فقي مقجقال القرقأمق ق  

قاع    وبققدوره أعققرب الشققنققطقق  عققن اعققتقق ازه بققالققدور الققنم يققبققنلقق  اال قق ققا  االر نقق  لشققركق

الرأم   في مجال االر قاء بال مل الرأمقيقنقي مقن خقالل  قدريقت القكقوا ر القرقأمقيقنقيقة عقلقى 

الص يدين: املحلي وال ر   ضمن الاكامل التي يقيمها   وعلقى صق قيقد مقرقصقل أضقاق 

الشقنقطقق  بقأ  هقنا مققا ملسق  مققن خقالل مشقار ققة كقوا ر السققوق القفق ققسقطققيقنقي فققي بقرامققل 

 خالل عام )54اال  ا  كافة  مل ت بمشار ة )
م
 (.2019( مشاركا

ققاع القققرقققأمققق ققق  و عقققا ة القققرقققأمققق ققق   ويقققجقققد ا،شقققارة إلقققى أ  اال قققفقققاققققيقققة  قققمقققنقققم مقققمقققلقققلقققي شقققركق

بققالققبققق ققديققن مققق ققامقق قققة خققاصققة مقققن حققيقق  رسقققوم االشققتققكاك ومقققنققم خصققومقققاع  قق ققفققق قق يقققة 

لققق قققمقققشققققار ققق ققق  مققققن القققبققق قققديققققن لقققرققق ققققزيقققز القققحققققضقققور فقققي املقققؤ ققققمقققراع والقققنققققدواع والقققاقققكامققققل 

  الردريبية  وورش ال مل.

والجدير بالن قر أ  اال ق قا  االر نق  لشقركقاع القرقامق ق   قربقطق  عقدة ا قفقاققيقاع رق قاو  

مع ا  ا اع  أم   عربية مقلقل اال ق قا  املصقرم لشقركقاع القرقأمق ق  وجقمق قيقة ا،مقاراع 

 ل رأم   وعد  من املؤسساع االقرصا ية وال دمية في املم عة األر نية الهاشمية. 

Tunisia 

We care Tunisie:  

We Care Tunisie, an early-warning system to guard against natural disasters, has been operational since 16 
January 2020. In case of imminent danger, telephone operators will send SMS messages to mobile phone us-
ers to warn them. 

This new digital-based alert system is the result of close collaboration between the Ministry of Technology and 
Communication, the Ministry of the Interior, telephone operators and the International Association of Mobile 
Networks (GSMA). 

Atlas MagazineSource:  



 النشرة االلكترونية

Algeria 

مققن  84سقيققكقو  الققرسققم املقفققروض عقلققى السققيقاراع و ابالع املققرقنققققق قة  بققمقوجققت املققا ة 

  مقدفقوع مقرة واحقدة فقي السقنقة مقهقمقا كقانقت مقدة عقققد القرقأمق ق    2020قانو  املقالقيقة 

حسبما أفا ع ب  املديرية ال امة ل ضرائت في ر  يمة موجهة إلى مصقالقا الضقرائقت 

  والجباية.

  الققتققي فققرضققت رسققم عققلقققى  2020مققن قققانققو  املققالققيققة  84وفققي شققرحققهققا لققرققدابقق ققك املققا ة 

السياراع وابالع املقرقنققق قة   قنق  وثقيقققة املقديقريقة الق قامقة لق قضقرائقت أ  هقنا القرسقم 

 "يقع على عا ق مالك السيارة او االلة املرنق ة )اش اص أو مؤسساع(".

ققالقققرقققالقققي :  وأضقققافقققت املقققديقققريقققة الققق قققامقققة لققق قققضقققرائقققت أ  رسققق ققق قققكة هقققنا القققرسقققم مققق قققد ة كق

 ج بقالققنقسقبقة لقق ق قربقاع االخققر   3,000 ج بقالقنققسقبقة لق قسققيقاراع السقيقاحققيقة   و1,500

 وابالع املرنق ة.

و أ ققدع املققديققريققة القق ققامققة لقق ققضققرائققت انقق  "سققيققجققمققع الققرسققم الققجققديققد عققلققى السققيققاراع 

 وابالع املرنق ة من طرق مؤسساع الرأم   خالل ا رراب عقد الرام   ".

وحسققت نققفققع املصققدر  فققانقق " يققجققت عققلققى صققاحققت املققر ققبققة أ  شسققد  سققنققويققا الققرسققم 

لققد  املققؤمققن ) شققر ققة الققرققأمقق قق ( والققنم يققجققت أ  يققدو  املققبقق قق  فققي عقققققد الققرققأمقق قق  و  ققنا 

شقهققرا   )12 (  قاريقص صققالحقيققة القرسقم الققتقي يققجقت أ  رقغققطق  سققنقة كقامقق قة مققن اثقنقا عشققر

 ."مهما كانت مدة صالحية عقد الرأم  

و في هنا السياق  أوضحت املديرية ال امة ل ضرائت بخصوص عقو  الرأمق ق  القتقي 

أنققق  "عققلققى مققالققك املققر ققبققة أ  يقققققدم عققنققد كقققل    قققققل مققدة صققالحققيققاققهققا عققن سققنققة واحققدة

رسجيل لق قققد  قأمق ق  اخقر  الق قققد االولقي القنم  قم مقن خقاللق  رسقديقد القرسقم و ذلقك 

 ."خالل كل فتكة صالحية الرسم

من جهة أخر   أشارع املديرية ال امة ل ضرائت أ  املقبقالق  املقرق ق قققة بقالقرسقم والقتقي 

يققرققم جققمقق ققهققا خققالل مققدة شققهققر يققجققت إعققا ة ايققداعققهققا مققن قققبققل شققر ققة القققرققأمقق قق  خققالل 

( يقومققا مقن الشققهققر املقوالققي لققد  صقنققدوق قققابق  الضققرائققت و ذلقك عققاققك 20الق ققشقريققن )

 ."(50 صريم قسيمة االش ار بالدفع ) ج رقم 

من ققانقو  املقالقيقة  84 ما ذ رع ذاع الهيئة بأ  منروج الرسم يوج  بموجت املا ة 

بقاملقائقة لصقنقدوق القرقضقامقن و  30بقاملقائقة ملق ق انقيقة القدولقة و  70 ما يلي :  2020لسنة 

  الضما  للجماعاع املح ية.

و طالبت املديرية ال امة ل ضرائت من مصقالقحقهقا نشقر واسقع لقهقنه القرق ق قيقمقة و  قنا 

  السهر على  طبيقها.

 املصدر: وكالة االخبار الجزائرية

Saudi 

Arabia 

 اللجنة الوطنية للتأمين:

  

 )شقر قة(  يقمقلقل طقالقت القرقأمق ق  )ولق قع شقر قة القرقأمق ق ( 
م
 اعقرقبقاريقا

م
بأ  يقكقو  شق قصقا

 أو شر ة. و وسي فر  أو شر ة ب   طالت الرأم   وشقر قة القرقأمق ق  
م
سواءم كا  فر ا

خققيققار ولقق ققع ضققرورة ومقق ققظققم عققمقق ققيققاع الققرققأمقق قق  فققي املققمقق ققعققة  ال سققيققمققا بقق قق  األفققرا  

وشققركققاع الققرققأمقق قق    ققرققم مققبققاشققرة بقق قق  طققالققت الققرققأمقق قق  وشققر ققة الققرققأمقق قق   و  وسققيققي  

و نقمقا يقلقجقأ القبق قق  إلقى االسقرق قانقة بقوسقيققي القرقأمق ق  ملقا يقرقمققرقع بق  األخق قك مقن مق قرفققة 

وخقققاقققكة وققققدرة عقققلقققى القققحقققصقققول عقققلقققى شقققروط وأسققق قققار مقققنقققاسقققبقققة لصقققالقققا املقققؤمقققن لققق   

واالسر انة بخدماع وسيي الرأم   ل ع في  ك فة ظقاهقرة عقلقى طقالقت القرقأمق ق  أل  

املقابل املا م )ال مولة( النم ي صل ع ي  الوسيي يدفع من قبل شقر قة القرقأمق ق  

ولققق قققع مقققن ققققبقققل طقققالقققت القققرقققأمققق ققق  مقققع أ  القققوسقققيقققي يقققمقققلقققل طقققالقققت القققرقققأمققق ققق  ال شقققر قققة 

 ."الرأم  

وققال رئقق ققع القلققجققنققة املقالققيققة بقغققرفققة  ققجقارة وصققنققاعقة الشققرقققيققة صقالح الققجققاقك سققيققكققو  

لقققققرار الققفققصققل أثققر إيققجققا قق  لقق ققدة أسققبققاب  املققؤسققسققة  قق ققاول  ققنققظققيققم سققوق الققرققأمقق قق  

والنم ي دث اب  في ب ق  شقركقاع القوسقاطقة الق قاملقيقة لقداقهقا شقركقاع عقاملقيقة رق قمقل 

بالس و ية التي  رغت في الرأم   فررق قامقل مق قهقا بقالق قارج بقاال قفقاق بق عقا ة القرقأمق ق  

  و رفق مع شركاع س و ية ل رأم  .

هققنا األمققر يققؤثققر عققلققى شققركققاع الققرققأمقق قق  أل  شققركققاع الققوسققاطققة األجققنققبققيققة رقق ققطقق  نسققبققا 

بسيطة إلى شركاع الرأم   الس و ية وباقي األمور  قنهقت إلقى خقارج املقمق قعقة فقكقانقت 

املققؤسققسققة حقققريصققة عققلققى مقققوضققوع الققرققنقققظققيققم. ومققن ابثقققار ا،يققجققابققيقققة إيققجققا  وظققائقققو 

ل س و ي    اخل املم عة أل  سيصبم هناك شركاع إعا ة الرأم   باملم قعقة سقواء 

قاع  ققأمقق قق  رقق ققمققل بققالشققكققل ال ققحققيققم وسققرققوفققر  مققخققرققصققة فققي إعققا ة الققرققأمقق قق  أو شققركق

 .وظائو ل س و ي  

و قابقع: أعققرققققد بقأ  املقؤسققسقة أعققطقت شققركقاع القوسققاطقة عققامقا كققامقال لقرقق قديققل القوضققع 

 .ب ي  فرم شركاع مخرصة ،عا ة الرأم   باملم عة

أ ققد مققخققرققصققو  فققي الققرققأمقق قق  بققأ  قققرار مققؤسققسققة الققنقققققد القق ققر قق  السقق ققو م "سققامققا" فققي 

فصل نشاط إعا ة الرأمق ق  والقرقأمق ق  سقيقؤ م إلقى  عقم و قطقويقر القعقفقاءاع والقكقوا ر 

الققبققشققريققة الققوطققنققيققة فققي قققطققاع الققرققأمقق قق  املققحققلققي و ققأهققيقق ققهققا لقق قق ققمققل فققي مققجققاالع الققرققأمقق قق  

 .املر د ة

وعن أثر قرار ساما عقلقى القرقأمق ق  وأ اء شقركقاع القرقأمق ق  ققال رئق قع القلقجقنقة القوطقنقيقة 

ل رأم   عبدال زير أبو الس و  يمعن في ظل املمارساع الحاليقة فقي السق قو يقة   قمقا 

فققي  ول أخققر  عققريقققققة فققي مققمققارسققة الققرققأمقق قق   أ   ضققطقق ققع شققر ققة واحققدة بققالققرققوسققي فققي 

أعقققمقققال القققرقققأمققق ققق  املقققبقققاشقققر وأعقققمقققال إعقققا ة القققرقققأمققق ققق . ولقققعقققن مقققؤسقققسقققة القققنقققققققد الققق قققر ققق  

السققق قققو م "سقققامقققا"  قققرقققوجقققى أ  يقققكقققو  لقققحقققظقققر القققجقققمقققع بققق ققق  مقققمقققارسقققة نشقققاطققق  أعقققمقققال 

وساطة الرأم   وأعمال وساطة إعا ة الرأم   في شقر قة واحقدة انق قكقاسقاع إيقجقابقيقة 

  على سوق الرأم   الس و م.

وأضاق "ال ينرظر أ  يكو  لهنا القرار أثقر مقا م يقن قر عقلقى أسق قار القرقأمق ق  أو عقلقى 

  شركاع الرأم   في سوق الرأم   الس و م".

و ابع:  أمل مؤسسة النقد ال قر ق  السق قو م "سقامقا" أ  يقؤ م ققرار القحقظقر هقنا إلقى 

الحد من املقمقارسقاع الق قاطقئقة فقي الق قالققاع القرق قاققديقة ألعقمقال إعقا ة القرقأمق ق    قمقا 

ققاع الققرقققأمقق ققق    ققطققمقققع "سققامقققا" فققي أ  يقققنققرقققل عققن هقققنا الققحقققظققر رفقققع نسققت احقققرققفقققا  شققركق

املقحق قيقة فققي عقمق قيقاع الققرقأمق ق  القتققي  ضقطق قع اقهققا وخقفق  نسقت إعقا ة الققرقأمق ق  فقي هققنه 

ققاع غققق قققك  ققاع إعقققا ة القققرقققأمققق ققق  القققتقققي رقققي  فقققي األعقققم األغققق قققت  شقققركق الققق قققمققق قققيقققاع لقققد  شقققركق

.  ققمققا  ققرققطقق ققع "سققامققا" إلققى أ  يققكققو  لقققققرارهققا هققنا  ققأثقق ققكاع 
م
سقق ققو يققة وال رقق ققمققل مقق قق ققيققا

إيققجققابققيققة فققي  عققم و ققطققويققر الققعققفققاءاع والققكققوا ر الققبققشققريققة الققوطققنققيققة فققي قققطققاع الققرققأمقق قق  

 .املحلي و أهي ها ل  مل في مجاالع الرأم   املر د ة

ر رق الالئ ة الرنفينيقة لقنقظقام مقراققبقة شقركقاع القرقأمق ق  القرق قاونق  وسقيقي "وأضاق 

الققرققأمقق قق  بققأنقق : ال قق قق  االعققرققبققارم الققنم يقققققوم  لقققققاء مقققققابققل مققا م  بققالققرققفققاوض مققع 

الشر ة في إ مام عم ية الرأم   لصالا املؤمن لهم. إذ   الوسيي في مجال القرقأمق ق  

هو من يروسي في عم ية الرأم   ب   طالت الرأم   وشر ة الرأم   و/أو ب   شر قة 

الرأم   وشر ة إعا ة الرأم  . والوسقيقي  القنم  قققظق قي نقظقم القرقأمق ق  فقي السق قو يقة 

 املصدر: ال ربية

Source: Middle East Insurance Review 

English 

https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/49838/Type/MiddleEast/Saudi-Arabia-Insurance-industry-lauds-move-to-separate-insurance-reinsurance-broking-ops
https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/49838/Type/MiddleEast/Saudi-Arabia-Insurance-industry-lauds-move-to-separate-insurance-reinsurance-broking-ops


 النشرة االلكترونية

Lebanon 

 فيتش: 

ققا لققرقققققريققر صققا ر عققن فققيققتققش سققولققيققوشققيقق   فقق   لققبققنققا  هققو مققوطققن لسققوق  ققأمقق قق   وفقققم

ققا  ققا  والققنم  ققطققور إلققى مققا وراء القق ققطققوط األسققاسققيققة وأصققبققم اب  مققوطققنم مققرققطققور نسققبققيم

  ملجموعة من مقدم  ال دماع املح ي   وا،ق يمي   واملر د م الجنسياع.

سيؤ م النمو االقرصا م ا،يجا   فقي القبقال  إلقى رق قزيقز أقسقاط القرقأمق ق  عقلقى املقد  

املروسي   خقاصقة فقي القققطقاع األ قاقك مقن غق قك القحقيقاة  حقيق  يضقاعقو هقنا القققطقاع 

  نمو قطاع الحياة األصغر خالل الفتكة املروق ة.

يققواجقق  السققوق  قق ققديققاع  بققمققا فققي ذلققك انققخققفققاض مققرققوسققي مسققرققويققاع  خققل األسققرة 

قا عقلقى األسق قار فقي بق ق  
م
واملناظر الطبي ية الرنقافسقيقة املقجقزأة  مقمقا يقفقرض ضقغقوط

ا ل رقرير.  قمقا أ  وجقو  نقظقام  قنقظقيق قي ضق قيقو  ال طوط األساسية الرئ سية  وفقم

ا أمام االستلمار األجنبي. ومع ذلك  من املروقع أ  يقواصقل القققطقاع نقمقوه  يملل عائقم

  مققع زيققا ة سققنققويققة بققنققسققبققة        2023خققالل الققفققتققكة املققرققوققق ققة لشققر ققة فققيققتققش حققتقق  عققام 

 في إجمالي األقساط. %5.2

ش د الرأم ق  الصق قي هقو أ قاقك سقطقر مقنقفقر  فقي سقوق القرقأمق ق  عقلقى القحقيقاة فقي لقبقنقا   

ا ل رقرير.2020من  في عام 43.8%حي  يملل حوالي      وفقم

فققي القققققطققاع غقق ققك الققحققيققارقق  فققي لققبققنققا    ققرققوقققع فققيققتققش سققولققيققوشققيقق  أ   ققر ققفققع أقسققاط 

. في ح ق  أ  القرقأمق ق  الصق قي سقيقظقل أ قاقك خقي  2020في عام  5.9%الرأم   بنسبة 

ققققا فققققي القققق ققققطقققوط األسققققاسققققيققققة مقققلققققل الققققرققققأمقققق ققق  عققققلققققى السققققيققققاراع  فققق   الققققطقققق ققققت ققققوم أيضم

  وال قاراع.

ا أبطأ بنسبة  فقي عقام  4.9%في قطاع الرأم   على الحياة األصغر  يروقع الرقرير نموم

. ويقق قققرققمقققد هققنا الققنقققمققو عقققلققى بققققققاء االقققرقققصققا  القق قققبققنقققانقق  عققلقققى مسققار اققققرققصقققا م 2020

 .مسرقر  ش رمد على االسرقرار السياس ي
 Banking Filesاملصدر: 

Egypt 

The Financial Regulatory Authority (FRA) has agreed 
to grant the final approval for a licence to Union In-
surance Brokerage, which is made up of a group of 
individual brokers. 

This is the first time that the FRA has granted a li-
cence to an entity formed by individual brokers. The 
new broker is not the usual family owned business. 

Mr Mahmoud Orabi, the managing director of the 
company, said that he holds a 48% stake in the 
firm and the remaining 52% is owned by other 

partners in different proportions. The sharehold-
ers are all individual brokers with more than 20 
years of experience in the field. 
Union aims to sign brokerage contracts with 14 insur-
ance companies for a start. The broking firm will fo-
cus on all insurance activities—property, public liabil-
ity, life and health—for a diversified portfolio. 

Middle East Insurance ReviewSource:  

  2019اداء سوق التأمين املصري خالل 

 لنوع النشاط( 1.
م
 مؤشراع نشاط الرأم   )وفقا

 لنوع النشاط( عن الفتكة يناير  1.1.
م
 2019نوفماك  -مؤشراع نشاط الرأم   )وفقا

 )القيمة بالمليون جنيه(

 املصدر: ا، ارة ال امة ل دعم الفني لشركاع الرأم   

مققمقا يققجق ققل القرقققم  شقهقر قم إعقدا  هققنا القبققيقا  فققي  قاريقص إصققدار هقنا الققرققققريقر  وهقو بققيقا  قققابقل لقق قرقق قديقل حققال وققوع إلققغقاءاع أو إضققافقاع أو رق ققديقالع أو رسققويقاع خققالل ال

 لراريص ا،صدار
م
 مخر و وفقا

 2018نوفماك  -يناير  %م دل الرغ ك  2019نوفماك  -يناير  البيققققا 

 13,080.1 10.4 14,438.8 قيمة األقساط املحص ة لرأميناع املمر كاع واملسئولياع

 13,014.7 33.3 17,342.2 قيمة األقساط املحص ة لألش اص و كوين األموال

 26,094.8 21.8 31,781.0 إجمالققق 

 6,456.0 21.3 7,829.9 قيمة الر ويضاع املسد ة لرأميناع املمر كاع واملسئولياع

 6,241.1 23.2 7,687.1 قيمة الر ويضاع املسد ة لألش اص و كوين األموال

 12,697.1 22.2 15,517.0 إجمالقققق 



 النشرة االلكترونية

 املصدر: ا، ارة ال امة ل دعم الفني لشركاع الرأم   وا، ارة املر زية ل ب وث والسياساع

Egypt    املصدر: ا، ارة ال امة ل دعم الفني لشركاع الرأم 

مققمقا يققجقق قل الققرقققم  شقهققر قم إعققدا  هقنا الققبققيقا  فققي  ققاريقص إصققدار هقنا الققرققققريققر  وهققو بقيققا  ققابققل لقق قرقق ققديقل حققال وقققوع إلقغققاءاع أو إضقافققاع أو رقق قديققالع أو رسققويقاع خققالل ال

 لراريص ا،صدار
م
 مخر و وفقا

 لنوع الرأم  ( 2.
م
 مؤشراع نشاط الرأم   )وفقا

 لنوع الرأم  ( عن الفتكة يناير  1.2.
م
 2019نوفماك  -مؤشراع نشاط الرأم   )وفقا

 2018نوفماك  -يناير  %م دل الرغ ك  2019نوفماك  -يناير  البيققققا 

 22,466.4 10.1 24,737.7 قيمة األقساط املحص ة ل رأم   الرجارم 

 3,628.3 94.1 7,043.2 قيمة األقساط املحص ة ل رأم   الركافلي

 26,094.7 21.8 31,780.9 إجمالققق 

 11,817.4 19.9 14,172.8 قيمة الر ويضاع املسد ة ل رأم   الرجارم 

 879.7 52.8 1,344.2 قيمة الر ويضاع املسد ة ل رأم   الركافلي

 12,6971.1 22.2 15,517.0 إجمالقققق 

 )القيمة بالمليون جنيه(

 املصدر: ا، ارة ال امة ل دعم الفني لشركاع الرأم   وا، ارة املر زية ل ب وث والسياساع

 لفروع الرأم   3.
م
 الرصنيو وفقا

 لفروع الرأم   عن الفتكة يناير  1.3.
م
 2019نوفماك  -الرصنيو وفقا

 املصدر: ا، ارة ال امة ل دعم الفني لشركاع الرأم   وا، ارة املر زية ل ب وث والسياساع

   الرجاء الرقرير لقراءة 
م
 املصدر: الهيئة ال امة ل رقابة املالية الضغي هناكامال

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_report/report_efsa125.htm
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Morocco 

Publication de la situa-
tion liminaire du 

secteur des Assuranc-
es et de la réassurance 

- 1er semestre 2019 

L'Autorité publie la situation du secteur des assur-
ances et de réassurance du 1er semestre 2019. 

Cette situation a été réalisée sur la base des chiffres 
et données communiqués par les Entreprises d'As-
surances et de Réassurances au 30 septembre 2019. 

Télécharger la situation liminaire S1-2019 

The Supervisory Authority of Insurance and Social 
Welfare publishes a report on the status of the insur-
ance and reinsurance sector at the first half of 2019.  

This situation has been implemented on the basis of 
figures and data provided by insurance and reinsur-
ance companies (30 September 2019).  

Download the report  

Source: ACAPS 

مليار درهم للتأمين  2.6البنك الدولي يقرض املغرب 

 على الكوارث 

 لق قمقرقضقرريقن مققن 
م
ويقوفقر هقنا القنقظقام رق قويضقا

القققوققققالقققع القققكقققارثقققيقققة مقققلقققل القققزلقققزال والقققفقققيقققضقققا  

وار ققفققاع مققنققسققوب مسققرققو  املققيققاه وار ققفققاع املققد 

الب رم  إضافة إلى األف ال ا،رهابيقة والقفقتق  

 .واالضطراباع الش بية

وكا  البنك الدولي قد وافق على هنا الققرض 

لفائدة املقغقرب فقي  جقنقاقك املقنقصقرم  ويقنقضقاق 

إلقققى مقققوار  صقققنقققدوق القققرقققضقققامقققن ضقققد القققوققققالقققع 

 
م
القققكقققارثقققيقققة القققنم أحقققدثقققت لققق  القققحقققكقققومقققة رسقققمقققا

 .شب  ضريبي على عقو  الرأم  

وبفضل هقنا القققرض املقهقم القنم وفقره القبقنقك 

الدولي  يمعن للحكومة ب د وقوع كارثة طبي ية الحصول بسقرعقة عقلقى أمقوال سقائق قة 

 .ملباشرة إجراءاع الر وي  ل مواطن   املغاربة املرضررين

 
م
وبققمقققوجققت شقققروط هقققنا الققققققرض ذم السققحقققت املقققؤجققل  يصقققبققم خقققي االئقققرققمقققا  مققرقققاحقققا

لققق ققققصققققرق فققققي أم وقققققت خقققالل فققققتققققكة ثققققالث سققققنقققواع  يققققجققققوز  ققققمققققديقققدهققققا أر ققققع مققققراع ملققققدة 

 .سنة 15إجمالية  صل إلى 

م ملقرة واحقدة ققدره  فقي املقائقة مقن ققيقمقة القققرض     0.5ويجت على املغرب  فقع رسقم ُمقققدر

فقي   0.25مق قيقو   رهقم( عقنقد  قوققيقع ا قفقاقق    قمقا يقجقت  فقع رسقم  قجقديقد نسقبقرق   13) 

 .مالي    رهم( عند كل  مديد م رمل خالل فتكة ال مع عشرة سنة 6.5املائة )

ع املغرب والبقنقك القدولقي  الق قمق قع  عقلقى 
ر
وق

مق قيقو   والر  مقا  275ا فاقية قرض قيمرق  

مقق ققيققار  رهققم  يققمققعققن  ققحققبقق  فققي   2.6شقق ققا ل 

 .حاالع مواجهة املم عة ل كوارث الطبي ية

وبقققق ققققسققققت بققققال  لققققوزارة االقققققرققققصققققا  واملققققالققققيققققة 

و صالح ا، ارة  فقد جر   وقيع اال فقاققيقة 

بققق ققق  القققوزيقققر مققق قققمقققد بقققنقققشققق قققبقققو  وجققق قققسقققكقققو 

هققنققتققشققل  مققديققر املققعققرققت ا،ققق ققيقق ققي لقق ققمققغققرب 

الققق قققر ققق  والشقققرق األوسقققي وشقققمقققال إفقققريقققققققيقققا 

 .بالبنك الدولي

و ضقققع هقققنه اال قققفقققاققققيقققة أمقققام املقققغقققرب خقققيقققار 

السحت املؤجل ل مب   إلى ح   مواجهقرق  لق قمقخقاطقر املقر قبقطقة بقالقكقوارث القطقبقيق قيقة  

 لر وي  املرضررين منها ال ام املاض ي
م
 خاصا

م
 .ب دما أحدث صندوقا

وخققالل حققفققل الققرققوقققيققع الققنم جققر  بققمقققققر وزارة االقققرققصققا  واملققالققيققة و صققالح ا، ارة فققي 

الرباط  قال الوزير بنش بو  إ  "هنا الرقمقويقل يقدعقم جقهقو  القحقكقومقة فقيقمقا يقخق  

نققظققام رققغققطققيققة عققواقققت األحققداث الققكققارثققيققة الققنم  خققل حقق قق  الققرققنققفققيققن مققنققن فققا ققم يققنققايققر 

2020.“ 

ويقرقكقو  هقنا القنققظقام مقن شقق  قأمققيقنقي لقفقائقدة األشقق قاص القنيقن يقرققوفقرو  عقلقى عققققد 

 . أم    وشق  ضامني لفائدة األش اص النين ال يروفرو  على رغطية

Companies 

News 

AM Best has upgraded the Long-Term Issuer 
Credit Rating (Long-Term ICR) to “bbb+” from “bbb” 
and affirmed the Financial Strength Rating (FSR) of 
B++ (Good) of First Insurance Company (Solidarity 
First Insurance Company or SFIC) (Jordan). The out-
look of the Long-Term ICR has been revised to stable 
from positive, while the outlook of the FSR remains 
stable. 

The Credit Ratings (ratings) reflect SFIC’s balance 
sheet strength, which AM Best categorises as very 
strong, as well as its adequate operating perfor-
mance, limited business profile and appropriate en-
terprise risk management. In addition, the ratings 
consider, in the form of lift, SFIC’s strategic im-
portance to its parent company, Solidarity Group 

Holding BSC (c) (SGH), a leading provider of Islamic 
insurance solutions in Bahrain and Jordan. The Long-
Term ICR upgrade reflects the improvement in the 
business profile of SGH, achieved through a stronger 
competitive position in Bahrain, following the integra-
tion of Al Ahlia Insurance Company B.S.C. (AAIC), ac-
quired in 2016. 

SFIC’s balance sheet strength is underpinned by its 
risk-adjusted capitalisation at the strongest level, as 
measured by Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), 
its very good level of liquidity and the absence of bor-
rowings. The balance sheet strength assessment also 
considers SFIC’s high dependence on reinsurance, 
and the elevated asset risk due to the concentration 
of its investments in Jordan and the Gulf Corporation 
Council. 

Français 

 املصدر: هساكشع

Source: Info Mediaire  

https://www.acaps.ma/fr/file/55421/download?token=ir3ajFsW
https://www.acaps.ma/fr/file/55421/download?token=ir3ajFsW
https://www.acaps.ma/fr/file/55421/download?token=ir3ajFsW
https://www.acaps.ma/fr/file/55421/download?token=ir3ajFsW
https://www.infomediaire.net/maroc-banque-mondiale-un-accord-de-275-m-pour-les-catastrophes-naturelles/
https://www.infomediaire.net/maroc-banque-mondiale-un-accord-de-275-m-pour-les-catastrophes-naturelles/


 النشرة االلكترونية

Companies 

News 

SFIC benefits from a good position in its domestic 
market, as the fourth-largest insurer, supported by a 
strong distribution network. Over recent years, the 
company has consistently grown at a faster pace than 
its market peers, with a five-year (2014-2018) com-
pound average growth rate of approximately 14% 
(approximately 4% for the market) leading to gross 
written contributions of JOD 44 million in 2018. None-
theless, the company’s business profile is constrained 
by its concentration in Jordan, which is a relatively 
small and very competitive insurance market. 

SFIC has a track record of adequate operating perfor-
mance, demonstrated by a five-year (2014-2018) 
weighted average return on equity of 7%, supported 
by stable underwriting and investment performance. 
Recent results have benefited from a three-year tax 
exemption following the acquisition of Yarmouk In-
surance Company in 2015. Despite the issues associ-
ated with mandatory motor third-party liability (MTPL) 
business experienced across Jordan’s insurance 
market, the company has achieved a solid five-year 
(2014-2018) weighted average combined ratio of 93%, 
as calculated by AM Best. Headwinds for prospective 
profitability include the performance of the mandatory 
MTPL business, which SFIC will look to offset with the 
continued profitability in its comprehensive motor, 
medical and marine lines of business. 

AM BestSource:  

Oman United 
Insurance Company 

issued a statement on 
15/01/2020 regarding the 

attack on the company’s 
data center on the evening of Wednesday 01/20/2020. 
According to the company’s statement,  the main 
server was hit and some data was also infected and 
encrypted that led to lost some data relating to the 
period from 10/12/2019 to 01/01/2020. 

The company has confirmed in its statement that 
there is no financial impact on the company’s results 
neither  from the 1st Quarter of 2020, nor for the year 
ebded 31/12/2019.  

To read the company’s statement, pleasure Click Here 

Oman United Insurance 
Company: 

Statement about attack 
of the company’s data 

center 

أصقققدرع 

الشققققر ققققة القققق ققققمقققققانققققيققققة املققققرقققق قققققدة 

 بقرقاريقص 
م
 2020/01/15ل رأم   بيانا

بشقققققأ  القققققهققققققجقققققوم عققققققلقققققى مققققققر قققققز بققققققيقققققانققققققاع 

الشقققر قققة املققق قققزنقققة بقققالققق قققا م القققرئققق قققاققق قققي لققق قققشقققر قققة وذلقققك مسقققاء يقققوم االر ققق قققاء املقققوافقققق 

 لبيقا  الشقر قة فقققد رق قطقل الق قا م القرئق قاق قي  2020/01/01
م
والنم  ر ت ع ي  وفقا

حقققتققق   2019/10/12مققمقققا أ   إلقققى فققققققد بقققيقققانقققاع الشققر قققة الققق قققاصققة بقققالقققفقققتققكة مقققا بققق ققق  

2020/01/01. 

هقنا وققد أ ققدع الشقر ققة فقي بققيقاوققهقا أنقق  ال يقوجققد أم  قأثق ققك مقالققي عقلققى نقرققائقل الشققر قة فققي 

 .2019/12/31وال في نرائل ال ام املالي املنرهي في  2020الر ع األول من عام 

 الضغط هنالقراءة البيا  الصا ر عن الشر ة  الرجاء 

 العمانية املتحدة للتأمين": "

Al Hilal Bank to sell Takaful to 
Siraj Holding 

Al Hilal Bank, a wholly-owned subsidiary of Abu Dhabi Commercial Bank, ADCB, has 
agreed to sell Al Hilal Takaful, its Islamic insurance business and operations, to Siraj Holding LLC. 

The transaction is expected to be completed during the first quarter of 2020, subject to the necessary regulato-
ry approval. 

According to a statement released by ADCB, the transaction decision is driven by Al Hilal Bank’s strategic de-
cision to focus on delivering high-quality retail banking services, primarily through digital channels and to di-
vest non core businesses. 

"The transaction will not impact the profitability of Al Hilal Bank or the wider ADCB Group," it added. 

WAMSource:  

شقر قة مصقر لق قرقأمق ق  القرقكقافقلقي   2020/01/14أط قت شر ة مصر القابضة ل رأم   وذراعيها لرأميناع القحقيقاة واملقمقرق قكقاع  يقوم القلقالثقاء املقوافقق 

 .م يو  جني  150حياة بالشرا ة مع بنك  مصر واألهلي برأسمال 

https://argaamplus.s3.amazonaws.com/925518d8-d7e5-4843-8e46-d9ae3ba0173b.pdf
https://argaamplus.s3.amazonaws.com/925518d8-d7e5-4843-8e46-d9ae3ba0173b.pdf
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Companies 

News 

قال رئ ع مج قع ا، ارة والق قضقو املقنقرقدب 

بققققالقققققققققابضققققة لقققق ققققرققققأمقققق قققق  بققققاسققققل الققققحققققيققققنققققي  إ  

الققرققأمقق قق  الققرققكققافققلققي بققمققصققر السققيققمققا فققي قققطققاع 

الركافل ال ائقلقي يق قرقاج املقزيقد مقن الشقركقاع 

لققققرققققغققققطققققيققققة الققققطقققق ققققت املققققرققققاح فققققي السققققوق وهققققو 

 .الدافع لرأس ع الشر ة الجديدة

وار قققفققق قققت حصقققة القققدولقققة فقققي أربقققاح الشقققر قققة 

لققرقبقق قق   2019-2018الققققابضقة لقق ققرقأمقق قق  عقام 

بققاملققائققة   98.1مقق ققيققار جققنققيقق  بققمقق ققدل نققمققو 1.5

  على أساس سنوم.

بقاملقائقة عقلقى أسقاس   98.1جني  بمق قدل نقمقو 

  سنوم.

  و روزع حص  املساهم   اهيكل م عية الشر ة الجديدة املزمع  دشينها كابر :

 12%   ب   حصة الشر ة الققابضقة  52%مجموعة مصر القابضة ل رأم   بنسبة 

 .لشر ة مصر لرأميناع الحياة 20%لشر ة مصر ل رأم   و 20%و

  حقيق  شسقاهقم القبقنقك األهقلقي املصقرم بقنقسقبقة 48%القطاع املصرفي شساهم بنسقبقة 

وشر قة مصقر املقالقيقة لقالقسقتقلقمقاراع القرقابق قة لق قبقنقك بقنقسقبقة   14%  وبنك مصر %24

%10. 

وقققع الققرقق ققاقققد رئقق ققع مققجقق ققع إ ارة مصققر القققققابضققة لقق ققرققأمقق قق  بققاسققل الققحققيققنققي  ورئقق ققع 

البنك األهلي هشام عكاشة  ورئ ع بنك مصر م مد اال ر    ورئ ع شقر قة مصقر 

لرأميناع الحياة أحمد عبدال قزيقز  ورئق قع 

شر ة مصر ل رأم   مؤمقن مقخقرقار  ورئق قع 

ققسققتقققلققمقققاراع خقق قققيقققل  شققر قققة مصققر املقققالققيقققة لققالق

  البواب.

وققال بققاسققل الققحقيققنققي  رئقق قع مققجقق ققع ا، ارة 

والقق ققضققو املققنققرققدب لشققر ققة مصققر القققققابضققة 

ل رأم    إ  شر ة مصقر لق قرقأمق ق  القرقكقافقلقي 

حقيقاة بقمقسقاهققمقة  قيقانقاع  ققاقك  رق قد خقطققوة 

هامة في إطار خطة مصر القابضة ل رأمق ق  

االسققتقققلقققمقققاريقققة  لقق قققرقققوسقققع فقققي قققطقققاع القققرقققأمققق ققق  

قققاتققققهققققا و ققققوفقققق ققققك حققققزمققققة مققققرققققكققققامقققق ققققة مققققن  وشققققركق

الققحقق ققول  والقق ققدمققاع الققرققأمققيققنققيققة الققرققجققارم والققرققكققافققلققي لقق ققوصققول لشققريقق ققة أ ققاققك مققن 

 ال مالء.

وأضاق الحينقي إنق   قم القرق قاققد مقع شقر قة إعقا ة  قأمق ق   ولقيقة ،عقدا   راسقة إنشقاء 

شققر ققة جققديققدة لقق ققطققبققي   حققيقق  أشققار إلققى أنقق  بقق قق  إجققمققالققى األقسققاط املققبققاشققرة فققى فققرع 

 2.1مقققابقل   2018/2017م يار جني  بنهاية ال ام املالى  2.9الرأم   الطب  بالسوق 

  فققققيققققمققققا بقققق قققق   ققققجققققم 38.8%وبققققمقققق ققققدل نققققمققققو   2017/2016مقققق ققققيققققار جققققنققققيقققق  خققققالل 

 2018/2017مقق ققيققار جققنقيقق  فققى 1.9القرقق ققويضققاع املققبققاشققرة لق ققرققأمقق قق  الققطققبقق  فقى السققوق 

 .49.7%بم دل ار فاع  2017/2016م يار جني  خالل 1.3مقارنة بق 

 املصدر: مباشر  املال وأموال الغد

وافقققققت الققهققيققئققة القق ققامققة لقق ققرقققابققة املققالققيققة عققلققى نشققر  قققققريققر 

املققققهققققنققققدس ا،فصققققاح بققققغققققرض السقققق ققققك فققققي إجققققراءاع زيققققا ة رأس املققققال املصققققدر لشققققر ققققة 

 .ل رأم  

وقالت الهيئة في بيا  اليوم األر ق قاء  إ   قققريقر ا،فصقاح خقاص بقققرار مقجق قع إ ارة 

مقق ققيققو  جققنققيققق  187.5مققق ققيققو  جققنققيقق  إلققى  150الشققر ققة زيققا ة راس املققال املصققدر مققن 

 مققن االحقققرققيققاطقق  الققق ققاص ورصققيققد األربقققاح 37.5بققزيققا ة قققدرهققا 
م
مقق ققيقققو  جققنققيقق   قققمققويققال

  سهم مجان  لكل سهم أصلي. 0.25املرح ة بواقع 

زيققا ة   2019وققرر مققجق ققع إ ارة شقر ققة املقهققنقدس لقق قرققأمق قق  فققي  شسقمققاقك/كققانقو  األول 

رأس املقققال املصققققدر لققق ققققشقققر ققققة مقققن خققققالل  قققوزيققققع أسققققهقققم مققققجقققانققققيقققة عققققلقققى املسققققاهقققمقققق قققق   

  واملرهونة بموافقة الجم ية ال امة ال ا ية وغ ك ال ا ية ل شر ة.

بقق ققغققت  و ققجقق ققت الشققر ققة خققالل الققر ققع األول مققن القق ققام املققالققي الققجققارم أربققاح مققجققمقق ققة

مقق ققيققو  جققنققيقق  مققنققن بققدايققة يققولققيققو/ ققمققوز حققتقق  وققهققايققة سققبققرققمققاققك/أيقق ققول املققاضقق ققي    49.45

  م يو  جني  أرباح خالل نفع الفتكة من ال ام املالي املاض ي. 39.57مقابل 

مقق ققيققو  64.3وار ققفققع فققائقق  الققنققشققاط الققرققأمققيققنققي لقق ققشققر ققة خققالل الققر ققع األول لقق ققسققجققل 

مق قيقو  جقنقيق  خقالل نقفقع القفقتقكة مقن الق قام املقالقي 45.2جني  بنهاية سبرقمقاقك  مقققابقل 

  املاض ي.

وأرج ت الشر ة نمو األربقاح خقالل القلقالثقة أشقهقر األولقى مقن الق قام املقالقي القجقارم إلقى 

مقق قيقو  جقنقيقق  بقنقهقايققة سقبقرقمققاقك مقققابققل 149.57زيقا ة األقسقاط املقبقاشققرة حقيق  بق ققغقت 

  م يو  جني  خالل نفع الر ع من ال ام املالي املاض ي.145.42

مقق ققيققو  جققنققيقق   145.04مققجققمققع بقق قق    و ققجقق ققت خققالل القق ققام املققالققي املققاضقق ققي صققافققي ربققم

 خالل ال ام املالي السابق ل 128.39مقابل 
م
 (.2017-2018)  م يو  جني  أرباحا

 راجع أرباحها السنويقة إلقى عقدم إ راج أربقاحقهقا لقرقأمقيقنقاع  وأرج ت املهندس ل رأم  

الحياة القرقابق قة ضقمقن صقافقي القدخقل مقن االسقتقلقمقار  الفقرقة إلقى أنق   قم إ راج أربقاحقهقا 

 .م يو  جني  30ضمن صافي الدخل من االستلمار بالفتكة املقارنة بن و 

 املصدر: مباشر

 االستاذ/ علي هاشم

 في ضيافة  االمانة العامة لإلتحاد العام العربي للتأمين

القيقمقن بقزيقارة  -أم   عام اال  ا  اليمني ل رأم ق  -علي هاشم قام االسراذ/ 

مقققققر االمققانققة القق قققامققة لققإل قق ققا  القق قققام القق ققر قق  لقق ققرقققأمقق قق  يققوم االحققد املققوافقققق 

2020/01/19. 

ققا  االسقققرقققاذ/ شقققعقققيقققت أبقققو زيقققد  االمققق ققق  الققق قققام لقققإل ققق قققا  الققق قققام الققق قققر ققق    –وكق

لققق قققرقققأمقققق ققق  فقققي اسقققرققققققققبقققالقققق  وققققد  قققبقققا ل الققققطقققرفقققا  الققققنقققققققاش فقققي القققق قققديقققد مققققن 

 املوضوعاع الهام  املطروح  على الساح  الرأمينية.

https://www.mubasher.info/markets/EGX/stocks/MOIN
https://www.mubasher.info/markets/EGX/stocks/MOIN


 النشرة االلكترونية

 15ملتقى قرطاج الـ 

 2020/03/24حتى  22خالل الفترة من 

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

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

 11 - 2020/10/14الجزائر خالل الفتكة 

Save The date 

Disclamer: 

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

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

 
قققق ققققاققققك عققققن  راء  

 
املقققققققققاالع ر

 واألحصائياع على مسؤولية املصا ر

بقيق ل اليقكقو  قزنقع  15برعاية م الي وزير املالية الرونسيقة سقيق قققد مق قرقققى ققرطقاج القق 

   ت ش ار / 2020/03/24حت   22خالل الفتكة من 

 صناعة الرأم   في مواجهة الر دياع الرقمية والتشري ية.

والققجققديققر بققالققن ققر أ  هققنا املقق ققرقققققى يققرققم  ققنققظققيققمققة بققالققرقق ققاو  بقق قق  الققجققامقق ققة الققرققونسققيققة 

 لشركاع الرأم   وا،  ا  ال ام ال ر   ل رأم   وشر ة ا،عا ة الرونسية.

 17هققنا وسقق ققرققضققمققن املقق ققرقققققى ورش عققمققل حققول الققرقققمققنققة فققي خققدمققة القق ققمققالء   مقق ققيققار 

 عن الاكنامل اللقققافقي والقنم يقمقعقنقعقم االطقالع 
م
واملالئمة القائمة على امل اطر   فضال

 بالضغط هناع ي  

 ما يمعنعم االطالع على كافة الرفاصيل االخر ال قاصق  اقهقنه القرقظقاهقرة االقق قيقمقيقة 

 املهم  ورسجيل مشار رعم بزيارة املوقع االلعتكون  

carthage.com-www.rdv 

Under the patronage of His Excellency the Tunisian 
Minister of Finance, the 15th Carthage Rendezvous 
will be held in Laico Tunis Hotel during the period 
from 22 to 24/03/2020 under the slogan/  

Insurance industry facing digital and regulation chal-
lenges. 

Carthage Rendezvous is organized in cooperation 
between the Tunisian Federation of Insurance Com-
panies  (ftusa) and General Arab Insurance Federa-
tion (GAIF) and Tunis Re. 

This regional insurance and reinsurance events will 
include three workshops on Digitalization customers’ 
service  ; IFRS17 and capital solvency. To see the trip, 
please  Click Here 

You can also see all the other details of this important 
regional events and Registration by visiting the web-
site 

www.rdv-carthage.com 

https://www.rdv-carthage.com/wp-content/uploads/2020/01/Excursion-Tunisie-congres-version-arab.pdf
https://www.rdv-carthage.com/?lang=ar
https://www.rdv-carthage.com/wp-content/uploads/2020/01/TRIP-Tunisie-congres.pdf
https://www.rdv-carthage.com/



