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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 

 تنبيه:
ققرققااققهققا ولقق ققع عققن رأم ا، قق ققا  القق ققام القق ققر قق  لقق ققرققأمقق قق   

 
قق ققاققك عققن  راء  

 
املقققققاالع ر

 واألحصائياع على مسؤولية املصا ر

Summary فهرس النشرة 

GAIF 33rd 
General Conference 

Oran 11th - 14th Oct 2020 

The Challenge of  
Modernizing The Arab 

Insurance Industry  

  دم عصرنة صناعة 

  الرأم   ال ربية

1. Capitalisation to remain strong, reinsurers to be more cautious: KBRA  

2. Coronavirus pressure on pandemic cat bond rises as virus spreads  

World Insurance 

.6 Kuwait: 

 رشكيل لجنة  ظ ماع وحدة الرأم    •

.5 Oman: 

•  
ً
صدر منشورا

ُ
الهيئة ال امة لسوق املال  

  رشتكط فيه رغطية عمال املنازل ومن في حكمهم

8. Morocco: 

• Reinsurance being arranged for 

disaster insurance fund  
• Assurance maladie : Des projets 

en cours au Maroc  

.7 Egypt: 

 درس طرح حوافز جديدة  »الرقابة املالية« •

  لدعم نشاط الرأم   املرناهي الصغر

 2019أ اء السوق املصرم خالل  •

Companies News 

Registration 

 2019م يقققو   ينققققار لق 2.9  ققققققق أربقققققققاحقققا بقيمقققة  ››سوليققققدر ققققق  الب ققققريققققققن« •

 13%بققققزيققققا ة 

• Oman Re reports growth in overall profitability in 

2019  

 13.3  قق  ››الخ يج ل رأم  « •
ً
 م يو   ينار أرباحا

Regional Insurance 

1. Medical inflation to weigh on health insurers' profits  

 االمانة ال امة

  وصياع الندوة ال ربية حول الشمول املالي والرأم   املسردام •

• DWIC 2020 

 23-02-2020اسردراك: إجرماع الجم ية ال مومية ل رابطة ال ربية لقوان   الرأم   يوم  •

 األمانة ال امة لإل  ا  ال ام ال ر   ل رأم   زياراع •

Arab Insurance 

1. United Arab Emirates:  

• Profits Continue to Rise for National 

Insurers in the United Arab Emirates  

2 .Bahrain: 

 امل راج: "الب رين املر زم" ضبط  جاوزاع شركاع الرأم    •

.4 Syria: 

حجم أقساط الرأم   التي يدف ها السوريو  لشركاع  •

  13%الرأم   ير فع بنسبة 

.3 Saudi Arabia: 

 م افظ النقد : نسعى لوضع لوائح جديدة لقطاع الرأم    •

  2020إطالق صندوق الضما  الصحي بنهاية  •

GAIF Newsletter is reaching to 2700 
readers every week 

http://ifegypt.net/gaiffinancialInclusion/Conference/Registration
https://www.rdv-carthage.com/?page_id=6
https://www.rdv-carthage.com/
https://www.eliktisad.com/news/show/438874/حجم-أقساط-التأمين-التي-يدفعها-السوريون-لشركات-التأ
https://www.eliktisad.com/news/show/438874/حجم-أقساط-التأمين-التي-يدفعها-السوريون-لشركات-التأ


 النشرة االلكترونية

World 

Insurance 

Source: Reinsurance 
News 

As of the beginning of February, the two tranches of 
notes issued as the World Bank’s pandemic catastro-
phe bond had not shown any significant response to 
the coronavirus outbreak.  

Secondary market bid indication data from broker-
dealer pricing sheets as of February 17th then showed 
that the price or marks had reacted to the escalating 
coronavirus situation, with average bid dropping to 
around 45 cents on the dollar for the riskier Class B 
tranche of notes. 

The secondary marks have not slipped much further 
at this stage, with a range of pricing from low 40’s to 
around 70 as of Friday’s pricing sheets, we under-
stand from investor sources. 

Most are citing a bid average of 45 to 55 now, depend-
ing on which pricing sheet you look at. 

We can also reveal that there has been selling inter-
est at these bid ranges, as our sources said that some 
investors appear to be preparing to sell the notes. 
We’re told some trades in the pandemic cat bond 
notes have taken place over the last fortnight, but one 
source said this is only a handful and not a great deal 
of the outstanding principal has moved holders at this 
stage. 

The pressure is rising on the World Bank’s pandemic 
catastrophe bond transaction as the novel corona-
virus (2019-nCoV or Covid-19) spreads internationally 
and the number of deaths in certain countries around 
the globe nears the trigger point.  

As we explained in January, the novel coronavirus 
(2019-nCoV or Covid-19) outbreak that began in the 
city of Wuhan in Hubei province China poses a threat 
to the World Bank’s $320 million IBRD CAR 111-112 
pandemic catastrophe bond transaction that provides 
a source of insurance or reinsurance capital to back 
the Pandemic Emergency Financing Facility (PEF). 

The coronavirus outbreak has the potential to become 
an eligible event under the terms of the World Bank’s 
pandemic catastrophe bond notes that provide insur-
ance or reinsurance like capacity to back a pandemic 
financing facility. 

The bonds and reinsurance like component of the fi-
nancing behind the facility can be triggered if the out-
break reaches pandemic levels and meets certain pre
-defined trigger criteria, in terms of officially con-
firmed cases, growth rate, fatalities and international 
spread.  

Capitalisation to remain strong,      
reinsurers to be more cautious: KBRA 

On a more positive note, reinsurers did see some 
modest pricing improvement in U.S. property catas-
trophe pricing, relative to non-catastrophe property 
and casualty business. Rate hardening was evident in 
loss-prone Japanese property cat lines, while rates in 
other Asian markets remained flat. KBRA notes that 
reinsurance rates for European property rates moved 
sideways.  

In light of dynamics in the retrocessional market, loss 
creep and the catastrophe experience of the U.S. and 
Japan in recent times, it’s expected that a more 
meaningful rate response will occur at the important 
April and June renewals. 

However, adverse development on prior year loss 
events started to take its toll in 2019 and despite over-
all prior-year development remaining favourable for 
the first nine months of the year, it did decline dra-
matically as a result of typhoon Jebi in Japan, and 
also the late reporting of loss estimates, and deterio-
rating loss cost trends in U.S. casualty. 

“Uncertainty over potential loss creep from Typhoon 
Hagibis casts a shadow over reserve development in 
the intermediate term,” says KBRA. 

Industry commentary has highlighted significant re-
serve deterioration for reinsurers, with some warning 
that 2020 could see an inflection point. Reinsurers 
have, and some more than others, leveraged reserves 
to offset poor underwriting returns in what remains a 
challenging market, so the fact deterioration appears 
to be impacting more and more companies suggests 
that firms will be less able to call on their reserves in 
the future to bolster profits.  

Traditional reinsurance companies are expected to 
report strong levels of capital at year-end 2019 and 
while capitalisation is likely to remain adequate 
throughout 2020, reinsurers are expected to become 
more cautious, according to Kroll Bond Rating Agency 
(KBRA). 

The recovery in the capital markets through the first 
nine months of 2019 from a low in December of the 
previous year, helped traditional reinsurance capital 
expand 9% during the 9M period. 

This expansion, combined with a continued overall 
favourable investment landscape, lower catastrophe 
losses, continued favourable prior year reserve de-
velopment, and also a small rise in demand for pro-
tection through 2019, is likely to see firms report solid 
capital levels at year-end 2019, says KBRA.  

Through 2020, analysts at KBRA do expect that rein-
surance capital levels will remain adequate, but warn 
that when it comes to deploying it as the year pro-
gresses, firms will most likely be more circumspect. 
KBRA states that this is likely to be in response to 
elevated retrocessional costs, lower interest rates 
and growing uncertainty around reserving.  

While capital remained adequate at the January 1st, 
2020 renewals, analysts note that pricing again was a 
disappointment as the marketplace remains frag-
mented. 

“Elevated capacity, trapped capital, and increased risk 
appetite on the part of large traditional players damp-
ened price increases. However, there have been some 
withdrawals of reinsurers from long-tail business,” 
explains KBRA. 

Coronavirus pressure on pandemic cat 
bond rises as virus spreads 

https://www.artemis.bm/news/no-coronavirus-price-response-from-world-banks-pandemic-cat-bond-yet/
https://www.artemis.bm/news/no-coronavirus-price-response-from-world-banks-pandemic-cat-bond-yet/
https://www.artemis.bm/news/pandemic-cat-bond-secondary-price-reacts-as-coronavirus-cases-rise/
https://www.artemis.bm/news/pandemic-cat-bond-secondary-price-reacts-as-coronavirus-cases-rise/
https://www.artemis.bm/news/pandemic-cat-bond-secondary-price-reacts-as-coronavirus-cases-rise/
https://www.artemis.bm/news/pandemic-cat-bond-secondary-price-reacts-as-coronavirus-cases-rise/
https://www.artemis.bm/news/pandemic-cat-bond-secondary-price-reacts-as-coronavirus-cases-rise/
https://www.artemis.bm/news/china-most-likely-coronavirus-source-for-world-banks-pandemic-cat-bond/
https://www.artemis.bm/deal-directory/ibrd-car-111-112/
https://www.artemis.bm/deal-directory/ibrd-car-111-112/
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The Class B notes are the more likely to face trigger-
ing under a qualifying event outbreak, as only more 
than 250 confirmed deaths are required, alongside the 
other factors, for a payout to be due. 

The trigger criteria for the Class B notes is more 
complicated though, as different payout rates are ap-
plicable depending on how many countries outside of 
the originating country see more than 20 confirmed 
deaths each. 

For example, more than 250 confirmed deaths and a 
regional spread meaning between 1 and 8 other coun-
tries experiencing 20 deaths each, could cause a 
37.5% reduction in principal. A higher percentage pay-
out of 43.75% of principal would be due if the outbreak 
was seen to cause deaths in more than 8 other coun-
tries. 

There are higher trigger points for the Class B notes 
for more than 750 and 2,500 confirmed deaths, again 
with percentage payouts dependent on whether the 
event is classed as regional (less than 8 international 
countries with over 20 deaths each), or global (more 
than 8). 

All of which makes it very challenging to price in the 
risk of the current outbreak particularly accurately, 
but based on the latest data and the spread of the 
virus, with the number of deaths rising in a few coun-
tries overseas, the pressure is without doubt increas-
ing at this time. 

We understand that the outbreak in China meets the 
necessary terms of the catastrophe bond as a cov-
ered territory, with confirmed cases and deaths al-
ready exceed the numbers required to trigger the 
pandemic cat bond notes. 

But at least one other country needs to see deaths 
rising above the minimum triggering point of 20, in 
order for a trigger event to occur. With deaths in 
South Korea, Iran and Italy all rising, it seems in-
creasingly likely that trigger condition will also be 
met. 

It is then harder for us to know whether the current 
outbreak meets the other trigger parameters, such as 
growth rate, but given the way the coronavirus is 
spreading it does seem likely to be at that level of 
severity. 

So, at this time it seems the threat to the holders of 
the pandemic catastrophe bond notes is rising, per-
haps significantly, in line with the spread of this coro-
navirus outbreak. 

The pressure is now rising as the number of deaths in 
countries abroad is increasing, along with the interna-
tional spread of the coronavirus, also know as 2019-
nCoV or Covid-19. 

As of today, February 26th, there are said to be more 
than 81,000 cases worldwide (over 78,000 of which 
are in China), with 2,763 deaths (2,715 in China). The 
WHO’s latest situation report from the 25th Feb. con-
firms 80,239 laboratory confirmed cases globally and 
2,700 deaths. 

It is the spread to countries such as South Korea, Iran 
and Italy that is raising concerns though, as there are 
now 11 deaths reported in South Korea, 16 in Iran and 
11 in Italy. 

The number of WHO confirmed deaths abroad from a 
pandemic is seen as one of the key inputs to the trig-
ger of the World Bank’s pandemic catastrophe bonds. 

With this number rising in a handful of countries 
around the globe now and the spread across borders 
continuing, it is expected that the pressure on the 
secondary price of the pandemic cat bond notes may 
increase and we could see further secondary mark 
discounts over when pricing sheets are next pub-
lished by broker trading desks. 

The pandemic cat bond notes and their capital provid-
ing investors provide the necessary reinsurance capi-
tal to back the so-called Insurance Window compo-
nent of the Pandemic Emergency Financing Facility 
(PEF). 

The World Bank’s $320 million IBRD CAR 111-112 pan-
demic catastrophe bond provides a source of insur-
ance or reinsurance capital to back the Pandemic 
Emergency Financing Facility (PEF). 

The necessary finance for the PEF consists of a so-
called Insurance Window component, made up of $105 
million of pandemic risk linked swaps (ceded to rein-
surance and ILS funds we believe) and this $320 mil-
lion of pandemic catastrophe bonds. 

Together these instruments provide the necessary 
reinsurance capital to back the facility alongside its so
-called Cash Window which consists largely of donor 
funds. 

For an outbreak of a pandemic to qualify and become 
an eligible event under the terms of the World Bank’s 
pandemic catastrophe bond notes, it needs to meet a 
number of severity related criteria, in terms of the 
duration of any outbreak, the number of confirmed 
deaths reported from it, its spread geographically and 
also a growth rate factor in terms of how 
quickly the outbreak is actually spreading. 

The World Bank’s pandemic catastrophe 
bond has been structured into two tranch-
es, issued to investors as $225 million of 
Class A notes and $95 million of Class B 
notes, with both exposed to a coronavirus 
outbreak, but under different terms.  

The Class A notes require a coronavirus 
outbreak to result in more than 2,500 
deaths (already met), with at least 250 
cases being confirmed on a rolling basis, 
as well as more than 20 deaths being 
seen in at least one country overseas, for 
a 16.67% loss of principal to this tranche to 
occur. 

Source: Artemis  

https://www.artemis.bm/deal-directory/ibrd-car-111-112/
https://www.artemis.bm/deal-directory/ibrd-car-111-112/
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in the region since the implementation of compulsory 
cover in the UAE from 2005 and in Saudi Arabia from 
2006, notes Fitch. 

The health insurance market in both regions has ma-
tured in recent years, reflected in slowing growth and 
even contraction in Saudi Arabia in 2018. 

Fitch believes overall profitability will remain under 
pressure for health insurance companies in Saudi 
Arabia. The loss ratio is deteriorating and price in-
creases may not be enough to offset increasing medi-
cal claims inflation. 

However, Fitch expects significant growth in the Saudi 
sector in 2020 following the introduction of health 
insurance, linked to visas, for religious visitors from 
abroad. Fitch expects this growth to account for more 
than $800m of premiums (about 8% of total insurance 
premiums) and cover around 17m people annually. 

More broadly across the Middle East, Fitch expects 
implementation of compulsory health insurance in 
many countries will drive growth across the region.  

Fitch Ratings says in a new report that it expects 
medical inflation to keep squeezing profits for health 
insurers in the two largest markets in the Middle East, 
namely, Saudi Arabia and the UAE, says Fitch Ratings 
in a new report. 

In the report titled, “Middle East Health Insurance: 
Inflation Squeezing Profits”, Fitch says it believes that 
profits for UAE insurers writing health business will 
continue to be squeezed by medical inflation and in-
tense competition. The combined ratio for health in-
surance in the UAE was 100.1% in 2018 (2017: 97.8%). 

The international credit rating agency believes that 
earnings for health insurers in Saudi Arabia remain 
under pressure from medical claims inflation outpac-
ing recent premiums increases. This was reflected in 
the loss ratio jumping to 91% and 88% in 2019 and 2018, 
respectively, from 77% in 2017. 

Growth opportunities 

Health insurance business dominate in the insurance 
sector in both the UAE and Saudi Arabia. The health 
segment has been the fastest growing insurance line 

Source: Middle East Insurance Review 

Regional 

Insurance 

Medical inflation to weigh on 
health insurers' profits 

Profits Continue to Rise for National Insurers in the 
United Arab Emirates  

United 

Arab 

Emirates 

Although underwriting returns declined, net 
profits for listed insurers showed an excep-
tionally strong increase of 21.2% to AED 1.6 
billion in 2019, implying that companies bene-
fited from strong investment returns. Over-
all, the market generated a return on equity 
(ROE) of 9.5%, above the previous year’s re-
turn of 8.0%. Oman Insurance’s significant 
improvement in profitability had a material 
impact on the ROE gap between the five larg-
est insurers (based on gross written premi-
um) and the rest. 

The insurance market of the United Arab  Emir-
ates (UAE) maintained its impressive Net profits 
for UAE insurers have been strong over the last 
few years, however a number of factors could 
dampen future technical profitability momentum 
in 2019 to post a third consecutive year of profit 
growth. AM Best’s analysis of the preliminary 
disclosures of the national insurers listed on the 
Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) and the 
Dubai Financial Market (DFM) has found                
improvements in overall performance, combined 
with good premium growth. 

Shareholders’ equity reached AED 17.5 billion in 
2019 (up from AED 16.5 billion the previous year), 
benefitting from profit generation. Overall,   
companies in the UAE are well-capitalised and 
have the capacity to accommodate additional 
underwriting risk. 
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To read and download the full report, please Click Here 

Abu Dhabi National Takaful maintained its 
position as the best performing  company (in 
terms of ROE) in the country, followed by Al 
Dhafra Insurance (see Exhibit 2). At the other 
end of the spectrum, Takaful Emarat, which 
has experienced considerable premium 
growth in recent years, was the weakest per-
forming company. Al-Sagr National Insur-
ance, a historically profitable company, also 
recorded a loss in 2019. 

In the future, AM Best expects further move-
ment in the rankings, particularly within the 
midsized segment, as companies seek to find 
the balance between active portfolio manage-
ment and economies of scale. Additionally, 
merger and acquisition (M&A) activity could 
lead to significant changes in the leadership 
rankings 

Strongest Performers  (%) Return on 
Equity 2019 

Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C. 19.7 

Al Dhafra Insurance Co. P.S.C. 19.2 

Dubai Insurance Co. (P.S.C.) 14.9 

Orient Insurance PJSC 14.8 

Insurance House P.S.C. 14.0 

Weakest Performers   

AXA Green Crescent Insurance Co. 0.1 

Al-Sagr National Insurance Co. P.S.C. -0.8 

Arabian Scandinavian Insurance Co. PLC -1.8 

Al Khazna Insurance Co. P.S.C. -15.5 

Takaful Emarat - Insurance (P.S.C.) -26.9 

Sources: Abu Dhabi Securities Exchange, Dubai Financial Market   

United Arab Emirates – National Insurers – Preliminary Disclosures, 2019 

(AED millions) 

  
  
Rank 

  
  

Company Name 

Gross Written 

Premium 

 Change in 
Ranking 

Profit Before 

Tax 

1 Orient Insurance PJSC 3,881 +1 432 

2 Abu Dhabi National Insurance Co. P.S.C. 3,756 +1 284 

3 Oman Insurance Co. P.S.C. 3,545 -2 190 

4 Al Ain Ahlia Insurance Co. P.S.C. 1,154 – 58 

5 Emirates Insurance Co. P.S.C. 1,137 +1 140 

6 Islamic Arab Insurance Co. (Salama) 1,130 -1 59 

7 Dubai Insurance Co. (P.S.C.) 971 +3 76 

8 Union Insurance Co. P.S.C. 927 -1 21 

9 Al Buhaira National Insurance Co. P.S.C. 867 +2 22 

10 Takaful Emarat - Insurance (P.S.C.) 606 -2 -38 

11 Ras Al-Khaimah National Insurance Co. P.S.C. 582 +1 4 

12 National General Insurance Co. (P.S.C.) 536 -3 17 

13 Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C. 489 – 73 

14 Al-Sagr National Insurance Co. P.S.C. 407 +1 -3 

15 Dar Al Takaful PJSC 403 +6 4 

16 Dubai National Insurance & Reinsurance P.S.C. 381 – 58 

17 National Takaful Co. (Watania) PJSC 345 +2 13 

18 Al Dhafra Insurance Co. P.S.C. 324 -1 71 

19 Alliance Insurance (P.S.C.) 285 +1 49 

20 Methaq Takaful Insurance Co. P.S.C. 283 -2 2 

21 Al Fujairah National Insurance Co. P.S.C. 275 -2 31 

22 Orient UNB Takaful PJSC 255 +3 1 

23 Al Wathba National Insurance Co. (PJSC) 250 -1 23 

24 Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co. (Aman) P.S.C. 250 -10 10 

25 Insurance House P.S.C. 236 -1 16 

26 United Insurance Co. P.S.C. 221 +1 1 

27 Arabian Scandinavian Insurance Co. PLC Takaful 141 -1 -5 

28 AXA Green Crescent Insurance Co. 46 +2 0 

29 Sharjah Insurance Co. P.S.C. 44 -1 15 

30 Al Khazna Insurance Co. P.S.C. 0 -1 -14 

  Total 23,726   1,610 

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/BSR.pdf
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 البال  املصدر: 

املعراج: "البحرين املركزي" ضبط تجاوزات 

 شركات التأمين 

صقوع مقجقق قع الققنقواق بقاملققوافققققة عقلقى االقققتقكاح بققرملقبقة  شققأ  حقمققايقة حققققوق املقؤمققن 

ع يه في وثيقة الرأم   ضد حوا ث السياراع وعقدم  ق قمقيق قه أيقة القتقيامقاع مقالقيقة فقي 

حالة عدم كقونقه املقبقسقلقا بقالقذقا ث والقالم يقرقضقمقن االققتقكاح بقرملقبقة حقمقايقة حقققوق 

املؤمن عق قيقه فقي وثقيقققة القرقأمق ق  ضقد حقوا ث السقيقاراع وعقدم  ق قمقيق قة أيقة القتقيامقاع 

 .مالية في حالة عدم كونه املبسلا بالذا ث

 2016من جانبه أوضق  مق قافقظ مصقرح القبق قريقن املقر قزم رشقيقد املق قراج انقه مقنقال  

مققع اصققدار الققالئققق ققة األولققى  شقققأ  الققوثققيققققققة املققوحقققدة الققرققأمققق قق  الشققامقققل االجققبققارم  قققم 

رقققغقققطقققيقققة مققق قققظقققم أنقققواع الشقققوقققاوى القققتقققي  قققر  القققى املصقققرح مقققن وقققق  القققى اخقققر مقققن ققققبقققل 

  املؤمن ع يهم.

وأضاح ا  االقتكاح ف  يا مرق قققق عقلقى ارا القواققع وققد  قم مقراعقاة حقققوق املقؤمقن 

ع يهم  وذ ر انه  م مراج ة امل مول به في األسواق املقجقاورة  مقبق قنقا ا   ق قد اصقدار 

  ال وائح انخفض عد  الشواوى الوار ة الى املصرح املر زم من املؤمن ع يهم .

قاع الققرققأمقق قق  لققيققدوققا  قق ققض الققذقققققوق الققتققي  قا  وققنققاك نققوع مققن الققغققمققوا وشققركق وبقق قق  كق

  .أفرطوا في اسرغاللها واالمر الالم اسردعى  راسة املوضوع

وأ قد ا  مصقةقذقة املقؤمقن عق قيققه فقي ققائقمقة االولقويقاع وا  وقنققاك مقرقا ق قة مسقرقمقرة مققع 

  شركاع الرأم   لخ ق  واز  ب   الطرف   .

Saudi 

Arabia 

 تجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين األجانب

 محافظ النقد : نسعى لوضع لوائح جديدة لقطاع التأمين 

قال م افقظ مقؤسقسقة القنقققد الق قر ق  السق قو م 

)ساما(  أحمد الخ يف   إ  املقمق قكقة رق قمقل عقلقى 

وضققع لققوائقققح جققديقققدة مققن شقققأ ققهقققا رفققع مقققرققطققق ققبقققاع 

 .رأس املال لقطاع الرأم   في املم كة

وفي مقابق قة مقع  ق قفقزيقو  بق قومقاقكي  أ قد القخق قيقفق  

على أ  القواعد الجديدة سرج ل السوق أ قرقك 

  .جاذبية ل مسبثمرين األجانا

وقال إ  املسؤول   ي اولو  الرقجقجقيقل بقالق قوائقح 

ويأم و  أ  يرم إقراروا وقالا الق قام  مقوضقًذقا أ  

الذوومة  ريد أيًضا رشجيع مجقاالع أخقرى ملق قك 

  الرأم   على السياراع والرأم   الصحي.

 مققؤسققسققة الققنقققققد القق ققر قق  السقق ققو م عققلققى 
س
و قق ققؤ

االنقدمقاج فقي سقوق القرقأمق ق  فقي املقمق قكقة مقنقال عقدة 

سققققنققققواع  وقققققال الققققخقققق ققققيققققفقققق : لققققديققققنققققا الققققكققققثقققق ققققك مققققن 

الشقركقاع الصققغق ققكة  إذا كقا  لققديقنققا شقركققاع أ قاققك 

فسقرقخقدم السققوق بقطقريققققة أفضقل  مققا يقجقرم فققي 

قطاع الرقأمق ق  لق قع فقققط جقانقا الق قرا ولقكقن 

أيًضققققا جققققانققققا الققققطقققق ققققا واملققققزيققققد مققققن الققققوعققققي بقققق ققققق  

  األشخاص.

ورفقققققض القققققخققققق قققققيقققققفققققق   ققققق قققققديقققققد نسقققققبقققققة القققققرسقققققمققققق قققققة 

الجقديقدة لقكقنقه ققال إ قهقا سقرقوقو  بقالقرقأ قيقد أعقلقى 

  من النسبة الذالية.

ولدى سؤاله عن  أثر االقرصقا  بقرقفقفقرقي فق قكوس كقورونقا القجقديقد  ققال القخق قيقفق  إنقه 

   من املبكر  قييمه.
 املواطن املصدر: 

  2020إطالق صندوق الضمان الصحي بنهاية 

أفصقققق  لققققق"االقققققرققققصققققا يققققة" شققققبققققاق الققققغققققامققققدم أمقققق قققق  عققققام مققققجقققق ققققع الضققققمققققا  الصققققحققققي 

  القققالم فقققهقققدح إلقققى 2020القققرققق قققاونققق   عقققن إطقققالق صقققنقققدوق الضقققمقققا  الصقققحقققي بقققنقققهقققايقققة 

 ققمققكقق قق  الققفققئققاع املسققرققفققيققدة مققن خققالل اسققرقققققطققاع جققزء مققن الققرسققوم الققتققي  ققؤخققال مققن 

  القطاع  ل صرح على الذاالع التي  زيد على حدو  الرغطية الرأمينية.

وب   على وامش لقائه مع ممثلي شركاع القرقأمق ق  فقي مقققر ملقرفقة الشقرققيقة أمقع  أ  

وناك حاالع  نرهي رغطيتها الرأمقيقنقيقة  و قوقو  شقر قة القرقأمق ق  خقارج مسقؤولقيقتقهقا  فقي 

  ح   إ  الصندوق يضمن عالج واله الفئاع  ما يق ل املخاطر على الشركاع.

ققاع  وأوضققق  أ  الصقققنقققدوق سقققيقققوقققو  مققق قققنقققيقققا فقققققققط بقققاملسقققرقققفقققيقققد القققنقققهقققا ققق  ولققق قققع شقققركق

الرأم    الفرا إلى أ  الرأم   ال يسرطيع أ  يغطق  أ قرقك مقن حقدو  القوثقيقققة القذقالقيقة 

  الف ريال. 500البالغة 

وأشار إلى أ  الصندوق سيوقو  مقن القرسقوم القتقي يق قصقل عق قيقهقا املقجق قع  و قو ع فقي 

حسققاق يققدار مققن قققبققل شققر ققة رسققتققهققدح املققريققض الققالم قققد يسققتققهقق قق  حققدو  الققوثققيقققققة 

  الرأمينية  وبالا سبرم رغطية الرواليف الزائدة.

واوضقق  أ  قققطققاع الققرقققأمقق قق  الصققحقققي الققخققاص فققي املقققمقق ققكققة يشقققهققد نققمققوا مقققةققذققو ققا  مقققن 

  فققققبققل عشقرة أعققوام كققا  حقجققمققه عشققرة 2030املقرققوقققع أ  يسقرققمققر وقالا الققنققمقو حققتقق  

سق قرقضقاعقف  2030م يقار ريقال  ويقرقوققع خقالل  20م ياراع ريال  أما حاليا وصل الى 

 ثالث مراع عن والا الرقم.

وذ قر أ  اسققتققكا قيققجققيققة املقجقق ققع  ققرقضققمققن خققطقة إطققالق املققنققصقة ا،لققكققتققكونقيققة املققوحققدة 

(  وخقطقة مشقروع  قطقبقيقق إلقزامقيقة مق قايق قك القتقكمق قي uniplatلخدماع الرأم   الصحي )

 (.VBHCالطبي لةخدماع الصذية والرصنيف ل منشآع لبناء خريطة طريق لق  )

ولققفقق  إلققى أ  املققجقق ققع يقق ققكققف حققالققيققا عققلققى  ققنققظققيققم عققديققد مققن القق قققققاءاع مققع مقققققدمقق  

خدماع الرعاية الصذية في الققطقاع القخقاص فقي مقخقرق قف مقنقاطقق املقمق قكقة تقهقدح إلقى 

رقق ققزيققز الشققرا ققة االسققتققكا ققيققجققيققة مققع الققجققهققاع ذاع القق ققالقققة بققمققا يقق قققققق تققهققيققئققة قققطققاع 

 .الرأم   الصحي الخاص ملوا بة  طوير صناعة سوق الرأم   الصحي

 ا،قرصا ية املصدر: 
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Syria 

قاع الققرققأمقق قق  فققي الققبققال   الققرققأمقق قق  زا ع أقسققاط الققتققي يققدفقق ققهققا املققواطققن السققورم لشققركق

عقن الق قام السقابقق لقه  وبق قغق  القققيقمقة ا،جقمقالقيقة  13%خالل ال ام املاضقرقي بقنقسقبقة 

 .م يار ل كة سورية 36.8لألقساط 

 100  نقجققد أ  الققرققم يققزيققد عقلققى 2019وعقنققد حسققاق املق ققدل الققوسقطقق  خققالل الق ققام 

 ملا نق ره  قارير صذفية سورية
ً
 .م يو  ل كة سورية في اليوم الواحد  وفقا

 70%وكققا  الققنققصقق ققا األ ققاققك مققن األقسققاط لقق ققمققؤسققسققة السققوريققة لقق ققرققأمقق قق   وبققنققسققبققة 

شققر ققة  ققأمقق قق  خققاصققة قققيققمققة  12مقق ققيققار لقق ققكة  فققي حقق قق   قققققاسققمقق    25.8مققنققهققا  بققمققبقق قق  

 .م يار ل كة 11األقساط واملربقية التي  ب   

وب سا بياناع خاصة باألقساط حصل القرقأمق ق  ا،لقزامق  لق قسقيقاراع عقلقى القذقصقة 

 القرقأمق ق  الصقحقي م يقار لق قكة  يق قيقه12.7  بقيمة 34.5%الكاكى من األقساط بنسبة 

 .م يار ل كة12.5من إجمالي األقساط  وبقيمة  جاوزع  33.9%بنسبة 

مقققن إجقققمقققالقققي   10.8%القققرقققكقققمقققيقققلقققي )القققطقققوعقققي( بقققنقققسقققبقققة  السقققيقققاراع وجقققاء ثقققالقققثقققا  قققأمققق ققق 

مق قيقاراع لق قكة   قاله را ق قا القرقأمق ق  ضقد القذقريقق بقنقسقبقة  4األقساط  بقيمة  زيد عقلقى 

  بقققيقمقة 4.6%مق قيقاراع لق قكة  ثقم القرقأمق ق  القبق قرم بقنقسقبقة   3  بقيمة  زيد على %8.1

 .م يار ل كة1.7

 بقرقاريق  
ً
لقوقافقة القرءوسقاء  2020/02/25أصدرع الهقيقئقة الق قامقة لقرأس املقال مقنقشقورا

الرنفيالي   ومديرم ال موم لشركقاع القرقأمق ق   ،عقالمقهقم بقأ  وزارة القخقارجقيقة ققامق  

بققالققرقق ققمققيققم عققلققى السققفققاراع الققتققي رشققتققكط وجققو  رققغققطققيققة  ققأمققيققنققيققة لققرعققايققاوققا  بققااللققتققيام 

باشتكاط الرأم   الصحي على أرباق ال قمقل عقنقد طق قا اسقرقققدام عقمقال املقنقازل ومقن 

 في حكمهم.

 لققرقق ققديققل نققمققوذج الققوثققيقققققة لقق ققرققأمقق قق  الصققحققي الصققا ر بققالقققققرار رقققم             
ً
ويققأرقق  ذلقق   ققنققفققيققالا

( عقققلقققى أ   قققوقققو  مقققدة سقققريقققا  القققوثقققيقققققققة عقققلقققى القققفقققئقققة املقققالكقققورة سقققنقققرققق ققق  2019/98) 

 ميال ير  .

والجدير بالال ر أ  والا الر قديقل جقاء بقةضقافقة القذقد األ نقط مقن القرقغقطقيقة الصقذقيقة 

األساسية املرقوجقا إ قاحقتقهقا لق قمقسقرقخقدمق ق   اخقل املقنقازل أو خقارجقهقا )عقمقال املقنقازل 

شقر بقالقجقريققدة  2019/12/09ومقن فقي حقكقمقهقم(   وققد  قم القرقصقديقق عق ققيقه بقرقاريق  
 
ون

 .1322الرسمية ال د  

( بقزيققارة املققوقققع االلقكققتققكونقق  2019/98وقالا ويققمققكقنققكققم االطققالع عقلققى نقق  الققققرار رقققم )

 بالضغط هنال هيئة أو 

Reference is made to CMA’s decision No. 34/2019 is-
suing the Unified Health Insurance Policy and decision 
No. 98/2019 issuing amendments to the above men-
tioned policy by adding the minimum limit of basic 
health coverage for domestic workers inside or out-
side homes (domestic workers and the like). 

Hence, CMA advises that the Ministry of Foreign Af-
fairs has informed the embassies who require insur-
ance coverage for their nationals to oblige employers 
who bring domestic workers to comply with Unified 
Policy Form issued vide decision No. 98/2019. The 
term of the policy for the said category will be two 
calendar years. 

You may access a softy copy of the decision on CMA’s 
website or Click Here 

Oman 

 تشترط فيه تغطية 
ً
صدر منشورا

ُ
الهيئة العامة لسوق املال ت

  عمال املنازل ومن في حكمهم

حجم أقساط التأمين التي يدفعها السوريون لشركات 

 13%التأمين يرتفع بنسبة 

 ا،قرصا  املصدر: 

Kuwait 

وحد ع مدة عمل الةجنة بثالث سنواع  على أ   قوم بفق ق  القرقظق قمقاع القوار ة 

إلقيققهقا خققالل سقبقق ققة أيقام  وسققرقوققو  ققراراتققهققا  قهققائقيققة ومقق قزمققة  بق ققنقمققا حققظقر الققققرار عققلققى 

أعضاء الةجنة أ   وو  ألم منهم مصةذقة  سقواء  شقوقل مقبقاشقر أو ملق قك مقبقاشقر مقع 

 أم طرح من أطراح موضوع الرظ م امل روا على الةجنة.

 بقرقجقديقد  قراخقيق  القرقأمق ق  املقمقنقوحقة لقق
ً
 4على ص يقد مقرقصقل  أصقدرع القوزارة ققرارا

قاع  ققأمقق قق  لققفققتققكة عققام  وهققي: الشققر ققة األمقق ققك ققيققة لقق ققرققأمقق قق  عققلققى الققذققيققاة  الشققر ققة  شققركق

الوويبية ال املية ل رأم   الروافلي  الشر ة الب قريقنقيقة القوقويقبقيقة لق قرقأمق ق  القرقوقافقلقي  

 وشر ة الرأم   ال ربية.

 بققبققشققكققيققل لققجققنققة الققرققظقق ققمققاع 
ً
أصققدر وزيققر الققرققجققارة والصققنققاعققة خققالققد الققروضققا  قققرارا

القخقاصقة بققوحقدة القرققأمق ق   عقلققى أ   قوقو  مقق قنقيقة بققالقنقظققر فقي القرقظقق قمقاع املققققدمقة مققن 

ذوم الشأ  على القراراع الصا رة من الةجنة ال  يقا بقوققف والقغقاء القتقكاخقيق  وكقل 

  .القراراع األخرى 

 لققق ققرئققق قققع  
ً
  و . فقققهققد القققزمققيقققع نقققائققبقققا

ً
ورشققوققق قق  القققةقققجققنقققة مقققن  . إيققا  عقققبققدالقققرزاق رئققق ققسقققا

  .وعضوية كل من أنع الرورة ووالة الذميدم وصال  ال قيلي

 تشكيل لجنة تظلمات وحدة التأمين 

 القبقققع املصدر: 

https://www.eliktisad.com/news/tag/التأمين
https://www.eliktisad.com/news/tag/التأمين+الصحي
https://www.eliktisad.com/news/tag/السيارات
https://www.cma.gov.om/Home/DecisionsCirculars/DecisionsCirculars?typeFilter=2
https://www.cma.gov.om/Home/DecisionsCirculars/DecisionsCirculars?typeFilter=2
https://www.eliktisad.com/news/show/438874/حجم-أقساط-التأمين-التي-يدفعها-السوريون-لشركات-التأ
https://www.eliktisad.com/news/show/438874/حجم-أقساط-التأمين-التي-يدفعها-السوريون-لشركات-التأ
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رضا عبدامل ط : نسعى لدعم الروسع بالرأم ق  القزراعقي ملقد املقظق قة القرقأمقيقنقيقة لقوقافقة 

 فئاع املجرمع

 شف املسبشار رضا عبدامل ط   نائا رئ ع مج ع إ ارة القهقيقئقة الق قامقة لق قرققابقة 

املالية  عن  راسة الهيئة حاليا   ض املقتكحاع بطقرح  ق قض القذقوافقز القبقشقر ق قيقة 

 لدعم نشاط الرأم   املرناهي الصغر بالسوق املذ ية.

وأضقققاح عقققبقققداملققق قققطققق  فقققي  صقققريققق قققاع خقققاصقققة  أ  أبقققرز وقققاله القققذقققوافقققز القققبقققشقققر ققق قققيقققة 

 رضمن السماح برأس ع شركاع مرخصصة بنشاط الرأم   مرناهقي الصقغقر وفقققا 

ملقا سق قرقضقمقنقه ققانقو  القرقأمق ق  القجقديققد القجقارم القذقصقول عقلقى املقوافقققة القبقشقر ق قيققة 

 والاكملانية ،قراره.

وأوض  أ  الهيئة  درس أيضا مقتكحا بقالقتقكخقيق  لقوسقطقاء القرقأمق ق  بقالقرقخقصق  فقي 

واله النوعية من الرأم   مع إموانيقة إعقفقا قهقم مقن مقن القرسقوم املقققررة  مقوضقذقا أ  

ذل  يأر  في إطار  نفيال استكا قيقجقيقة القهقيقئقة لقدعقم القفقئقاع املقهقمقشقة وا،وقرقمقام اقهقم 

 من خالل رسهيل  مجهم باملنظومة الرأمينية.

وأشققار إلققى أ  الققهققيققئققة رسققعققى أيضققا إلققى رشققجققيققع نشققاط الققرققأمقق قق  الققزراعققي والققرققوسققع فققي 

ا، رراق به خالل املرح ة املقققبق قة لقدعقم اسقتقكا قيقجقيقتقهقا ملقد املقظق قة القرقأمقيقنقيقة لقوقافقة 

ا، رراق به خقالل املقرحق قة املقققبق قة لقدعقم اسقتقكا قيقجقيقتقهقا ملقد املقظق قة القرقأمقيقنقيقة لقوقافقة 

 فئاع املجرمع و  قيق الشمول الرأميني بالسوق املذلي.

قام  الهيئة بال ديد من املبا راع ملد املظ ة الرأمينيقة لقوقافقة فقئقاع املقجقرقمقع “ و ا ع 

ومنها الرأم ق  عقلقى طق قبقة املقدارس والقجقامق قاع والقرقأمق ق  عقلقى مقر قبقاع القنقققل السقر قع 

القذقرة  بقا،ضقافقة إلقى القتقكويقج لقدى القجقهقاع القذقوقومقيقة ،طقالق   –على الطرق املمق قية 

مبا رة الرأم   علقى األصقول املقمق قو قة لق قدولقة ورشقجقيق قهقا لقرقطقبقيقق أسقالقيقا ومق قايق قك 

 ”.إ ارة األخطار

ورسقتققهققدح القهققيققئقة القق ققامقة لقق ققرققابققة املققالققيقة مققن خققالل االسقتققكا ققيقجققيققة الققققومققيقة لقققققطققاع 

الخقدمقاع املقالقيقة ملق قك املصقرفقيقة إلقى رق قمقيقق إسقهقام ققطقاع القرقأمق ق  فقى ا،نقرقاج املقذقلقى 

عاك مضاعفقة أقسقاط القرقأمق ق  لقرقصقل إلقى نق قو  1%ا،جمالي لررجاوز حدو  نسبة الق 

  2017مق قيقار جقنقيقه خقالل عقام  24مقققارنقة بقنق قو  2022م يار جنيه ب  ول عام  50

 ما رستهدح الخطقة ا،سقتقكا قيقجقيقة رفقع صقافقى اسقبقثقمقاراع شقركقاع القرقأمق ق  إلقى نق قو 

مقق ققيقققار جققنقققيققه  وأ  يصقققل حققجقققم  86  مققققققابققل 2022مقق قققيققار جقققنققيقققه بقق قق قققول عققام  150

 م يار جنيه حاليا. 60م يار جنيه مقارنة بمب    100صنا يق الرأم   الخاصة إلى 

Egypt 

افز جديدة لدعم   »الرقابة املالية« تدرس طرح حو

 نشاط التأمين املتناهي الصغر 

 موال الغدا املصدر: 

 2019اداء سوق التأمين املصري خالل 

 لنوع النشاط( 1.
ً
 مؤشراع نشاط الرأم   )وفقا

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

 )القيمة بالمليون جنيه(

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

مققمقا يققجق ققل القرقققم  شقهقر قم إعقدا  وققالا القبققيقا  فققي  قاريق  إصققدار وقالا الققرققققريقر  ووقو بققيقا  قققابقل لقق قرقق قديقل حققال وققوع إلققغقاءاع أو إضققافقاع أو رق ققديقالع أو رسققويقاع خققالل ال

 لراري  ا،صدار
ً
 مخر ف وفقا

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

 14,730.6 9.2 16,091.8 قيمة األقساط املذص ة لرأميناع املمر واع واملسئولياع

 15,725.6 17.5 18,481.6 قيمة األقساط املذص ة لألشخاص و ووين األموال

 30,456.2 13.5 34,573.4 إجمالققق 

 6,995.5 33 9,282.6 قيمة الر ويضاع املسد ة لرأميناع املمر واع واملسئولياع

 6,937.0 16.9 8,111.1 قيمة الر ويضاع املسد ة لألشخاص و ووين األموال

 13,932.5 24.8 17,393.7 إجمالقققق 

املصدر: ا، ارة 

ال امة ل دعم 

الفني لشركاع 

الرأم   وا، ارة 

املر زية 

ل ب وث 

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

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

 لراري  ا،صدار
ً
 مخر ف وفقا

 لنوع الرأم  ( 2.
ً
 مؤشراع نشاط الرأم   )وفقا

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

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

 26,429.2 2.3 27,024.9 قيمة األقساط املذص ة ل رأم   الرجارم 

 4,027.0 87.4 7,548.5 قيمة األقساط املذص ة ل رأم   الروافلي

 30,456.2 13.5 34,573.4 إجمالققق 

 12,950.3 23 15,907.0 قيمة الر ويضاع املسد ة ل رأم   الرجارم 

 982.2 51 1,486.7 قيمة الر ويضاع املسد ة ل رأم   الروافلي

 13,932.5 24.8 17,393.7 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.
ً
 الرصنيف وفقا

 لفروع الرأم   عن الفتكة يناير  1.3.
ً
 2019 يسماك -الرصنيف وفقا

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

   الرجاء الرقرير لقراءة 
ً
 الضغط هناكامال

Morocco 

 املصدر: الهيئة ال امة ل رقابة املالية

Reinsurance being arranged for disaster 
insurance fund  

Reinsurance arrangements are being made for this 
risk with five global reinsurance companies, includ-
ing Scor, Hannover Re and Swiss Re. The Moroccan 
government will facilitate the signing of 
the reinsurance agreements. 

The government has set $50m as single risk reten-
tion locally, compared to $250m assigned to foreign 
international reinsurers. 

Mr Baddou said that the disaster insurance fund will 

The Moroccan insurance market has set up an insur-
ance scheme to cover three kinds of natural catastro-
phes besides terrorism. 

The coverage is up to $300m per risk per year, accord-
ing to local media reports. 

The three types of Nat CATs covered are flood, earth-
quake and tsunami, said Mr Bachir Baddou, director-
general of the Moroccan Federation of Insurance and 
Reinsurance Companies (FMSAR). 

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_report/report_efsa126.htm
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be financed through fees on insurance policies issued in the market, and other fees. 

The Moroccan government approved a decree last year to give effect to the establishment of the disaster in-
surance fund. It has started to impose a new tax of 1% on premiums and contributions paid under insurance 
contracts, with the exception of life insurance contracts, to finance the fund. The scheme includes two insur-
ance plans: the first offers cover to those insured for natural disasters while the second covers those who are 
uninsured. 

Source: Middle East Insurance Review 

Assurance maladie : Des projets en 
cours au Maroc 

d’accorder un dégrèvement d’office des arriérés 
enregistrés au titre des exercices de 2016 à 2019 au 
profit de l’ANAM, qui n’exerce aucune activité passi-
ble d’imposition. 

S’exprimant à l’ouverture de cette séance, le minis-
tre de la Santé, président du conseil, Khalid Ait Tal-
eb, s’est félicité du lancement de la nouvelle straté-
gie de l’Agence 2020-2024, qui s’inscrit dans le sil-
lage des Hautes Orientations Royales appelant à 
garantir l’accès équitable aux soins de santé et l’en-
gagement gouvernemental d’atteindre 90% de taux 
de couverture d’ici 2025, ainsi que les responsabili-
tés de l’Agence en matière de régulation, de dé-
veloppement de mécanismes de suivi et de vigi-
lance, d’appui technique et de mise en place de 
moyens fluides, simplifiés et sécurisés d’échange et 
de coordination avec les parties prenantes. 

Dans ce sens, le président du Conseil a insisté sur 
l’importance de renforcer le dispositif de régulation 
et de veiller à son application et son évaluation, afin 
d’assurer la pérennité des régimes, à travers no-
tamment le renforcement du processus de re-
nouvellement des conventions nationales, l’élabo-
ration et la diffusion des protocoles thérapeutiques, 
la promotion du médicament générique, l’élargisse-
ment de la listes des médicaments remboursables 
ou encore la mise en place d’un suivi médical coor-
donné. 

Les membres du conseil d’administration de l’Agence 
nationale de l’assurance maladie (ANAM), ont 
procédé, lors de la 22-ème session du Conseil d’ad-
ministration relatif à l’Assurance maladie obligatoire 
(AMO) tenue dernièrement à Rabat, à l’examen du 
projet de budget triennal de l’ANAM 2020-2022, de 
son plan d’action, ainsi que du budget 2020 et d’une 
multitude de projets structurants programmés pour 
la même année. 

Il s’agit, notamment, de la mise en place d’outils de 
maîtrise médicalisée des dépenses, du 
parachèvement des travaux relatifs au re-
nouvellement de la mise en œuvre de nouvelles con-
ventions nationales entre les organismes gestion-
naires d’une part et les centres hospitalo-
universitaires, les hôpitaux relevant de l’État, les biol-
ogistes privés, les dentistes privés et les pharma-
ciens d’officines, d’autre part, de même que l’élabora-
tion d’un schéma directeur du système d’information 
de l’ANAM, ainsi qu’à la mise en œuvre d’un plan 
d’action du parcours coordonné de soins intégrant la 
prévention. 

En outre, les membres du conseil d’administration se 
sont penchés sur la problématique du statut fiscal de 
l’ANAM, en réitérant leur souhait unanime qu’une dis-
position légale soit adoptée dans le cadre de la Loi de 
Finances 2021 pour l’intégration de l’ANAM dans la 
liste des établissements exonérés de l’impôt sur les 
sociétés et de la Taxe sur la valeur ajoutée, et 

Source: Info Mediaire  
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أعقق ققنقق  سققولققيققدررقق  الققبقق ققريققن  عققن  قق قققققيققق أربققاح صققافققيققة فققي مممممملممكممة الممبممحممريممن: 

 31ألقف  يقنقار بق قريقنقي لق قثقالثقة اشقهقر املقنقتقهقيقة فقي  720م فظة املساوم   ب قغق  

ألف  ينار ب ريني عن الفتكة املماثق قة مقن  762مقابل صافي أرباح  2019 يسماك 

وذلقق  يقق ققو  إلققى ا ققخققاذ الشققر ققة  6%القق ققام السققابققق  مققا يققمققثققل انققخققفققاضققا بققنققسققبققة 

مققخققصققصققاع ذمققم مققديققنققة مشققوققوك فققي  قق ققصققيقق ققهققا أ ققرققك فققي الققر ققع األخقق ققك مققن عققام 

ف وس خالل الثالثة اشقهقر املقنقتقهقيقة   6.00. وقد ب   ال ائد األساسري ل سهم 2019

. 2018ف وس ل فتكة املماثق قة السقابقققة فقي عقام   6.35مقابل  2019 يسماك  31في 

ألققف  يققنققار خققالل  688وقققد بقق قق  مققجققمققوع الققدخققل الشققامققل القق ققائققد إلققى املسققاوققمقق قق  

ألف  ينار ل فتكة املماثق قة  671مقابل  2019 يسماك  31الثالثة اشهر املنتهية في 

 .3%  ما يمثل ار فاعا بنسبة 2018السابقة في ال ام 

 يقنقار بق قريقنقي خقالل السقنقة مق قيقو   2.616وب   صافي أرباح مق قفقظقة املسقاوقمق ق  

مق قيقو   يقنقار بق قريقنقي  2.306مقابل صافي أرباح ب    2019 يسماك  31املنتهية في 

. وذل  ي قو  إلقى 13%عن الفتكة املماث ة من ال ام السابق  ما يمثل زيا ة بنسبة 

الر سن في ايرا اع االسبثمقار واأل اء القجقيقد فقي صقنقدوق املسقاوقمق ق .  قمقا ار قفقع 

فق قسقا 19.22مقققابقل  2019فق قسقا لق قام   21.81ال ائد األساسري ل سهم ليصل إلى 

. وقد ب   مجموع الدخل الشامل ال ائقد إلقى املسقاوقمق ق  2018ل فتكة املماث ة في عام 

ألقف   2.399مقققابقل  2019 يسقمقاقك  31م يو   ينار خالل السنة املنتهية فقي  2.859

 .19%  ما يمثل ار فاعا بنسبة 2018 ينار ل فتكة املماث ة السابقة في عام 

 31مقق ققيققو   يققنققار بقق ققريققنققي لقق ققسققنققة املققالققيققة املققنققتققهققيققة فققي   2.9بقق قق  إجققمققالققي أربققاح الشققر ققة 

مق قيقو   يقنقار بق قريقنقي فقي الق قام السقابقق 2.6مقارنة بةجمالي ربقح ققدره  2019 يسماك 

 وذل  نا ج عن   سن  خل االسبثمار وأ اء اال رراق. 13%بنسبة زيا ة قدروا 

مق قيقو   يقنقار   27.267مقبق قغقا ققدره  2019 يسقمقاقك  31وب غ  حقوق املساوقمق ق  فقي 

. مقا يقمقثقل 2018 يسقمقاقك 31مق قيقو   يقنقار بق قريقنقي فقي   25.907ب ريني مقارنة بمبق ق  

 31مقق ققيققو   يققنققار بقق ققريققنققي فققي   69.488.  ققمققا بقق قق  إجققمققالققي األصققول 5%زيققا ة بققنققسققبققة 

  مققا 2018 يسققمققاققك  31مقق ققيققو   يققنققار بقق ققريققنققي فققي  68.614مقققققارنققة بققق  2019 يسققمققاققك 

 .1%يمثل زيا ة بنسبة 

 179أما على ص يد صندوق  وافل املشار     فققد حققققق  سقولقيقدررق  فقائضقا بق ق  

مقققابقل فقائقض  2019 يسقمقاقك  31ألف  ينار ب ريني خالل الثالثة اشهر املنقتقهقيقة فقي 

ألف  ينار ب ريني عن الفتكة املماث ة ل ق قام السقابقق. مقا يقمقثقل زيقا ة بقنقسقبقة  124ب   

ألققف  يققنققار بقق ققريققنققي خققالل السققنققة  287.  ققمققا حقققققققق  سققولققيققدررقق  فققائضققا بقق قق  %44

مليمممون دينممممار  2.9تحقمممممق أربممممممماحممما بقيممممة  »سوليممممدرتمممممي البحممممريممممممن«

  13%بممممزيممممادة  2019لم
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ألققف  يققنققار بقق ققريققنققي عققن  270مقققققابققل فققائققض بقق قق   2019 يسققمققاققك  31املققنققتققهققيققة فققي 

. ومقن القجقديقر بقالقال قر أ  6%الفتكة املماث ة ل  ام السابق  ما يمثل زيا ة بنسبة 

االر ققفققاع فقققي إجققمقققالققي صقققافققي القققربققح يققق ققو   شقققوققل رئققق قق قققرققي إلقققى الققرققق ققسقققن فققي إيقققرا اع 

 .2018مقارنة بالفتكة املماث ة من ال ام  2019االسبثمار خالل عام 

فقيققمققا يققخق  اشققتققكاكققاع القرققوققافققل  حققققققق  سققولقيققدررقق  اشققتقكاكققاع إجققمققالقيققة بقق ققغقق  

 2019 يسماك  31مالي    ينار ب ريني لفتكة الثالثة أشهر املنتهية براري   8.743

مققاليقق قق   يققنققار بقق ققريققنققي لقق ققفققتققكة املققمققاثقق ققة مققن القق ققام السققابققق  أم    8.188مقققققارنققة بققق 

مق ققيقو   يقنقار بق قريقنققي 30.852. فقي حق قق  بق قغق  اشقتقكاكقاع الققرقوقافقل 7%بقزيقا ة ققدروقا 

مقق ققيققو   يققنققار  30.852مقققققارنققة بققق  2019 يسققمققاققك  31خققالل السققنققة املققنققتققهققيققة بققرققاريقق  

  .3%ب ريني ل فتكة املماث ة من ال ام السابق  أم بزيا ة قدروا 

ققققد رفققق ققق   A.M. bestومقققن القققجقققديقققر بقققالقققال قققر  فقققة  شقققر قققة القققرقققصقققنقققيقققف ا،ئقققرقققمقققانققق  

بقنقظقرة مسقرقققبق قيقة مسقرقققرة   قمقا «+bbb»إلقى «bbb» صنيف الشر ة االئرمان  من 

الصقققا رة عقققن املققق قققهققققد القققاقققكيقققطقققانقققق   ISO 27001أ  الشقققر قققة حصققق ققق  عقققلققققى شقققهقققا ة 

 (.BSIل م اي ك )
 املصدر: اخبار الخ يج

Oman Re reports growth in overall 
profitability in 2019  

underwriting portfolio was able to absorb 
large losses including Cyclone Hikka in Oman 
without a significant rise in the combined ratio. 
The Gross Written Premium for the year is 
OMR 20.4 million [USD 53.0 million].  

Commenting on Oman Re’s performance for the 
year, CEO Romel Tabaja said, “Even with all the 
challenges that the Company faced during the year, 
our profitability has grown compared to prior years. 
This shows the Company’s ability to navigate 
through challenging market conditions without 
compromising its financial performance”.  
He continued, “We would like to thank all our stake-
holders including the Capital Market Authority, our 
Members of the Board, Our Strategic Partners Trust 
Re and Qatar General Insurance and our Business 
Partners who have continuously supported us.”  

Oman: Oman Re, the first reinsurance company es-
tablished in the Sultanate of Oman, reported net profit 
of OMR 814k [USD 2.1 million] for the year ended 31 
December 2019, representing a 23.3% rise compared 
to prior year (2018: OMR 660k [USD 1.7 million]).  
Investment income, a major contributor to the overall 
profitability, grew strongly to reach OMR 1.5 million 
[USD 3.9 million] during 2019, exceeding both prior 
year performance (2018: OMR 1.0 million [USD 2.6 mil-
lion]) and budgeted targets for the year. The shift in 
investment strategy, to make the investment portfolio 
agile and liquid, is the main driver of the strong per-
formance.  
The Company’s underwriting performance re-
mained resilient in the face of a challenging 
year. The combined ratio for the year is 101.7%. 
Despite facing an increased claim activity, the 

  13.3تحقق  »الخليج للتأمين«
ً
 مليون دينار أرباحا

أعقق ققن رئقق ققع مققجقق ققع إ ارة مققجققمققوعققة الققخقق ققيققج لقق ققرققأمقق قق  فققرقققد عققبققد  الممكممويمممممم : 

مق قيقو   والر ( أم  44م يو   ينقار )13.3الصانع عن   قيق أرباٍح صافية بقيمة 

 لق ققسقهقم الققواحقد  وذلق  عققن السقنقة املققالقيقة املققنقتقهققيقة فقي   73.65مقا يق قا ل 
ً
 31فق ققسقا

مقق قيققو  11.9فقي املققئقة بقاملققققارنقة مققع ربقح بققققيقمققة  12بققار قفقاع نسققلقرققه  2019 يسقمقاققك 

مقاليق ق   205م يو   والر( عن ال ام املاضري  وب   مجموع االيقرا اع   39.2 ينار )

مقق ققيققو   186فققي املققئقة بققاملقققققارنققة مققع  10مقق ققيققو   والر ( بققار ققفققاع نسقلققرققه  677 يقنققار )

مقق ققيققو   والر( عققن القق ققام املققاضققرققي   ققمققا بقق ققغقق  صققافققي ايققرا اع  613 يققنققار كققويققتققي )

مقاليقق قق   6مق ققيققو   والر( بقزيققا ة قققدروقا  71مقق قيققو   يققنقار كققويققتقي )  21.64اال قرققرققاق 

فقي املقئقة بقاملقققارنقة مقع نقفقع القفقتقكة مقن  38مق قيقو   والر( ونسقبقتقهقا  20 ينار كويتي )

  .ال ام السابق

و ق ققو  سققلققا االر ققفققاع فققي صققافققي الققربققح إلققى  ق ققسققن نققرققائققج اال ققرققرققاق وار ققفققاع حصققة 

وأوصر  مج ع ا، ارة برقوز قع اربقاح نقققديقة  .املجموعة من نرائج الشركاع الرا  ة

 ل سهم الواحد( عن السنة املنتهية في  38) 38%بنسبة 
ً
  2019 يسماك  31ف سا

حققيققؤ  ققخققضققع وققاله الققرققوصققيققة ملققوافقققققة الققجققمقق ققيققة القق ققمققومققيققة ملسققاوقق ققي املققجققمققوعققة 

 584والقجقهقاع القرققابقيققة املق قنقيقة. وققد بقق قغق  القققيقمققة القدفقتقكيقة لق ققسقهقم مقا مقققداره 

  ما في 
ً
 في  498باملقارنة مع  2019 - 12 - 31ف سا

ً
بار فقاع  2018 - 12 - 31ف سا

  .في املئة 17نسلره 

مق قيقو   20في املئة بقمقا يق قا ل  22وار ف   حقوق املساوم   خالل ال ام بنسبة 

مق قيقو   والر (  359مقاليق ق   يقنقار ) 109م قيقو   والر( لقرقصقل إلقى  65 ينار كويتي )

مقق ققيقققو   294مقق ققيققو   يققنققار كققويققتققي ) 89بققاملقققققارنققة مقققع  2019 يسققمققاققك  31 ققمققا فققي 

 .2018 والر ( في 

 خققالل عققام 
ً
فققي املققئققة  8بققنققسققبققة  2019وحقققققققق  قققيققمققة األقسققاط املققكققرققبققبققة ار ققفققاعققا

مق قيقار  والر( 1.3مق قيقو   يقنقار كقويقتقي ) 394باملقققارنقة مقع الق قام املقاضقرقي لقرقصقل إلقى 

 م يو   والر(.  97م يو   ينار كويتي ) 29بزيا ة قيمتها 

 3مق قيقو   والر( بقار قفقاع نسقلقرقه   34.5مالي    ينقار )10.5وب   صافي ربح االسبثمار 

 م يو   ينار كويتي )م يو   والر( عن ال ام املاضري.  0.3في املئة وقيمره 

مق قيقو   36مق قيقو   يقنقار ) 11 ما ار فع صافي االحرياطياع الفنقيقة لق قشقر قة بقققيقمقة 

مق ققيققو   والر (  531مق ققيقو   يققنقار كققويققتقي ) 161بققاملقائققة لقيققصقل إلققى  7 والر ( وبقنققسقبققة 

مق قيقو   والر (  495مق قيقو   يقنقار كقويقتقي ) 150باملققارنقة مقع  2019 ما في  هاية عام 

 .2018 يسماك  31 ما في 

 31مق قيقار  والر أمق قككق (  قمقا فقي   2.5م يو   ينار ) 763وار ف   األصول لرصل إلى 

مق قيقو   والر أمق قككق (  646مق قيقو   يقنقار كقويقتقي ) 196بقزيقا ة ققدروقا  2019 يسماقك 

 .2018 يسماك  31في املئة باملقارنة مع السنة املنتهية في  35ونسبتها 

وفي م قرا رق ق قيقققه عقلقى وقاله القنقرقائقج  ققال رئق قع مقجق قع إ ارة مقجقمقوعقة القخق قيقج 

رق قكقع نقرقائقج وقالا الق قام ققوة املقجقمقوعقة وققدرتقهقا «ل رأم   فقرققد عقبقد   الصقانقع  

عقلققى  قق ققمققل املققخققاطقر عققن طققريققق  ققنققوع مصققا ر  خق ققهققا وقققدرتققهققا عققلقى حققمققايققة أصققولققهققا 

وحقوق مساوميها.  ما يرماشر  ذل  مع س ينا املسرمر لرقققديقم أفضقل القخقدمقاع 

الققققرققققأمققققيققققنققققيققققة لقققق ققققمققققالئققققنققققا فققققي جققققمققققيققققع األسققققواق الققققتققققي نققققرققققواجققققد فققققيققققهققققا  وذلقققق  بققققاعققققرققققمققققا  

استكا يجياع الر ول الرق ي في مجال قنواع  وز ع املنرجاع القرققمقيقة  املقطقالقبقاع 

 »والخدماع األخرى 

لقد   قق  واله ا،نجازاع بفضقل القدعقم املسقرقمقر مقن الق قمقالء وثقققتقهقم «وأضاح 

بققة ارة املققجققمققوعققة وخققدمققاتققهققا  وبققفققضققل  عققم املسققاوققمقق قق   السققيققمققا شققر ققة مشققار قققع 

القوقويقق  )الققققابضقة( وشققر قة فقق قكفققا قع الشققرق األوسقط  و ققفقانقق  واخقالص مققو قفقق  

 بالشكر والرقدير والشكر موصقول ايضقا لقوقل 
ً
املجموعة  الالين أ قدم لهم جمي ا

 »الجهاع الرقابية بدولة الووي 

 

 القلققعاملصدر: 



 النشرة االلكترونية

 توصيات

 الندوة العربية حول 

 الشمول املالي والتأمين املستدام

فققي خققرققام الققنققدوة القق ققربققيققة حققول الشققمققول 

قققققققدع  املقققالقققي والقققرقققأمققق ققق  املسقققرقققدام والقققتقققي ع 

بققالققرقق ققاو  بقق قق  ا، قق ققا  املصققرم لقق ققرققأمقق قق  

وا، قق ققا  القق ققام القق ققر قق  لقق ققرققأمقق قق  بققفققنققدق 

جققققققمققققققهققققققوريققققققة مصققققققر  -مقققققاريققققققوع الققققققزمققققققالقققققق  

إلقققققققى  23الققققققق قققققققربقققققققيقققققققة خقققققققالل القققققققفقققققققتقققققققكة مقققققققن 

  ققققام األسقققرقققاذ/ شقققكقققيقققا 2020/02/24

األمقققق قققق  القققق ققققام لققققإل قققق ققققا  القققق ققققام  -أبققققو زيققققد 

ال ر   لق قرقأمق ق  بقةعقال  القرقوصقيقاع والقتقي 

 جاءع كالرالي:

  إسقققرققققمققققرار  عقققم الققققدولققققة مققققمقققثقققق ققققة فققققى

وزاراتقهقا املققخقرق ققفقة لصقنققاعقة القرققأمق قق  

ومسققاعققدة الصققنققاعققة عققلققى  قق قققققيققق 

مبدأ ا،سردامة؛ وذل  من خقالل القرقوسقع فقى القرقغقطقيقاع القرقأمقيقنقيقة أو مقن خقالل  قققديقم 

 م فزاع ومزايا  قدمها الوزاراع؛

  الققرققوصققيققة إلققى الققجققهققاع الققرققنققظققيققمققيققة والققرقققابققيققة الققذققالققيققة بققالقق ققمققل عققلققى سققرعققة إسققبققيقق ققاق

الرطوراع وا،برواراع الركنولقوجقيقة القتق   قطقرأ عقلقى صقنقاعقة القرقأمق ق  ووضقع القبقشقر ق قاع 

 الرقابية املالئمه لها؛

  لق قشقمقول 
ً
الروصية بال مل مع ويئاع الرقابة لج ل ا،طار البشر عى والققانقونقط مقنقاسقبقا

 املالى؛

  ضقرورة الققرق ققاو  بق قق  الققققطقاعقق ق  القق قام والققخقاص وذلقق  لقرققخقفققيقف القق قاء عققلقى مقق قيانققيققاع

القدول وذلقق  عققن طققريققق مشقار ققة القققققطققاع القخققاص فققى الققرققمقويققل واالسققرققفققا ة مقن إمققوققانققيققة 

 الوصول إلى فئاع جديدة من املؤمن لهم؛

  قاع بققة راج الشققمققول املققالققى والققرققنققمققيققة املسققرققدامققة ضققمققن أحققد أوققدافققهققا الققطقق ققا مققن الشققركق

 وذل   جزء من املسئولية االجرماعية؛

 إ راج مفهوم مبدأ الشمول املالى فى الر  يم وخاصة فى الدراساع املالية؛ 

  الق قمقل عقلققى  ضقافقر القجققهقو  مقن أجقل  ق ققققيقق املسقاواة بقق ق  القجقنقسقق ق    وافسقاح املقجققال

والققالى يشققوققل الققهققدح الققخققامققع مققن أوققداح الققرققنققمققيققة املسققرققدامققة لققألمققم لققرققمققكقق قق  املققرأة 

 املر دة؛

  صقمققيقم بققرامقج  ققدريققلقيققة مقن أجققل رفققع القوعققى لقدى املققرأة بقمققجققاالع الق ققمقل الققتقق  يقمققكقن لققهققا 

 الدخول فيها؛

  أ  يقبققبققنق  سققوق الققرقأمقق قق  املصققرى بقالققرقق قاو  مققع ا، قق قا  املصققرى لقق ققرقأمقق قق  وا، ق ققا  القق ققام

ال ر ط ل رأم   مبا رة لدعم و مك   املرأة اهدح زيا ة نسقا مشقار قة املقرأة فقى املقنقاصقا 

  القيا ية فى الشركاع والهيئاع فى مخر ف املجاالع؛

  القق ققمققل عققلققى  ضققافققر الققجققهققو  بقق قق  إ قق ققا اع الققرققأمقق قق  وا قق ققا  الصققنققاعققاع مققن أجققل وضققع

اآللية املناسبة ،سرخقدام املقنقرقجقاع القرقأمقيقنقيقة املقنقاسقبقة ورفقع القوعقى فقى مقجقاالع الق قمقل 

عن مدى إموانقيقة  ق ق  املقنقرقجقاع فقى خقدمقة املقرأة ومسقاعقدتقهقا فقي القرقغق قا عقلقى املشقكقالع 

 الت   واجهها سواء فى مجال إنشاء ال مل الخاص اها أو فى  ق د املناصا القيا ية؛

  يجا أ  يسهم قطقاع القرقأمق ق  فقى مشقروعقاع وذلق  عقن طقريقق عقققد املقزيقد مقن الق قققاءاع

واملناقشاع مع القطاعاع األخقرى مقن أجقل القوصقول لقنقققاط إ قفقاق  شقأ   لقيقة القرق قاو  

  فى مجاالع الرنمية املسردامة و مك   املرأة؛

   ضقققرورة إسقققرقققمقققرار القققرققق قققاو  بققق ققق  ا، ققق قققا

املصققرى لقق ققرققأمقق قق  والققكققيققانققاع الققدولققيققة مققن أجققل 

إجراء  راسة شام ة حول  عم ور زيز الرأمق ق  

  املرناهى الصغر فى سوق الرأم   املصرى؛

   ضققرورة فققهققم إحققرققيققاجققاع عققمققالء الققرققأمقق قق

املرنقاهقى الصقغقر    و صقمقيقم القاقكامقج القرقأمقيقنقيقة 

الققتقق   قق ققبققي  قق قق  ا،حققرققيققاجققاع   و ققاللقق  مقق ققاولققة 

 لسيط شروط وثيقة الرأمق ق  حقتق  يسقهقل عقلقى 

  ال مالء فهمها؛

  الققققق ققققققمققققققل عققققققلققققققى رفقققققع الققققققوعققققققى لققققققدى عققققققمققققققالء

القققرقققأمققق ققق  املقققرقققنقققاهقققى الصقققغقققر بقققمقققدى أوقققمقققيقققة وقققالا 

  النوع من الرأم   واملزايا الت  قد يقدمها لهم؛

  راسققققة  ققققيققققفققققيققققة الققققرققققوسققققع فققققى إسققققرققققخققققدام 

الققاققكامققج الققرققكققنققولققوجققيققة الققجققديققدة مققثققل  ققطققبققيقققققاع الققهققا ققف املققذققمققول   وذلقق  اققهققدح نشققر فققكققرة 

  الرأم   املرناهى الصغر  والوصول إلى ال مالء املستهدف   لهالا النوع من الرأم  ؛

 .راسة  يفية  ف يل  ور قنواع الروز ع املخر فة فى  عم وانبشار الرأم   املرناهى الصغر   

  قاع الققرققأمقق قق  واعققا ة الققرققأمقق قق  املقققزيققد مققن ا،وققرققمققام ملققخققاطققر الققرققغقق ققك املققنققا قققى يققجققا أ   ققولققي شققركق

والووارث الطبي ية   و راسة  يفية حماية ذوم الدخول املنخفقضقه مقن  ق ق  املقخقاطقر خقاصقة 

قالققزالزل والققفققيقضققانققاع والسققيققول   وا،سققراع فققي  وقؤالء القققققاطققنقق قق  فقى املققنققاطققق املقق ققرضققه لق ققوققوارث كق

  إنشاء و ف يل مجم ة األخطار الطبي ية بمصر؛

  رشققجقققيققع  ققققققديقققم املقققنققرقققجققاع صقققديققققققة القققبقق قققئققة   و قققاللققق   عققم املشقققروعققاع القققتققي رققق قققمققل بقققالققطقققاققققة

الققنققظققيققفققة  عققلققى سققلققيققل املققثققال إسققرققخققدام السققيققاراع الققكققهققربققائققيققة وايققجققا  الققرققغققطققيققاع الققرققأمققيققنققيققة 

  املناسبة لها وبأس ار جيدة؛

 قديم الدعم ل منظماع واملؤسساع ال املية التي  واجه  اورة االحرباس الذرارى؛   

  الققطقق ققا مققن املسققئققولقق قق  عققن ا،سققبققثققمققار فققي قققطققاع الققرققأمقق قق  القق ققمققل عققلققى ا،سققبققثققمققار فققي السققنققداع

  الخضراء التي سرطرحها الذوومة؛

  ال مل من أجل خ ق مجم اع عقابقرة لقةقذقدو  بق ق  القدول الق قربقيقة ورقغقطقيقة القوقوارث القطقبقيق قيقة

  و با ل الخاكاع فيما ب   األسواق وا،  ا اع؛

 .الروسع في إسرخدام الركنولوجيا من أجل زيا ة  فاءة املنرجاع الرأمينية و ق يل الرو فة  



 النشرة االلكترونية

 أسقم عضقو ا
ً
شر خاك عن رشكيل الهيئة ا، ارية ل رابقطقة الق قربقيقة لقققوانق ق  القرقأمق ق   وققد سقققط سقهقوا

 
ئقة ا، اريقة مقن سقوق القرقأمق ق  الق قيقلقيقة ووقو األسقرقاذ/ لقهقيقفي ال د  السابق ل نشرة االلكتكونية ن

 عبد الرزاق الفرجان    فوجا الرنليه.

األمانة العامة لإلتحاد العام العربي  زيارات

 للتأمين

 استدراك:

 إجتماع الجمعية العمومية للرابطة العربية لقوانين التأمين

2020/02/23 

شرف  األمانة ال امة لإل  ا  ال ام ال قر ق  لق قرقأمق ق  بقاسقرقققبقال ضقيقوفقهقا القكقرام خقالل األسقبقوع 

 املاضري .

األم ق  الق قام لقإل ق قا  الق قام الق قر ق  لق قرقأمق ق  بقاسقرقققبقال كقل  -حيؤ قام األسراذ/ شكيا أبو زيد 

 :من

• Mr. M.Mhirech Moussa - Directeur du Contrôle Interne - TALA 

Assurance - Algeria 

 مصر -شر ة  روق ل رأم    -مدير الشؤو  الفنية  -األسراذ/ م مد الد رورم  •

 ليليا ممث ة في كل من: -أما الزيارة الثانية فوان  لوفد شر ة ال يلية الضمانية ل رأم   

 رئ ع مج ع ا، ارة -األسراذ/ عبد   على م مد عبد    •

 مدير البسويق -األسراذ/ الذس   م مد أبو شنيف  •

 مدير إ ارة الرقابة املالية -األسراذ/ فيصل بو بكر صالح  •

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 ووقرا   33 قققرر عقققد املقؤ ققمقر القق قام القققق 
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and act in compliance with the prin-
ciples and rules. Pricing a Takaful 
product, designing and selling it 
must be different from conventional. 

How are obstacles in Takaful supply 
and delivery being overcome? Taka-
ful supply is facing the same chal-
lenges as conventional. To overcome 
them, there is a need to revisit the 
whole value proposition, the prod-
ucts, the management style and 
marketing strategies. Competing for 
motor and medical through brokers 
or selling Takaful via conventional 

banks, will not help in positioning Takaful as different. 

Should the industry be more ambitious? Ambition should 
remain high. We need a new generation of professionals and 
to plan for the coming decades. 2020-2025 is a very promis-
ing period in the MENA region because of the ‘demographic 
window’ and a much more active population. Middle class 
seize will increase and the demand for insurance will jump. 
Which Takaful companies are preparing to capture this de-
mand? 

DWIC took place in Dubai last week on 
26th and 27th February 2020 
The main topic was: 

“Meeting the needs of the Global       
Insurance Consumer in 2025” 

GAIF Secretary General Mr. Chakib 
Abouzaid contributed by a presentation 
on: “Why don’t more customers choose 
Takaful?” 
The presentation theme:  ‘what are the 
key drivers of the takaful purchasing 
decision? ‘ In theory, it should be the 
differentiation i.e. Sharia Compliance, 
the Surplus Distribution promise and 
the Mutuality aspect. In practice, the sole driver is the price and 
a kind of ’comfort’ given to religious people. 
Is the concept adequately promoted and understood? The con-
cept has been deviated in the MENA region ’value proposition’ to 
become almost a standard offer with limited compliance. Few 
companies are meeting their promise to distribute the surplus, 
while shareholders are proceeding to dividends distribution. 
The concept is not explained enough and promoted. 

Professionals should be educated to have the ‘Takaful Mindset’ 




