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With the beginning of 2020, I would like to thank all readers for 
the support the GAIF weekly newsletter has received since the 
launching in July 2019; I would like also to wish everyone a full 
year (2020) of achievements and excellent results;   

It is obvious  that the insurance industry is facing number of chal-
lenges: 

• The Economic outlook with signs of a potential financial crisis; 

• The declining returns, which negatively affects our companies’ 

bottom line;   

• The upcoming IFRS 17 regulatory challenge and increasing 

cost of regulation and compliance, AML & KYC;  and the in-
creased number of reports required by regulatory bodies’, 
reporting, and disclosure;  

• The environmental challenge that exacerbates the impact of 

natural disasters;  

• The changing of business patterns and marketing by digitali-
zation and the use of artificial intelligence (AI);  

• The demographic change, represented by the increasing num-

ber of elderly people in developed countries, which imposes a 
recalculation of death tables and implies greater compensa-
tions in life insurance;  

The Arab region is not immune against crises and disasters; we 
will also face the same challenges, whether we like it or not, as 
we are part of the global insurance industry; keeping saying that 
we are safe from disasters or not concerned by regulatory regu-
lations (IAIS & IFRS) and/or  competition is  no longer the case; 
the time has passed when we were  considering that we are not 
exposed to disasters;  

We are facing also additional challenges:  

• The geopolitical situation in six Arab countries and the Leba-
nese crisis;  

• The economic situation with the continued decline of oil and 

gas prices;  

• Higher International cost of reinsurance is not matched by a 

significant increase in direct insurance rates;  Increased risks 
and high costs in our region;  

• The large insurance gap that can no longer be overlooked;  

• Increasing number of workers and youth entering the job 
market is a golden opportunity for the insurance industry,  
implying also an increasing demand for individual products 
and imposing new products and adapting to the requirements 
of the young generations;  

• Increased risk means also increased awareness of the need 
for insurance and the high demand for disaster insurance and 
the dangers of cyber-attacks ....  

The insurance gap is an opportunity to reformulate the insurance 
offer for financial inclusion for segments that have not yet found 
their way into micro-insurance and small, affordable products 
that cater to the needs of low-income individuals. 

The digital revolution is a golden opportunity to improve the per-
formance of our companies and change the distribution channels 
by turning more towards the younger groups to encourage them 
to purchase insurance policies;  

And if the challenges are big, the prospects are promising; and 
the development of the insurance is entrusted to us as profes-
sionals in charge of our companies and industry; Governments, 
citizens, and insureds are expecting a lot from us.  

 May God help us all to service the public and the interests of the 
insurance industry.  

Chakib Abouzaid  

Secretary General  

General Arab Insurance Federation  

 قققققققراء  األعقققزاء الشقققكقققر القققجقققزيقققل عقققلقققى القققدعقققم الققق م لققق  أريقققد أ  أققققدم 2020مقققع بقققدايقققة 

؛  ققمققا أريققد أ  2019حققظققيققت بققه الققنققشققرة األسققبققوعققيققة مققنقق  انققطققالققق ققهققا فققي يققولققيققوز  ققمققوز 

( 
ً
 با،نجازاع وبالنرائج الجيدة؛2020أ منى للجميع عاما

ً
 ( حافال

 ال يخفى على أحد أ  صناعة الرأم    واجه مجموعة من الر دياع: 

 الر دم االقرصا م مع بوا ر أزمة مالية؛ •

 على نرائج شركا نا؛ •
ً
   دم انخفاض ال وائد وال م يؤثر س با

 AML & KYCالقا م وزيا ة ك فة الرنظيم واالمرثال  IFRS 17الر دم الرنظيمي  •

  وا،فصقاح reportingوعد  الرقارير املتزايقد الق م  قطقالقا بقه القجقهقاع القرققابقيقة 

disclosure. 

 الر دم البيئي ال م يفاقم من  أث ك الكوارث الطبي ية؛ •

واسر مقاالع  digitalization  دم رغي ك انماط ال مل والتسويق بف ل الرقمة  •

 ؛AIال كاء االصطناعي 

 ق قدم الققرقغققيق ققك القديققمقومققرافقي والق م يققرقمققثقل فقي  ققزايقد عققد  املسققنق قق  فقي الققبق ققدا   •

املرقدمة  و ال م يقفقرض إعقا ة القنقظقر فقي جقداول القوفقيقاع ويقنق ر بقرق قوي قاع 

 أ اك في الرأميناع على الحياة؛

في منطقرنا ال ربية لسنا في مأمن من األزماع والكوارث؛ نق قن  ق لقو سقنقواجقه نقفقع 

الر دياع  أحببنا أم  رهنا  ن ن جزء من صنقاعقة القرقأمق ق  الق قاملقيقة  والقققول إنقنقا فقي 

مأمن من الكوارث أو ب يدين عن املشاكل الرنظيمقيقة واملقنقافسقة مق قك  ققيقق؛ لقققد و قى 

 الزمن ال م  نا ن راك أننا لسنا م رض   ل كوارث؛

 ن ن نواجه   دياع إضافية  رمثل في:

القوضقع القجققيقوسقيققا قفقي الق ققام  فقي سقرققة مقن القبقق قدا  الق قربققيقة  بقا،ضققافقة إ قى األزمققة  •

 ال بنانية و التي ألقت بظاللها؛

 الوضع ا،قرصا م مع إسرمرار إنخفاض أس ار البتكول والغاز؛ •

رشد  األس ار ال املية وار فاع ك فقة إعقا ة القرقأمق ق  ال يقققابق قه ار قفقاع مقلقحقو  فقي  •

 أس ار الرأم   املباشر؛

  زايد املخاطر وار فاع  ك ف ها في منطقرنا؛ •

( القتقي لقم يق قد مقن املقمقكقن القرقغقا قفقي insurance gapالفجوة الرأمينقيقة القكقبق قكة ) •

 عنها؛

 اذا كان املتشائم يرى في هذه التحديات صعوبة، فاملتفائل يرى فيها  ”

 واعدة
ً
 “فرصا

 السير ونستون تشرشل؛ 

فققزيققا ة عققد  القق ققامقق قق قق  والشققبققاع القق يققن يققلققجققو  سققوق القق ققمققل  ققي فققرصققة  هققبققيققة  •

لصقنققاعققة الققرققأمقق قق   ورقق ققنققي زيققا ة الققطقق ققا عققلققى مققنققرققجققاع األفققرا  و ققفققرض مققنققرققجققاع 

 جديدة و أق م مع مرط باع الشباع؛

زيا ة املخاطر  ر ني الوعي املتزايد ب رورة الرأم   وار قفقاع القطق قا عقلقى القرقأمق ق   •

 على الكوارث وعلى أخطار القرصنة االليكتكونية....

الفجوة الرأمينية فرصة ،عا ة صيامة سياسة الق قرض مقن أجقل االنقدمقاج املقا قي  •

financial inclusion   ل شرائح التي لم  جقد طقريقققهقا بق قد إ قى القرقأمق ق  عقاقك القرقأمق ق

ومنرجاع صغ كة وسه ة التسق ق قك واال قرقرقاع  micro-insuranceاملرنا ي الصغر 

   بي حاجياع األفرا   وم الدخل املحدو ؛

الثورة القرققمقيقة فقرصقتقنقا الق هقبقيقة لقرق قسق ق  أ اء شقركقا قنقا ورقغقيق قك ققنقواع القرقوز قع  •

distribution channels  بالروجه أ ثك ن و الفئاع الشابة لتشجي ها على شراء

 وثائق الرأم  ؛

وبالرمم من أ  الر دياع  ب كة  فإ  اآلفقاق واعقدة  و قطقور صقنقاعقة القرقأمق ق  مقوكقول 

لنقا   قامقنق ق  و،را  قنقا  قمقسقؤولق ق  عقن الشقركقاع والقققطقاع؛ فقالقحقكقومقاع واملقواطقنق ق  

 واملؤمن ينرظرو  منا الكث ك.

 لخدمة الصالح ال ام وملا فقيقه خق قك صقنقاعقة القرقأمق ق ؛ ونق قم بقا  و قي 
ً
وفقنا هللا جمي ا

 الروفيق.
 

 شكيا أبوزيد

 األم   ال ام لال  ا  ال ر   ل رأم  
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Willis Re notes some considerable price increases in 
a divergent renewal  

Willis Re, the reinsurance arm of global insurance 
brokerage Willis Towers Watson, has noted a diver-
gent and late January renewal season which saw 
some considerable price increases in certain lines of 
business. 

Overall, Willis Re states that reinsurers have been 
judicial during the January 1st renewal season, re-
sulting in significant pricing and capacity variance 
depending on geography, product, loss record and 
also individual client relationships. 

At this point, In light of this, 
the reinsurance broker states 
that the Jan 1st renewal sea-
son has concluded later than 
in previous years. 

Willis Re notes that in Middle East: 

• Pro rata treaties conditions have remained largely 

flat. There have been some relaxing of wording 
restrictions, but the financial terms have largely 
remained unchanged. 

• Volume has been the key driver. Cedants with 

large volumes have managed to achieve increased 

capacities in some instances. 
• Loss free excess of loss covers have seen -5% to -

7.5% discounts despite initial attempts by the rein-

surers to increase prices.  
• Loss affected excess of loss covers have seen risk

-adjusted price increase of approximately +5%.  

In particular, notes Willis Re, renewal negotiations 
were demanding on liability accounts with prior-year 
loss development and also on risk programmes with 
increased frequency and/or severity. 

At the same time, pro-rata liability renewals were 
less volatile than excess of loss placements, which 
the firm says is mainly a result of price trends in the 
primary market in an increasing number of classes 
and regions moving upwards. 

Significant rate increases 
and programme restructur-
ing was seen in the retro-
cession space, driven by a 
capacity shortage in the sec-

tor in light of a shorter supply of alternative, or insur-
ance-linked securities (ILS) capacity growth over the 
last 12 months. The reinsurance broker notes that the 
impact here has been felt more acutely on aggregate 
collateralised retrocession contracts, collateralised 
quota share/sidecars and lower level pillared ac-
counts. 

Despite this, a small number of ILS funds have shown 
organic capital growth and Willis Re states that this 
could see these funds gain access to new retro and 
specialty business at better pricing, alongside some 
traditional reinsurer capacity. Generally, occurrence 
retro renewals were more straightforward and in 
particular for clients who have consistent long-term 
counterparty relationships. 

A late, divergent renewal season at the start of 2020 
had been somewhat expected across the reinsurance 
industry, and it will be interesting to see how buyers 
and sellers performed in what remains a competitive 
and challenging landscape. 

Reinsurance.ws & Willis ReSource:  

Reinsurance renewals as of January 01 were shaped 
by deteriorating loss experience, a lack of new capital 
inflows and increasingly challenged environments in 
the primary insurance and retrocession markets, 
according to a report by global risk and reinsurance 
specialist Guy Carpenter & Company. 

While reinsurance supply was largely able to meet 
increasing demand in all but the most constrained 
areas, outcomes varied by geography, line of busi-
ness and cedent, Guy Carpenter said. 

Changing market sentiment was largely driven by the 
loss environment and shifting views of risk, it out-
lined. The impact of risk reassessments has been 
particularly pronounced in the primary insurance 
market, where derisking exercises at some compa-
nies have led to the scaling back or withdrawal of 
capacity from some underperforming business lines. 

In what the reinsurance specialist described as an 
asymmetrical market, classes where underlying per-
formance remained positive and profitable often re-
sulted in renewals, or, in some cases, modest rate 

reductions. Those with more strained operating condi-
tions, on the other hand, faced market corrections. 
The most pronounced reinsurance rate hikes were 
localised in specific regions or markets, generally led 
by successive years of losses, deteriorating perfor-
mance or changing risk perceptions, Guy Carpenter 
said. 

“The reinsurance sector is undergoing a period of 
transition as risk-quantification strategies incorpo-
rate new information, and risk appetites are adjusting 
accordingly,” said Peter Hearn, president and CEO at 
Guy Carpenter. “The response of the reinsurance mar-
ket to these dynamics continues to evolve. At January 
01, 2020, there was more than sufficient capital rela-
tive to demand for most renewal placements, even as 
reinsurers navigated elevated losses and adjusted 
underwriting assumptions to reflect changing percep-
tions of risk. However, market conditions have clearly 
tightened, and negotiations became a function more of 
price than capacity.” 

Reinsurers have been resilient, but much 
more judicious in how they allocate their 

capital 

Reinsurance renewals suggest  
asymmetrical market – Guy Carpenter 
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“The reinsurance market enters 2020 in a solid posi-
tion, with initial analysis of dedicated reinsurance 
capital up slightly as compared to a year ago, bol-
stered by mid-single-digit growth in rated capital in 
2019,” said David Priebe, chairman of Guy Carpenter. 
“Accounting for the impact of trapped capital, total 

available capital at January 01 is close to flat. While 
reinsurers will continue to deploy capacity cautiously, 
with cedents’ performance and loss experiences 
scrutinised closely, the sector remains well-
capitalised overall.” 

Insurance Business mag.Source:  

خ الشرق ألاوسـ والتنوع الثلافي   ملحة غن تاٍر

لُا وسيانها غلى أنها متجاجاة جة  ًنظر الؿرب إلى منؿلة الشرق ألاوسـ وشماٌ إفٍر

جقجي  غججنجم الج ج ججظ الجمكجُججم   ًطج ج  مججن  إلجى دجم مجا مججن دجُجف الججثجلجافجة والجج جنا  الجتججاٍر

جججلججُجججا ؾجج جججن مججتجججاججاة ججج   مججن دجججُجججف  الججوا جججم أق مججنجججؿججلجججة الشججرق ألاوسجججـ وشججمجججاٌ إفججٍر

الثلاف  وال ِئة(  ومؼ ذلً   فإنا ال نابـ الاسري والتػجامجن خا جمل املجاجتجمجػجا  ٌجػجم 

هو ال مجة اششج جنهجة بج جق بجةجماق هج ا اشجنجؿجلجة الجواسجػجة  رمجمجا تجيجوق هج   ال جمجة كجم 

سجاهجمجي فجي إبججؿجا  لجؿجةجؿججمل الجتجةمج جق غججلجى اضجحجُجاا   والجج ي بجمأ إغج جا  الجؿججا جؼ الجرسج جج  

غجا  لجةجوضجٌو  200غةُ  في اللرق الجثجامجن غشجر فجي الجؿجرب ولجىجنج  اسجتجؿجرق أهج جن مجن 

إلى الشرق ألاوسجـ فجلجم وا جلج  الجتجةمج جق غجلجى اضجحجُجاا غجما دجوا جس مج جهجا الا جتجمجاغجُجة 

ة ب جق ألاسجرا واملجاجتجمجؼ مجن دجُجف خغج  الاسجر الج ج   والثلافُة   فمؼ و وخ روابـ كٍو

 غن الاغت ارا  دُف ًج ج جر  جػجؼ 
ً
 من التةم ق  ه ا فػال

ً
ت لم أدم أفراخها   بمال

الػةما  التةم ق غلى اضحُاا غلى أن  م ظجور فجي السجال    وجةجلجا غجوامجمل سجاغجم  غجلجى 

 إبؿا  نمو ضناغة التةم ق ال   مازالي ت اٌو النمو 

لُا  بِئة الشرق ألاوسـ وشماٌ إفٍر

هي املحرن الرئِس   إلكتجطجاخ بجةجماق الشجرق الاوسجـ  اشجنجتجاجا  الج ج جنولجُجة دجُجف أق 

وهججي الطججنججاغججة الجج جج  تججؿججور  فججي   فججي اشججائججة مججن النججتججات الججػججالجج جج  ًججةلجج  مججن اشججنججؿججلججة 35

ن و إلى التنمُة الاكتطاخًة  ومؼ ذلً   ال تمثمل هج   الطجنجاغجة   أوائمل اللرق الػشٍر

 اشجنججتجاججا  الجج ج ججنولجُججة( املججحجرن الججرئجِججسجج ج  فججي  جمججُججؼ بجةججماق اشجنججؿججلجة وأفججرز   هجمججا هججو 

    ال نهُ ة ال يانُة والاكتطاخ ليمل بةم وفًلا ل لً 1م  ق في اضامٌو 

 

 

  جاضجة فجي اضج جمج   غم  الاستلرار ال ُاس   هو ضورا أ رى ملُمنة غلى اشنجؿجلجة

سنوا  الا  نا( ومؼ ذلً   ت اٌو الطناغة تىُُف شروؾلا   فػلى سجيجُجمل اشجثجاٌ   

 .positive vsًجاجا الجتججمجُج جط بجج جق لجؿججؿجُجا  اضجحججرب الجةجشجؿججة أو اضجحجرب ال ججةج جُجة  

Active war)  ة والجتجةمج جق   تجةجشجة الجػجمًجم مجن   والرهاب من و لة النظر الاهتواٍر

 الت مًا    من هنا غلى سيُمل اشثاٌ:

  هججُجججف تججمججج ججط بججج جججق أدججما  خاضجججحججربخ و خالرهجججابخ    ججاضجججة غجججنججممجججا ال ًججتججج  إغجججالق

جف ألاؾجرا   اضحرب أو إغالنجهجا غجم  جمجاغجة خإرهجابجُجةخ   أو دج جم إذا لج  ًجتج  لجػجٍر

 اشلاتةة ولػتبن من زواًا مختة ة خإرهابُةخ خ خ اشتشمخًن خأوخ اشلاومة خ؟

 هُ ُة ل ػ ن مخاؾر اضحرب ال جةج جُجة )PWR)  جا ًُ غجنجممجا ًجيجوق اضج جؿجر  جؿجرافج

؟ وهججُججف تججثججيججي فججي مججردججةججة اشججؿججالجج ججة أق اشجج مججن لججِججج  
ً
ججا ججا ولججِجج  بججُججومجج ججًن ًُ سججُججاسجج

ا في اضحرب؟
ً
ا ةشؿ

ً
 مشارو

   ثمن أسػار اضحرب ال ة ُة
ُ
ةة ألا مل   هُف ن  (؟PWRبالة  ة لألغماٌ ؾٍو

 لجةجمجشجارهجة الجةجشجؿجة فجي اضجحجرب بجالجةج ج جة  تؿؿجُجا  اضجاجمًجماهُف التػاممل مؼ ال

 لةػ ىٍر ق؟

غلى الرؾ  من النظرا اضاُوسُجاسجُجة ال جةج جُجة   لج  تجةجشجحجا أي مجن شجروجا  إغجاخا 

الجججتجججةمججج جججق الجججمولجججُجججة الجججرئجججِججج جججُجججة مجججن ال جججوق   ولجججىجججن غجججلجججى الجججػجججىججج  مجججن ذلجججً   مجججازالجججي 

 اشنؿلة تات ب باستمرار الػمًم من شروا  التةم ق وإغاخا التةم ق

  ثقدم الحياة في منطقة الشرق الاوسط

ما  َرْ    ٍر
َ
ش
َ
  ػنواق ختلم  اضحُاا في الشرق الاوسـخ بلة / مازق ابو شلرا   اًلي خغ ٌو  77في غمخها رك   International Newsة

ً
 ملاال

ججخ الشججرق ألاوسججـ ومججظججاهججر تججؿججور اضججحججُججاا دجج ججم  ق هججمججا   ل ججتججػججرع اشججلججالجج  بججِججئججة الشججرق ألاوسججـ مججن و ججلججة نججظججر ا ججتججمججاغججُججة   تجج ججمأ هجج   اشججلججالججة بججإلججلججا  نججظججرا غججلججى تججاٍر

 
ً
ر التةم ق غلى اضحُاا في اشنؿلة باإلغافة إلى ال رص اشتاد  في ظمل الت ٌو الرك   ال ي لشلم  اشنؿل  م  را   واكتطاخًة وتؿٍو

 ٌ  %  ة  ة النتات المولي 2017الانتات  المو

 12 12,090  ال ػوخًة

 5 4,669  اًراق

 5 4,462  الػراق

 4 3,721  الامارا 

ي  3 2,928  اليٍو

 2 2,068  كؿر

 2 1,641  اضاسائر

 1 980  سةؿنة غماق

 1 852  لُيُا

 1 653  مطر

ن   0  59  ال  ٍر

  0  42  توة 

ا   0  18  سوٍر

  0  13  الُمن

  0  0  الارخق

  0  -  اشؿرب

  0  -  ل ناق

  0  -  فة ؿ ق

  35  34,194  الا مالي

  100  97,739  في  مُؼ أن ا  الػال 

Source: EIA Beta. 2017. International Energy Statis-
tics. Washington, DC: US Energy Information Ad-
ministration. http://www.eia.gov/beta/
international/. 

 برمُمل في الُو   1000( اشنتاا  ال  نولُة ومشتلاتها ليمل 1اضامٌو 

http://www.eia.gov/beta/international/
http://www.eia.gov/beta/international/
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تجظجلجر ضجورا مججخجتجةج ججة فجي خٌو مجاجةجج  الجتجػجاوق اضجج جةجُج ججي   الج ج  تجوظججف الجػجمًجم مججن 

فنالدظ أق غجمخ ال جيجاق الج وجور هج ج جن  3الشيمل   الػماٌ الش اب اشؿ نب ق ال وور 

غجججاًمجججا وهججج ا وا جججم لجججةجججؿجججاًجججة فجججي كجججؿجججر والمجججارا   45وؾججج جججن ؾججج جججُجججنجججي لجججألغجججمجججار أكجججمل مجججن 

ججن ججي والجج جج ججٍر دججُججف تججاجج ب الججمٌو الججؿججنججُججة   الججػججرمججُججة اشججتجج ججما ومججمر ججة أكججمل فججي الججيججٍو

جج ججق بججاإلغججافججة إلججى اضجج ججبججنا     ق غججمخ اشججواؾججنجج ججق أكججمل هجج ا   بججالججنجج ججـ الججػججمججاٌ الججُججمٍو

الججتججةأجج ججن أكججمل وغججودججا فججي اشججمججةججىججة الججػججرمججُججة ال ججػججوخًججة وسججةججؿججنججة غججمججاق  ق ال ججيججاق 

  املحةُ ق ال ًسالوق يهُمنوق 

 Penetration Rateة  ة الا  ناق 

لػم ة  ة انتشار التةم ق غلى اضحُجاا فجي خٌو مجاجةج  الجتجػجاوق اضج جةجُج جي مجنجخج جػجة 

ججر سجججُججاججمجججا  2017فججي اشجججئججة فججي غجججا    0.27وتطججمل إلججى   لججتججلجججٍر
ً
  فججي اشجججلججابجججمل 2018وفججلجججا

ومجؼ ذلجً فجأج  أكجمل مجن  -وهج لجً أغجلجى هجثجافجة  -لشامل الامارا  ة ج جة لجؿجةجؿجمل أغجلجى 

في اشائجة فجي أورومجا الجؿجرمجُجة     3.95في اشائة في الوالًا  اشت ما و  2.82ة  ة لؿةؿمل 

دججُججف اشججساًججا اشججالججُججة  جج ابججة ضججحججامججلججي الججوأججائججم   وهججو أمججر مجج ججلججوخ فججي الشججرق ألاوسججـ 

 (3 انظر اضامٌو 

 الاكتطاخ

ججلججُججا بجججإ ججمججالجججي نججاتجج  مجج جججلججي كججمر    2.8ل ججاهجج  مججنجججؿججلججة الشججرق ألاوسجججـ وشججمججاٌ إفجججٍر

ةُوق خوالر بة  ة   ؛في اشائة من الاكتطاخ الػال ج    مجمفجوًغجا بجإنجتجات الجنج جـ  3.5تٍر

جاخا فججي أسجػجار الجنج جـ بجةجؿجي ذروتجهجا مجمججا  2014و  2011وشجلجم  الج ج جنا بج جق غجامج   ٍز

فجي  50ساه  في نمو الاكتجطجاخ   ولجىجن تج جػج   جػجم ذلجً انجخج جاع فجي ألاسجػجار بجةج ج جة 

  ول  ًتةأر كؿاع التةم ق غجلجى اضجحجُجاا ؛ ومجؼ ذلجً   الجنجمجو 2014اشئة ابتما  من غا  

ججاخا أسججػججار الججنجج ججـ تججةأجج ججن  بججمججػججمٌ أبججؿججة هججمججا سججُججيججوق لججالتججاججا  ألا جج ججن والججتججوكججػججا  بججٍس

  إًااب 

جر الج جنجً الجمولجي   فجإق ارتج جاع ة ج جة الجمًجن إلجى الجنجاتج   من  لجة أ جرى  ومج ج جا تجلجٍر

ججلججُججا  املججحججلججي ال ججمججالججي لججةججػججمًججم مججن الجج ججةججماق فججي مججنججؿججلججة الشججرق ألاوسججـ وشججمججاٌ إفججٍر

  ٌػتبن الت مي الرئِس   غلى اشمى اشتوسـ لالستلرار الاكتطاخي

لُا  تةمُنا  اضحُاا في الشرق ألاوسـ وشماٌ إفٍر

  يجهججُججمججن غججلججى كججؿججاع الججتججةمجج ججق فججي الشججرق ألاوسججـ كججؿججاع ألاغججمججاٌ الججؿجج ججُججة وال ججُججارا 

في اشائة من إ مالي أك اؽ التةم ق الىتابُة ال الؿجة   17.5شيمل التةم ق غلى اضحُاا 

ي  فجي غجا   48 جر سجُجاجمجا لجػجا   2017مةُار خوالر أمٍر فجي الجػجمًجم     2018وفجًلجا لجتجلجٍر

   من ال ةماق   تيوق أغماٌ اضحُاا أكمل بىث ن من نظ نتها ؾ ن اشرت ؿة باضحُاا

 ال نهُ ة المًموؾرافُة

جؼ  جلجُجا والجتجوَز لػم ال نهُ ة المًموؾرافُة خا مل منؿلة الشرق ألاوسـ وشماٌ إفجٍر

فمن اشػرو  أن  في الاكتطجاخا  اشجتجلجممجة   الػمري ب ق سيانها هو ما ًم ط اشنؿلة

فججي بججةجماق مججثججمل     ًػجُججم هجر  الججػججمجر   ججيججا ؾجٌو الججػججمجر وانججخجج جاع مججػججمٌ اشجوالججُججم

جةنجج  هججر  ججؼ الججػججمججري ًجج ججمو ووج دججُججف أق دطججة الشجج ججاب ال تججساٌ   مطججر   ال ًججساٌ الججتججوَز

ل لً   ت لى منتاا  اضحماًجة الجتجلجةجُجمًجة هجي ال جائجما   لشيمل ؾال ُة مٍس  ال ياق

جلجلجا ج  تجاجم الج جوائجم اشجػجِجشجُجة ؾجٍر جا     ومالتجمٍر ًجتج جػجلجا وجمل مجن الجػجراق وألارخق وسجوٍر

جج ججة   مججثججمل لجج ججنججاق وتججرهججُججا تججتججمججتججؼ  شججٍر
ً
 مججمججاأججةججة شطججر   فججي دجج ججق أق خوال

ً
والججُججمججن أشججيججاال

  غاًما 50أهبن متوسـ الػمر فيها 

Regional 

Insurance 

 ٌ  (2015أغوا    (2000أغوا    المو

 79.3 76.8  الوالًا  اشت ما

 74.9 72.7  ل ناق

 74.3 68.6  اشؿرب

 77.1 74.2  الامارا 

لُا  الشرق الاوسـ وشماٌ افٍر

   متوسـ(

70.0 72.7 

Source: Global Health Observatory Data Repository. World 
Health Organization, http://apps.who.int/gho/data/
node.home. 

 2015ملابمل  2000( الػمر اشتوكؼ غنم الوالخا في  ػؼ المٌو  2اضامٌو  

 ٌ ا مالي النات  املحلي*    المو

  بمةُارا  الموالرا 

أك اؽ اضحُاا 

ي    بمةُوق خوالر أمٍر

ا  ناق التةم ق 

 %  اضحُاا(

م اهمة ال رخ في   لػماخ ال ياق*

النات  املحلي  

ي    بالموالر ألامٍر

الىثافة بالموالر 

ي    ألامٍر

ن  93 23,655 1,492,584 0.39 139 35.3  ال  ٍر

ي   44  29,040  4,136,528  0.15  183  120.1  اليٍو

Source: Staib, Daniel, and Mahesh H. Puttaiah. 2018. Sigma 3/2018: World Insurance in 2017: Solid, but Mature Life Markets 
Weigh on Growth. New York: Swiss Re Institute. http://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2018-

03.html. 
ي ( ال * ة لةموالر ألامٍر  المولي                                 نًالنات  املحلي ال مالي وال ُانا  ال يانُة اش تمما من اش شرا : النات  املحلي ال مالي  با سػار اضااٍر

.http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
 التةم ق غلى اضحُاا -( ة  ة الا  ناق والىثافة في خٌو ماة  التػاوق اض ةُ ي 3اضامٌو  

https://pixeldrain.com/u/PPPFKdGG
http://apps.who.int/gho/data/node.home
http://apps.who.int/gho/data/node.home
http://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2018-03.html
http://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2018-03.html
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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Regional 

Insurance 

 ٌ ا مالي النات  املحلي*    المو

  بمةُارا  الموالرا 

أك اؽ اضحُاا 

ي    بمةُوق خوالر أمٍر

ا  ناق التةم ق 

 %  اضحُاا(

م اهمة ال رخ في   لػماخ ال ياق*

النات  املحلي  

ي    بالموالر ألامٍر

الىثافة بالموالر 

ي    ألامٍر

  35  15,668  4,636,262  0.22  161  72.6  سةؿنة غماق

  18  63,506  2,639,211  0.03  47  167.6  كؿر **

  9  20,761  32,938,213  0.04  283  683.8  ال ػوخًة

  333  40,699  9,400,145  0.82  3,133  382.6  الامارا 

ا مالي خٌو ماة  

  التػاوق اض ةُ ي

1,462.1  3,946  0.27  55,242,943  26,466  71  

Source: Staib, Daniel, and Mahesh H. Puttaiah. 2018. Sigma 3/2018: World Insurance in 2017: Solid, but Mature Life Markets 
Weigh on Growth. New York: Swiss Re Institute. http://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2018-

03.html. 
ي ( ال * ة لةموالر ألامٍر  المولي                                 نًالنات  املحلي ال مالي وال ُانا  ال يانُة اش تمما من اش شرا : النات  املحلي ال مالي  با سػار اضااٍر

.http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 

 2016بُانا   **

 التةم ق غلى اضحُاا -( ة  ة الا  ناق والىثافة في خٌو ماة  التػاوق اض ةُ ي 3 تا ؼ( اضامٌو  

بجاشجائجة(   وهجمجا الجمولجتجاق الجةجتجاق   0.97بجاشجائجة( ولج جنجاق  1.4  بجاسجتجءجنجا  اشجؿجرب  4 ارت خٌو ماة  التػاوق اض ةجُج جي   ال تجخجتجةجف ألاركجا  هجثج جًنا   هجمجا هجو مجو جم فجي اضجاجمٌو 

ا مجؼ انجخج جاع م جاهجمجة الج جرخ مجشجُجلميهما نماذت تةم ق مطرفي  ُما التن ُ  وألاكرب إلى المارا  الػرمُة اشت ما من دُف ة  ة الا  ناق   ولىن مؼ هثافة أكمل بىث ن   ت

  في ا مالي النات  املحلي

 ٌ ا مالي النات  املحلي*    المو

  بمةُارا  الموالرا 

أك اؽ اضحُاا 

ي    بمةُوق خوالر أمٍر

ا  ناق التةم ق 

 %  اضحُاا(

م اهمة ال رخ في   لػماخ ال ياق*

النات  املحلي  

ي    بالموالر ألامٍر

الىثافة بالموالر 

ي    ألامٍر

  3  4,123  41,318,142  0.07   117  170.4  اضاسائر

  8  2,413  97,553,151  0.32  761  235.4  مطر

  11  4,130  9,702,353  0.27  108  40.1  الارخق

  83  8,524  6,082,357  0.97  505  51.8  ل ناق

  43  3,054  35,739,580  1.40  1,523  109.1  اشؿرب

  14  3,491  11,532,127  0.41  166  40.3  توة 

Source: Staib, Daniel, and Mahesh H. Puttaiah. 2018. Sigma 3/2018: World Insurance in 2017: Solid, but Mature Life Markets 
Weigh on Growth. New York: Swiss Re Institute. http://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2018-
03.html. 

ي ( ال * ة لةموالر ألامٍر , //:httpالمولي   نًالنات  املحلي ال مالي وال ُانا  ال يانُة اش تمما من اش شرا : النات  املحلي ال مالي  با سػار اضااٍر

..data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 

 التةم ق غلى اضحُاا -( ة  ة الا  ناق والىثافة في خٌو بخال  خٌو ماة  التػاوق اض ةُ ي 4اضامٌو  

 أغماٌ التيافمل

السجالمجُجة؛ لشج ج  اشجنجتجاجا   َجػجة ػؼ  را  في السال    ت ظر التػاكم غلى بولُطة تةم ق غلى اضحُاا  ل لً ظلر التةم ق التيجافجلجي الجػجائجلجي الج ي ًجتجوافجم مجؼ أدجيجا  الشجر 

جِؿجمْل   مجن  جالٌ   ال   تلمملا م س ا  التيافمل منتاا  التةم ق غلى اضحُاا دُف ٌشارن داممل الوأُلة في أرماح الشرهة
َ
ش
ُ
لػممل شرهة التيافمل اشر طة   وال   ل ج جم اش

جتجج  أ ج  أي اججاججس فجي شججيجمل كججرع بججموق فجوائججم مجن اششججؿجمل  إخارا مجاججمجوغججة مجن اششجج ججنهج ججق اشجتججػجاونجج ججق  اشج مججن غجةججيجهجج (  جؼ أرمججاح غجلججى اششججارهج ججق ٍو ٌشج جج  هجج ا   ًججتجج  إغجاخا تججوَز

م تانا تناكؼ اشطاضم من ػة السالمُة غن ؾٍر خةم وسُةة لةتوافم مؼ الشَر   مل اششؿملك  النموذت نموذت الشرهة التػاونُة في أ سا  أ رى من الػال  ٍو

جلجُجا   إال أق دج جنجة كجةجُجةجة فجلجـ  400ومؼ ووق أق أه ن من  مةُوق م ة  ه  سياق اشنؿلة فلم ت   ػف الػمًم من شروا  التيافمل في منؿلة الشرق ألاوسـ وشماٌ إفٍر

اخا حا  ألاغماٌ وت لُم ألاهما     نجحي في ٍز

 

http://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2018-03.html
http://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2018-03.html
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
http://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2018-03.html
http://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2018-03.html
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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ػا   التشَر

جس اشجراهجس اشجالجُجة لجةجشجروجا  جاخا أجلجة اش جنجهجةجً فجي الطجنجاغجة ولجػجٍس الج جنهج جط غجلجى دجمجاًجة  مجؼ ً  ٌ اششرغوق الىث ن من اضالم في مرا ػة وت   ق الجةجوائج  ألاسجاسجُجة لجٍس

ػا  بهم   ةم بِئة مالئمة لنمو ضناغة التةم ق -باستءنا  غمخ كةُمل  ًما من بةماق اشنؿلة  -الػمال     خا مل اشنؿلة ت  إخ اٌ ت مًثا  م  ًراغلى التشَر

 
ً
 منتاا  التةم ق امل تة ة في اشنؿلة والتؿور الرك   ال ي لشلم  اشنؿلة م  را

ً
 ه ا وكم ناكش اشلاٌ اًػا

ة  لُا منؿلة ؾنُة بالتؿورا   للرا ا اشلاٌ واممل بالةؿة الاناة ًط  أضغط هناوفي اض تا  ًرى اليات اق أق منؿلة الشرق الاوسـ وشماٌ افٍر

United 

Arab 

Emirates 

DIFC signs MoU with Lloyd’s, CII  

Leading financial hub in the Middle East, Africa and 
South Asia (MEASA), The Dubai International Finan-
cial Centre (DIFC), has signed two key memorandums 
of understandings (MoU) designed to drive the re-
gion’s insurance sector by upskilling talent as well as 
promoting efficiency and improvement. 

It’s hoped the MoUs, signed with Lloyd’s and the 
Chartered Insurance Institute (CII), will help develop 
talent within the local re/insurance landscape in line 
with global best practice. 

The Higher Technical Committee of the Emirates In-
surance Association estimates that the UAE’s insur-
ance market is forecast to reach $16.3 billion in 2019, 
driven by an increase in infrastructure spending and 
investments. 

As part of the collaboration, DIFC will join forces with 
Lloyd’s and the CII to develop a number of courses 
alongside the roll-out of a series of events and pro-
grammes developed in partnership with DIFC Acade-
my. 

It’s hoped this collaboration will see DIFC become a 
centre of excellence for re/insurance driven by an 
exceptional workforce, and will be the first range of 
certified insurance courses offered by the esteemed 
DIFC Academy. 

“DIFC is committed to driving the future of finance by 
equipping the next generation of workforce with es-
sential knowledge and qualifications,” said Alya Al 
Zarouni, Executive Vice President of Operations at 
DIFC Authority. 

“Our collaboration with leading entities including CII 
and Lloyd’s will enable us to provide an exceptional 

service to more than 100 active insurance and rein-
surance firms. Our robust ecosystem and cluster 
economies allow us to accommodate multiple areas 
of practice in all life, non-life and Islamic practices”. 

Commenting on the partnership, Sonja Rottiers, Chief 
Executive Officer of Lloyd’s Insurance Company and 
Regional Director, EMEA added, “As Lloyd’s Dubai we 
are delighted to have signed this MoU with the DIFC 
Authority. The region is changing significantly and the 
need for training, development and expertise in the 
Middle East region is ever increasing. 

“Through the MoU we aim to create a mutually benefi-
cial partnership whereby the specialist expertise of 
the Lloyd’s market is able to support the regional de-
velopment of the insurance and reinsurance markets 
through bespoke training programmes, as well as to 
support the DIFC Authority’s ambition in becoming a 
major training, research and development hub for the 
industry.” 

Sian Fisher, CEO of the Chartered Insurance Institute, 
noted, “The world is becoming a smaller place and the 
regulatory framework is becoming more aligned, so 
the sharing of experience, common issues and good 
practice standards is an activity that the Chartered 
Insurance Institute must engage in, to create a vibrant 
international profession. 

“This is the first step in delivering an historic collabo-
ration with such an important institution for the great-
er good of the public, our profession and the next 
generation of professionals who will be looking to 
adopt and promote the policies and framework of the 
CII for the long term benefit of their customers.” 

Reinsurance.wsSource:  

Tunisia 

وزارة أمالك الدولة ثدعو املؤسسات العمومية 

 الستكمال إجراءات ثأمين أسطول عرباتها

ججافججججة مجججج سجججج ججججا  الججججمولججججة  ججججة مججججمججججثججججلججججي وج خغجججي وزارا أمججججالن الججججمولججججة والشجججج وق الججججػجججلججججاٍر

واشجج سجج ججا  الججػججمججومججُججة اشججتججحججلججة مجج ججطانججُججاتججهججا تججرتججُججيججُججا بججمجج ججطانججُججة الججمولججة إلججى الاتطججاٌ 

لةتةم ق بمخجتجةجف فجروغجلجا السجتجىجمجاٌ إ جرا ا  تجةمج جق أسجؿجٌو غجرمجا   GAT  شرهة

  المولة واش س ا  الػمومُة اشتحلة م طانُاتها ترتُيُا بم طانُة المولة

ج  شجلجائجم الجتجةمج جق اضج جاضجة بجهج  كج جمل مجوفجى   وذهر  الوزارا في بالؽ للا
ّ
أق المولجة ل جة

  خٌ مبن اشاض   

جة  ً هجر أق اشجمًجر الجػجا  لجةجمجطجاضجم اششج جنهجة بجوزارا أمجالن الجمولجة والشج وق الجػجلجاٍر

ججة  رغجا اضجاج ججالجي  كجم اشججر  ًجو  اضجاججمجػجة اشججاضج ج  غججلجى إمػجا  غججلجم الطج ججلجة الؾجاٍر

الججػججامججة اشججتججػججةججلججة بججتججةمجج ججق أسججؿججٌو غججرمججا  الججمولججة واشجج سجج ججا  الججػججمججومججُججة ل ججنججوا  

  GATبمػُة دمحم الم ُلي الرئِ  اشمًر الػا  ش س ة  2022و 2021و 2020

جججة   وتججج  إمػجججا  هججج   الطججج جججلجججة جججر أمجججالن الجججمولجججة والشججج وق الجججػجججلجججاٍر بجججتجججيجججةجججُجججف مجججن وٍز

ارا وال   من اشنتظر أق لشممل  ُّ   هُيمل 800بالنُابة رغواق غ

 CAP Newsاشطمر: 

https://www.soa.org/globalassets/assets/library/newsletters/international-section-news/2019/may/isn-2019-iss-77-chakra-daaboul.pdf
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 الشر  ة.  ال م يسرجيا لقواعد

و يققهققد  املقققققتققكح ا ققى رققق ققزيققز  ققطققويققر سقققوق الققرققأمقق قق  الققجقققزائققرم مققن خققالل اسققرققخقققدام 

 نما ج أخرى ل رأم   و اسرقطاع شري ة واس ة من املكرتب   

و قق ققد  شققروط و ققيققفققيققاع  ققطققبققيققق هقق ه املققا ة عققن طققريققق املققراسققيققم الققرققنققظققيققمققيققة الققتققي 

 
ً
 سرصدر الحقا

 أضغط هنامن الجريدة الرسمية   الرجاء  81لقراءة ال د  

شر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في عد ها 
ُ
  2020قانو  املالقيقة   81ن

شق قبقا   23املقؤر  فقي  95-07لقرقرقمقم أحقكقام األمقر رققم  103ال م جاء في ما  ه رققم 

واملققرقق قق ققق بققالققرققأمققيققنققاع حققيققث  بققمققوجقق ققهققا  1995جققانققفقق  سققنققة  25املققوافققق  1415عققام 

 أصبح في إمكا  شركاع الرأم   إجراء م امالع  أم   على شكل  كافل.

و حسقا مق قدو الققققانقو   فققا  اققتقكح ا،جقراء يققهقد  ا قى إ خققال القرقأمق قق  القرقكققافقلقي فققي 

نظام الرأم ق  القجقزائقرم  مقن خقالل إعقطقاء هق ا الشقكقل مقن القرقأمق ق  أسقاسقا ققانقونقيقا 

لم يكن موجو ا   ما يهد  ا ى السماح لشركاع الرأمق ق  بقمقمقارسقة نشقاط القرقأمق ق  

Algeria 

  التأمين التكافلي في قانون التأمين الجزائري إدراج 

Saudi 

Arabia 

مؤسسة النقد تحظر الجمع بين ممارسة نشاطي وساطة 

 التأمين ووساطة إعادة التأمين في شركة واحدة 

سققامققا"  صققدور قققرارهققا القققققا ققفققي بقق ققظققر "أعق ققنققت مققؤسققسققة الققنقققققد القق ققر قق  السقق ققو م 

الجمع ب   ممارسة نشاط  أعمقال وسقاطقة القرقأمق ق  وأعقمقال وسقاطقة إعقا ة القرقأمق ق  

 من  اري  
ً
 هق. 7 5 1441في شر ة واحدة و لو اعربارا

 من مسؤولي ها فقي  قنقمقيقة و قوطقيقد اسقرقققرار 
ً
وأبانت املؤسسة  أ  القرار جاء انطالقا

 
ً
قطاع الرأم   وزيا ة مسقاهقمقرقه فقي نقمقو االققرقصقا  القوطقنقي و قنقو قع مصقا ره  وسق قيقا

منها إ ى  طوير ب ئة أعمال الخدماع املساندة ل رأم   وباألخص شركقاع القوسقاطقة  

ورقق ققزيققز القق ققالقققة املققهققنققيققة فققي عققمقق ققيققاع الققرققواصققل بققيققنققهققا وبقق قق  شققركققاع الققرققأمقق قق  وإعققا ة 

 .الرأم  

وأوححت "سامقا" فقي بقيقا  لقهقا  أ  خقطقوة املقؤسقسقة تقهقد  إ قى القحقد مقن املقمقارسقاع 

 عقلقى رفقع 
ً
الخاطئة في ال القاع الر اقدية ألعمال إعا ة الرأم   مما ين كقع إيقجقابقا

ققاع القققرقققأمققق ققق  املقققحققق قققيقققة  و عقققم  قققطقققويقققر القققكقققفقققاءاع والقققكقققوا ر  نسقققا االحقققرقققفقققا  لشقققركق

البشرية الوطنية في قطاع الرأم   في املم كة وإعطائقهقا القفقرصقة و قأهقيق قهقا لق ق قمقل فقي 

مقققجقققاالع القققرقققأمققق ققق  املقققرققق قققد ة  مقققؤ قققدة فقققي هققق ا الصقققد  نقققفقققا  ققققرار حقققظقققر القققجقققمقققع بققق ققق  

ممارسة نشاط  وساطة الرأم   ووساطة إعا ة الرأم   في شر ة واحدة ابقرقداًء مقن 

 اريخه  فيما أعطت الشركاع التي  جمع ب   ممارسة النشاط   مه ة زمنية ققدرهقا 

سنة واحدة لاللتزام برطبقيقق هق ا القققرار  مقع  قزويقد مقؤسقسقة القنقققد بقخقطقة القتقزامقهقا 

 املصدر: مؤسسة النقد ال ر   الس و م .خالل ثالثة أشهر من  اري  القرار

 مقترح نيابي إلضافة شرائح جديدة للتأمين الصحي بالكويت 

قققدم نققائققا رئقق ققع مققجقق ققع األمققة الققكققويققتققي عقق ققسققفققى الققكققنققدرم اقققتققكاًحققا بققإجققراء رقق ققديققل 

وإضقققافقققة شقققرائقققح جقققديقققدة إ قققى نقققظقققام القققرقققأمققق ققق  الصقققحقققي عقققلقققى املقققرقققققققاعقققديقققن املشقققجققق ققق ققق  

  .باملؤسسة ال امة ل رأميناع االجرماعية

وحسقققا بقققيقققا  املقققجققق قققع     قققمقققنقققت الشقققرائقققح القققجقققديقققدة القققتقققي اققققتقققكح إضقققافققق قققهقققا ربقققاع 

بشقأ   2013لسقنقة  23البيوع  ومسر قو املساعداع ال امة وفًقا لق قمقرسقوم رققم 

 .اسر قاق و قدير وربط املساعداع ال امة

 إ قى صقدور القققانقو  رققم 
ً
بشققأ   2014لسقنقة  114ويقأرق  مقققتقكح القكقنقدرم اسقتقنقا ا

الرأم   الصحي على املواطن   املرقاعدين املشج  ق  بقاملقؤسقسقة الق قامقة لق قرقأمقيقنقاع 

االجرماعية  وال م   من في ما  ه القثقانقيقة أنقه يقجقوز إضقافقة شقرائقح أخقرى بقققرار 

 .يصدره وزير الصحة

سقنقواع عقلقى صقدور القققانقو  رققم  5 ما  قدم القنقائقا بقاملقققتقكح مل قفقي مقدة أ قثقك مقن 

 و  شمول بقايقي الشقرائقح خقاصقة أ  األمقر ال يق قرقاج إ قى إجقراءاع  2014لسنة  114

أو خطواع عديدة بل كل املط وع هو مجر  صدور قرار من وزير الصقحقة بقرق قديقد 

 .الشرائح الجديدة التي يشم ها الرأم   الصحي

 املصدر: مباشقققر

Kuwait 

Qatar 

Takaful sector yet to gain from more 
robust regulatory framework  

Family takaful 

Takaful contributions in Qatar are currently mainly 
sourced from property and liability coverage for cor-
porates. Substantial opportunities in personal lines 
(family takaful), particularly medical takaful. 

The report suggests that like Malaysia and the UAE, 
Qatar could enforce the legal separation of general 
and life takaful businesses, allowing an appropriate 
grace period. Such a move would encourage local 
takaful firms to focus greater attention on family 
takaful lines, which would boost the segment’s long-
term growth. 

Takaful has gained little traction in Qatar (less than 1% 
penetration), indicating substantial growth opportuni-
ties if the government makes it more of a priority and 
there is greater public awareness, according to an 
annual Islamic finance report issued by the Qatar 
Financial Centre (QFC) in association with Refinitiv, a 
global provider of financial markets data and infra-
structure. 

The takaful sector is yet to benefit from a more robust 
regulatory framework, particularly for family takaful 
given its low penetration, says the report which 
makes several recommendations aimed at helping 
the sector to grow. 

https://akhbarelwatane.net/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-2020-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A/
https://akhbarelwatane.net/wp-content/uploads/2020/01/A2019081.pdf
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Retakaful 

Retakaful business in Qatar is mainly carried out 
through foreign providers, which can potentially use 
QFC as a base for their Qatari business. Permissible 
by some Shariah scholars, takaful operators may 
resort to conventional reinsurance if a Shariah com-
pliant option is not available, resulting in some leak-
age of takaful contributions to the conventional sec-
tor. 

Introducing stricter retakaful rules, such as those 
enforced in Malaysia and the UAE, would ensure the 
full Shariah compliance of takaful operators in Qatar 
as well as spur the establishment of domestic retaka-
ful providers to accommodate their requirements. 
These regulations could either restrict ceding takaful 
contributions to Shariah compliant firms, or provide 
strict conditions for permitting conventional reinsur-
ers to accept takaful business. 

The report also suggests that Qatar has the neces-
sary foundation to take its Islamic finance industry to 
the next level while benefiting from the experience of 
other Islamic finance markets. For instance, Qatar 

could play a major role in the takaful industry by es-
tablishing a retakaful operator that caters to the rein-
surance requirements of takaful providers, both do-
mestically and regionally. 

Performance 

Qatari takaful assets were estimated at $1.09bn, or 7% 
of the overall insurance sector’s total assets at 30 
June 2019. Takaful assets saw a compounded annual 
growth rate of 5% since 2015 against total insurance 
asset CAGR of 11%. 

Takaful has fared better in the Qatari market and out-
performed conventional insurance asset growth over 
the past two years, growing 6% during 1H2019 com-
pared to the conventional insurance sector's 3%. 

The largest drivers of takaful growth are the conven-
tional insurance operators' Islamic subsidiaries, 
which have a collective market share of 45%. 

There were five takaful operators in the domestic 
market at the end of June 2019, compared to eight 
conventional insurers. Separately at the QFC, there 
were three takaful operators and 11 conventional in-
surers at end-June. 

Qatar 

Lebanon 

ال مشكلة باالتفاقات املوقعة مع معيدي طربيه: 

 التأمين 

مالقبقيقة الشقركقاع ا قفقققت مقع ”  شف رئ ع جم ية شركاع ال ما  إيلي طربيه أ  

م يدم الرأم ق  عقلقى طقريقققة القدفقع واسقرقطقاعقت أ  رسقد   مسقرق قققاتقهقا كقافقة لق ق قام 

 أ قهقا رسقد   مسقرق قققاع كقل  2019
ً
وبالرا ي لم  واجه أم مشك ة في ه ا ا،طار  ع ما

إ قى أ  القفقصقل األخق قك يسقرق قق فقي شقبقاط    لقكقنقه لقفقت لقق)املقر قزيقة(“ فصل عقلقى حقدة

 فقيققه 2020
ً
ققهقه إ قى حققا قم مصقر  لققبقنققا  ريقاض سقالمققة طقالقبققا  عقن  ققرقاع وج 

ً
  كقاشققفقا

 لر ويالع ال ام املقبل
ً
  ائما

ً
 .حال

قر عقققو  الشقركقاع عقلقى رمقم صق قوبقة القوضقع االققرقصقا م  و قم 
 
وقال طربيه: لقم  قرقأث

 مققع مقق ققيققدم الققرققأمقق قق  وهققم أوروبققيققو  فققي الققدرجققة األو ققى  وهققم 
ً
 ققجققديققد القق قققققو  حققالققيققا

 إ قى عقالققا قنقا 
ً
بة ع قيقنقا  نقظقرا يخصوننا بالوقت املناسا لتسديد املسر قاع املروج 

 .املشتك ة املزمنة و ي ل ست وليدة األمع

سركمل بشكل طبيني لكل الشركاع  و لقو  لقيقل إ قى أ  ال ” وأ د أ  
ُ
الرغطياع ست

 ة مع م يدم الرأم  
 
 في اال فاقاع املوق

ً
 .”مشك ة إطالقا

 على سؤال  
ً
  2019انخفاض أرباح شركقاع القرقأمق ق  فقي الق قام ” وأ د طربيه ر ا

ً
عق قمقا

قر بق قد  إ قى أ  “ أ  األرقام النهائقيقة لقم  قرقظقه 
ً
األشقهقر القثقالثقة األخق قكة مقن الق قام ”   الفقرقا

ققاع   فقققي  قققققققيقققيقققم األربقققاح  لقققكقققن الققق قققققققو   قققجقققد  ع كققق قققهقققا بققق ققق  الشقققركق
ً
 قققكقققو  األهقققم عقققا ة

خقار  بشقكقل  ورم   واملؤَمن   ال ين يف  و  رسديد أقساط بوالص الرأمق ق  واال  

 لك فة أم حا ث قد يطرأ في ه ه األوضاع االققرقصقا يقة 
ً
دوا الدفع نقدا على أ  يركب 

 .”الص بة

رسديد بوالص الرأم   يرم بالدوالر األم قككق   أل  القرقغقطقيقة بقالقدوالر  ” وأشار إ ى أ  

قك القوضقع ل كل شفيء إ ى ال  كة عندها يرغ   بقوالقص ”  ق لقو لقفقت إ قى وجقو  “. وإ ا   و 

ن سيخسر الققيقمقة الشقرائقيقة ملق قزلقه أو سقيقار قه أل  القتقسق ق قك سق قرقم  بال  كة لكن املؤمَّ

 .”بال  كة

Middle East Insurance Source: 
Review 

 املصدر: الشققرق 

Egypt 

عقققققد املسققتققشققار عققمققر مققروا  وزيققر القق ققدل  اجققرققمققاعققا  ققنققسققيقققققيققا السققرقق ققراض مشققروع 

املوحد فى ح قور رئق قع هقيقئقة القرققابقة املقالقيقة  ومقمقثقلقي وزارة املقالقيقة   قانو  الرأم  

وقققطققاع االعققمققال القق ققام  والققبققنققو املققر ققزم  و ققنققاول االجققرققمققاع عققدة مققنققاقشققاع حققول 

مشققروع قققانققو  الققرققأمقق قق  املققوحققد املقققققتققكح مققن خققالل هققيققئققة الققرقققابققة املققالققيققة  والقق م  ققم 

 قنقققيقق قه وصقيققامقرقه بققققطقاع القتققشقر قع بققوزارة الق قدل  و لققو فقي صقور قه الققنقهقائققيقة  بقنققاء 

 .علي قرار املجموعة الوزارية االقرصا ية

ويجمع مشروع القانقو  بق ق  جقمقع كقافقة القنقصقوص القققانقونقيقة املقرقفقرققة القتقي  قتقنقاول  

أحققكققام الققرققأمقق قق  فققي مصققر و ققوحققيققدهققا فققي قققانققو  واحققد  والققتققى مققنققهققا القققققانققو  املققدنقق   

  وقققانقققو  1981لسققنققة  10وقققانققو  االشقققرا  والققرقققابقققة عققلققي القققرققأمقق ققق  فققي مصققر رققققم 

  بققا،ضققافققة ا ققي 2007لسققنققة  72الققرققأمقق قق  عققلققي حققوا ث مققر ققبققاع الققنقققققل السققر ققع رقققم 

 .1975لسنة  54قانو  صنا يق الرام   الخاصة رقم 

مققن جققانققبققه  أشققار وزيققر القق ققدل إ ققي أهققمققيققة مشققروع قققانققو  الققرققأمقق قق  املققوحققد الققجققديققد  

وال م يسقاهقم فقي رسقم ققواعقد مق قد ة وشقامق قة لصقنقاعقة القرقأمق ق  فقي مصقر  ويقنقظقم 

 .قواعد ا،شرا  والرقابة ع يها

وأ قد وزيققر القق ققدل  أ  صققيققامققة قققانقو  مققوحققد لقق ققرققأمقق قق  يقأرققى فققي إطققار اهققرققمققام الققدولققة 

بققققطقاع الققرقأمقق قق  وإصقدار الققتقشققر ق ققاع املققنقظققمقة لققه  اققهقد   قق ققققيقق الققرققنقظققيقم األمققثققل 

له ا القطاع  وخ ق شبكة أما  ل مجرمع مقع رق قزيقز أ واع حقمقايقة املقرق قامق ق ق   مقن 

حم ة الوثائق واملسرفيدين منها وم ك املسرفيدين  وإيجا  منقا  جقا ع لقالقسقتقثقمقار 

 .املحلي واألجنبي  من خالل الرأس ع والتكخيص من خالل هيئة رقابية واحدة

وزير العدل يستعرض الصيغة النهائية لقانون 

 التأمين املوحد مع الرقابة املالية 

 املصدر: اليوم السابع

https://www.youm7.com/story/2019/12/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A


 النشرة االلكترونية

Egypt 

قققال مققق قققمقققد مصقققطقققفققى عقققبقققد القققرسقققول  الققق ققق ققو املقققنقققرقققدع لشقققر قققة أوريققنقققت لققق قققرقققأمققق ققق  

مصقر واملشقر  عقلقى لقجقنقة السقيقاراع القرقكقمقيقلقي مقن املقجق قع القرقنقفقيق م   –الركافقلقي 

لال  ا  املصرم ل رأم    إ  االحصائياع رش ك إ ى ار فقاع خسقائقر السقيقاراع االققل 

ألف جنيه لرصبح األسوأ ب   السياراع األخرى وا  عقد   قبق قك مقنقهقا يق قمقل  300من 

لدى شركاع النقل التشارك   و  ع م شر ة الرأم   مما يسبا خسارتقهقا  م قيقفقا 

  أ   أميناع السياراع يمثل مرأة لسوق الرأم   لدى ال مالء ويجا االهرمام به .

أضا  مصطفى خالل ندوة أقامها اال  ا  املصقرم لق قرقأمق ق  حقول أسقع اال قرقرقاع 

الفني الس يم  أ  اال  ا  بصد   صميم جداول بم دالع الخسائر بفرع  أمقيقنقاع 

السياراع الند كميلي على مسروى الشركاع السرخدامها  دليل إرشا  فى عمق قيقاع 

 .التس  ك

وشقققد  عقققلقققى أهقققمقققيقققة االلقققتقققزام بقققال قققوابقققط القققفقققنقققيقققة عقققنقققد ا، قققرقققئقققاع بقققفقققرع السقققيقققاراع 

القرققكقمققيققلقي و قق ققققيققق القرققواز  بق قق  السقق قر ونسققا القرقق ققمقل واملصققروفقاع ا، اريققة؛ إ ققى 

جانا  قديم خدمة جيقدة لق ق قمقيقل  و ق قققيقق القربق قيقة لشقركقاع القرقأمق ق   ولق قسقوق 

 . كل

ولققفققت إ ققى إ  املققنققافسققة السقق ققريققة ال ققارة بقق قق  الشققركققاع مققن شققأ ققهققا تققهققديققد املققحققافققظ 

قاع بققالققفقق ققل فققى وقققت  الققرققأمققيققنققيققة بققفققرع السققيققاراع وهققو مققا رقق ققرضققت لققه بقق قق  الشققركق

  سابق.

وطالا باسرخدام قاعدة بياناع اال  ا  الخاصة بالسياراع الركقمقيقلقي لقالقسقرقفقا ة 

منها فى   ديد التس  ك الفنى ل وثائق  مؤ دا على أهمقيقة  قأ قد مقكقرقتقا القرقأمق ق  مقن 

 قققوفقققر ققققطققققع مقققيقققار السقققيققققارة  و قققكقققالقققيققققف ا،صقققالح سقققواء  اخقققل أو خققققارج القققرقققو قققيققققل  

 املصدر: أموال الغد  لر ديد الس ر املناسا عند ا، رئاع.

اإلتحاد املصري للتأمين يصمم جداول التسعير اإلرشادية لتقليص 

 معدالت الخسائر بفرع السيارات

 410مجمعة تأمين السيارات اإلجباري تحقق 

  أشهر 4مليون جنيه أقساط خالل 
جقنقيقه فقققط مقمقا يقدل عقلقى وجقو  فقجقوة بق ق  حقجقم األقسقاط املقحقصق قة  200الوثيقققة 

قاع الققرققأمقق قق   قق ققصققل مقق ققيققار  واملققرققوققق ققة  حققيققث أ   خققر ا،حصققائققيققاع نققوهققت بققأ  شققركق

 .م يار جنيه 2جنيه أقساط ا،جبارم في ح   أ  املروقع 

وأضقا  أ   قدشق ق  املقجقمقق قة سقاهقم فقي القققق قاء عقلقى حقاالع القغقش والققتقزويقر لق قوثقائققق 

وبالرا ي س رم   صيل األقساط الف  ية لصالح شركاع القرقأمق ق   مقؤ قدا عقلقى خقطقة 

إ ققى جقققانقققا إطقققالق   اامققجقققمققق ققة ،طقققالق مقققوقققع إلقققكقققتققكونققق  اقققهققد  القققرقققواصققل مقققع األفقققرا  

مققبققا رة لققتققسققويققة الققرقق ققوي ققاع و يققا بققدال مققن الققلققجققوء لقق ققمقق ققا ققم وخققاصققة أ  املققجققمقق ققة 

 ورهققا صقققر  القققرققق قققويققق  لققق قققمقققرققق قققرر  مشقق قققكا إ قققى وجقققو  مشقققروع ققققانقققو  لقققزيقققا ة حقققجقققم 

ألقف   40ألف جنيه بقدال مقن  100و 80الر وي  املسد  في حالة الوفاة ليتكاوح ب   

 .جنيه

م يو  جنيقه مقنق   410نجحت مجم ة الرأم   ا،جبارم على السياراع في   صيل 

 .2019فتكة  دش   وحتى  هاية ال ام املا في 

وأوحح إبراهيم لب قا مقديقر عقام مقجقمقع القرقأمق ق  ا،جقبقارم لق قسقيقاراع  أ  املقجقمق قة 

  ويب ق  مقرقوسقط 2019أمسطع  8بدأع اال رراع بوثائق السياراع ا،جبارم يوم 

فققط يقطق قبقو  القوثقيقققة القثقالثقيقة  13%جنيه  الفرا إ ى أ   230قسط الوثيقة يب   

 .يمر كو  سياراع صغ كة 8%سنواع نظرا الر فاع الركاليف  و 3ملدة 

 املصدر: أموال الغدمقق ققيققو  مققر ققبققة فققي مصققر وكققا  مققرققوسققط  10وأشققار إ ققى أ  االحصققائققيققاع  ققؤ ققد وجققو  

مقن جقهق قهقم  ق مقر عقدً ا مقن وسقطقاء القرقأمق ق   ووصقف بق ق قهقم القققرار بقالصقا م فقيقمققا 

 .أ د أخرو  أنه مفاجئ

ققاع القققرقققأمققق ققق  بقققققققرار القققرققققابقققة املقققالقققيقققة   فقققي سقققيقققاق مقققرقققصقققل  أثقققنقققي عقققدً ا مقققن ربسقققاء شقققركق

مققؤ ققديققن أ  ا،فصققاح عققن عققمققولققة الققوسققيققط فققي وثققيقققققة الققرققأمقق قق  سقق ققسققاهققم فققي ضققبققط 

بققأنققه  قق ققرك جققديققر بققا،حققتققكام و قق ققطقق   -أم قققرار الققرقققابققة املققالققيققة  –إيقققققاع السققوق  وأنققه 

إشارة ا ي  فهم الرقيا بمشاكل الصناعة خاصقة امل قاربقاع السق قريقة وأ  ا،فصقاح 

عن عمقوالع القوسقطقاء سقيق قد مقن  ق قو املقنقافسقة السقيقمقا مقع  قأكقل أمق قا القققسقط فقي 

 .صورة عموالع إنراج

وأشاروا إ ي أ  قرار الرقابة املالية جاء فقي ضقوء القققانقو  والقققواعقد القرقنقظقيقمقيقة ومقنقهقا 

 . ليل حماية املر ام    مع األسواق املالية م ك املصرفية

بققمقوجققا ققرارهققا الصققا ر مقن مققجقق قع إ ارتققهققا -الققهقيققئققة الق ققامقة لقق ققرققابققة املققالقيققة ألقزمققت

و خقل حق قز القرقنقفقيق  بقرقاريق  .  30 12 2019برئاسة الد رور م مقد عقمقرا  بقرقاريق  

شركاع الرأم   ال ام قة فقي السقوق املصقريقة بقإ راج كقل مقا يسقرق قق  -31 12 2019

لوسيط الرأم   من عموالع أو مكافأع أو حوافز أو خالفه نظ ك  وسقطقه فقي عقققد 

 .”ال موالع املسر قة”الرأم     ت مسمي

  -حصق قت املقال عقلقي نشقخقة مقنقه- 2019لسقنقة  181ووجهت الهقيقئقة فقي ققرارهقا رققم 

كافة شركاع الرأم ق  بقرق قمق ق  الق قمقوالع ضقمقن القبقيقانقاع القوار ة بقجقدول القوثقيقققة 

رققم “   ”  إسقم وسقيقط القرقأمق ق ”  ب د بيا  إسمه ورقم قيده و لو علي الن و الرا قي 

 .  قيمة ال موالع املسر قة” القيد في الهيئة

وألزمت الرقابة املالية كافة الشركاع ب رورة النص بشكل ظاهر بجدول الوثقيقققة 

 .”القسط ير من قيمة ال مولة املسر قة لوسيط الرأم  “بأ  

 الرقابة املالية تلزم شركات التأمين باإلفصاح عن عموالت الوسطاء 

 املصدر: املقققال

http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/index.jsp
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Companies 

News 

"والء للتأمين" تنشر تعميم املساهمين والعرض 

املعد ملساهمي "متاليف إيه أي جي" والجدول 

 الزمني ملراحل إتمام صفقة االندماج

قامت شر ة والء ل رأم   بإعدا  مستند ال رض املوجه إ ى مساهمي شر ة مقرقاليقف 

إيقه  م جقي الق قر ق  بشقأ  الق قرض املقققدم ملسقاهقمقي شقر قة مقرقاليقف إيقه  م جقي الق قر قق  

لغقرض  مقج شقر قة مقرقاليقف إيقه  م جقي الق قر ق  فقي شقر قة والء لق قرقأمق ق  مقققابقل إصقدار 

 ألحققكققام املققوا  )
ً
و         (  192( و)191األسققهققم الققجققديققدة لققهققم فققي شققر ققة والء لقق ققرققأمقق قق  وفقققققا

( 49( من الفقققرة )أ( مقن املقا ة )1( من نظام الشركاع وأحكام الفقرة الفرعية )193) 

من الئ ة االندمقاج واالسقرق قوا  وققد  قم إعقدا  مسقتقنقد الق قرض مقن ققبقل شقر قة والء 

 ملققرققطقق ققبققاع املققا ة )
ً
( مققن الئقق ققة االنققدمققاج واالسققرقق ققوا  الصققا رة عققن 38لقق ققرققأمقق قق  وفقققققا

 .مج ع هيئة السوق املالية

يقمققكققن القحققصققول عقلققى مسققتقنققد القق قرض مققن املققرفققققاع أو مققن خقالل املققوقققع ا،لقكققتققكونقق  

لهيئة السقوق املقالقيقة أو املقوققع ا،لقكقتقكونق  لشقر قة والء لق قرقأمق ق  أو املقوققع ا،لقكقتقكونق  

ققسقققواق املقققالقققيقققة  لقق قققمقققسقققتقققشقققار املقققا قققي القققخقققاص بشقققر قققة والء لققق قققرققأمققق ققق  شقققر قققة القققجقققزيقققرة لققق ق

 “(.)"الجزيرة كاب رال

و ققؤ ققد شققر ققة والء لقق ققرققأمقق قق  عققلققى ضققرورة قققيققام مسققاهققمققي شققر ققة مققرققاليققف إيققه  م جققي 

القق ققر قق  بقققققراءة جققمققيققع املقق قق ققومققاع الققوار ة فققي مسققتققنققد القق ققرض ورقق ققمققيققم مققجقق ققع إ ارة 

شقققر قققة مقققرقققاليقققف إيقققه  م جقققي الققق قققر ققق  و راسققق قققهقققمقققا بققق قققنقققايقققة ققققبقققل ا قققخقققا  ققققرارهقققم بشقققأ  

القرقصققويقت عققلقى صققفقققة االنققدمقاج.  ققمقا  ققققرق ققفقي الققحقصققول عقلقى مشققورة مقن مسققتقشققار 

مققا قققي مسققرققققققل مقققرخققص لقققه مقققن قققبقققل هققيقققئققة السقققوق املقققالققيقققة فققي حقققال وجققو  شقققو حقققول 

 .مسألة ما مر  قة بال رض

 :الجدول الزمني ل مراحل األساسية ، مام صفقة االندماج :ثالثا

يب   الجدول الزمنقي القرقواريق  املقققتقكحقة لق قمقراحقل األسقاسقيقة ، قمقام صقفقققة االنقدمقاج 

 ملرط باع الفقرة )ج( من املا ة 
ً
 .من الئ ة االندماج واالسر وا  17وفقا

وقققد  ققرققغقق ققك أو   –  ورقق ققرققاققك الققرققواريقق  املققوحققحققة فققي الققجققدول الققزمققنققي اسققتققكشققا يققة فقققققط

ورسقققتقققنقققد عقققلقققى عقققدة أمقققور  مقققن بقققيقققنقققهقققا اسقققتقققيقققفقققاء شقققروط صقققفقققققققة االنقققدمقققاج  –  قققرققق قققدل

)و قققواريققق  اسقققتقققيقققفقققاء  ققق قققو الشقققروط(  عقققلقققى سقققبقققيقققل املقققثقققال ال القققحقققصقققر  املقققوافقققققققة عقققلقققى 

القققققراراع املققرقق قق قققققة بققالصققفقققققة مققن قققبققل مسققاهققمققي شققر ققة والء لقق ققرققأمقق قق  فققي الققجققمقق ققيققة 

ال امة م ك ال ا يقة لشقر قة والء لق قرقأمق ق   ومقن ققبقل مسقاهقمقي شقر قة مقرقاليقف إيقه  م 

   .جي ال ر   في الجم ية ال امة م ك ال ا ية لشر ة مراليف إيه  م جي ال ر  

عقققن نشقققر رققق قققمقققيقققم " والء لققق قققرقققأمققق ققق "أعققق قققنقققت شقققر قققة املممممممملمممكمممة المممعمممربممميمممة السمممعممموديمممة: 

املسقاهققمقق قق  املق ققد ملسققاهققمققيقهققا  ومسققتققنققد الق ققرض املقق ققد مقن قققبقق ققهققا واملقوجققه ملسققاهققمققي 

  والققجققدول الققزمققنققي لقق ققمققراحققل األسققاسققيققة ، ققمققام مققرققاليققف إيققه  م جققي القق ققر قق شققر ققة 

 .صفقة االندماج

 :املستندات التالية وقالت الشر ة في بيا  لها على " داول"  إ ها نشرع

 :ر ميم املساهم   امل د من قبل شر ة والء ل رأم   واملوجه ملساهميها :أوال

 ملققرقطقق ققبققاع املققا ة 
ً
 قم إعققدا  الققرقق قمققيققم مققن ققبققل شققر ققة والء لق ققرققأمقق قق  ملسقاهققمققيققهقا وفقققققا

مققن قققواعققد طققرح األوراق املققالققيققة وااللققتققزامققاع املسققرققمققرة بشققأ  زيققا ة رأس مققال  )55(

شققر ققة والء لقق ققرققأمقق قق  لققغققرض  مققج شققر ققة مققرققاليققف إيققه  م جققي القق ققر قق  فققي شققر ققة والء 

ل رأم   مقابل إصدار أسهم جديدة ملساهمي شقر قة مقرقاليقف إيقه  م جقي الق قر ق  فقي 

 ألحكام املوا  )
ً
( مقن نقظقام الشقركقاع 191( و)191( و)191شر ة والء ل رأم   وفقا

( مققن الئقق ققة االنققدمققاج 49( مققن الققفقققققرة )أ( مققن املققا ة )1وأحققكققام الققفقققققرة الققفققرعققيققة )

 .“(واالسر وا  )"صفقة االندماج

ويققرقق ققمققن الققرقق ققمققيققم  ققفققاصققيققل عققن صققفقققققة االنققدمققاج وأحققكققامققهققا وشققروطققهققا وجققمققيققع 

املسقققائقققل املقققرقققصققق قققة اقققهقققا بقققمقققا فقققي  لقققو إجقققراءاع إ قققمقققام صقققفقققققققة االنقققدمقققاج واملقققخقققاطقققر 

املر بطة اها. ويمكن القحقصقول عقلقى رق قمقيقم املسقاهقمق ق  مقن املقرفقققاع  أو مقن خقالل 

املوقع ا،لكتكون  لهيئة السوق املالية أو املوقع ا،لكتكونق  لشقر قة والء لق قرقأمق ق  أو 

املقوقققع ا،لققكققتققكونقق  لقق ققمققسقتققشققار املققا ققي الققخققاص بشققر ققة والء لق ققرققأمقق قق  شققر ققة الققجققزيققرة 

 “(.ل سواق املالية )"الجزيرة كاب رال

ويؤ د أع اء مج ع إ ارة شر ة والء لق قرقأمق ق  عقلقى ضقرورة ققيقام مسقاهقمقي شقر قة 

والء ل رأم   بقراءة جميع امل  وماع الوار ة في ر ميم املساهقمق ق  و راسق قهقا بق قنقايقة 

قبل ا خا  قرارهم بشأ  الرصويت على صفقة االندماج  وفقي حقال وجقو  أم شقو 

بخصوص الرصويت ال م ينبغي ا خا ه في الجم ية ال امقة مق قك الق قا يقة القخقاصقة 

بصقققفقققققققة االنقققدمقققاج لشقققر قققة والء لققق قققرقققأمققق ققق   فقققإ  أع قققاء مقققجققق قققع إ ارة شقققر قققة والء 

ل رأم   يوصو  بالحصول على استشارة مالية مسرق ة من مستشار ما ي مسرقل 

ومقققرخقققص لقققه مقققن ققققبقققل هقققيقققئقققة السقققوق املقققالقققيقققة واالعقققرقققمقققا  عقققلقققى مقققراجققق قققرقققه القققخقققاصقققة 

لصفقة االندماج ل رأ د من مدى مالءمقة صقفقققة االنقدمقاج واملق ق قومقاع القوار ة فقي 

 .ر ميم املساهم   ل هدا  االستثمارية واألوضاع املالية الخاصة به

مستقنقد الق قرض املق قد مقن ققبقل شقر قة والء لق قرقأمق ق  واملقوجقه ملسقاهقمقي شقر قة  :ثانيا

 املصدر: أرقام :مراليف إيه  م جي ال ر  

https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/1012
https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/2351


  
INSURANCE EVENTS 2020 

 

 
  February   March 

  EVENT DATE   EVENT DATE 
EGY Financial inclusion & Sustaina-

ble Insurance Development 
23 - 24 OMA 3th Middle East Healthcare In-

surance Conference 
03 - 04 

  Aida Ballroom – Cairo Marriott Hotel   Crowne Plaza Hotel, Muscat, Oman 

UAE Dubai World Insurance Con-
gress (DWIC) 
  

26 - 27 FRA 1st Geneva Association Econom-
ic Forum (GAEF) 

 12 - 13 

  Madinat Jumeirah Conference & Events    
Centre, Dubai, UAE 

  
Paris, France  

      TUN 15th Carthage Insurance and 
Reinsurance Rendezvous 

22 - 24 

        Tunisia 

      MAR Liabilities Insurance Seminar 31 

        Casablanca - Morocco 

  

April   May 
  EVENT DATE   EVENT DATE 

MAR Rendezvous de Casablanca de 
L’Assurance 
  

01 - 02 NGA African Insurance Organisation 
(AIO) Conference 

31 - 3 
June 

  Casablanca - Morocco   Lagos - Nigeria 

EGY 
  

FAIR Medical Insurance & 
Healthcare Congress (FMHC) 
Awards 

12       

  Egypt       

  

June   July 
  EVENT DATE   EVENT DATE 

US Global Insurance Forum “IIS” 
  

08 - 10 UK International Takaful Summit 
(ITS) 

  

  Conrad Downtown NYC   London 

UAE World Takaful Conference 
(WTC) 

        

            
MYS IUMI 2020 Asia Forum 10 - 11       

  Malaysia       
            



   
INSURANCE EVENTS 2020 

 

 
  August    September  

  EVENT DATE   EVENT DATE 
US  World Risk and Insurance 

Economics Congress 
(WRIEC) 

02 - 06  MYS  Takaful Rendezvous  22 - 24  

  
New York    

Kuala Lumpur - Malaysia  

UAE World Takaful Conference (WTC)    MCO  Les Rendez-vous de September   12 - 17  

     
Monte Carlo  

   SWE  IUMI Annual Conference  13 - 18  

    Stockholm – Sweden  

  

October    November  
  EVENT DATE   EVENT DATE 

DZA  GAIF 33rd General Conference  11 - 14  EGY 3rd Sharm El-Sheikh Rendezvous  

  Oran - Algeria    Sharm El-Sheikh - Egypt  

 UAE  Gulf Insurance Forum         

  Dubai - UAE        

  

December     
  EVENT DATE     

UAE  Insurance Authority Conference 21 - 22     

  Dubai - UAE     

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

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

 11 - 14 10 2020الجزائر 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
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