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Clyde & Co outlines volume of insurance deals world-
wide in 2019  

The volume of mergers and acquisitions in the insurance space rose 10% in 2019, according to insurance law 
firm Clyde & Co. A study by the firm found that 419 deals were completed worldwide last year, up from 382 in 
2018. 

Source: Willis Re 

The volume of mergers and acquisitions in the insur-
ance space rose 10% in 2019, according to insurance 
law firm Clyde & Co. A study by the firm found that 419 
deals were completed worldwide last year, up from 
382 in 2018. 

Merger activity was driven by an unusually strong 
first half, led by a spike in deals in Europe that had 
previously been on hold due to Brexit preparations. 
M&A activity dropped during the last six months of 
2019, but activity remained strong compared to recent 
years, according to Clyde & Co. 

“M&A has surged in the last 12 months,” said Ivor 
Edwards, European head of Clyde & Co’s Corporate 
Insurance Group. “While insurers have had some rea-
sons for cheer in the past year, with reduced natural 
catastrophe losses and price rises taking hold across 
a range of classes of business, investment returns 
are still flat. This makes deal-making a trusted route 
to growth and a means of satisfying shareholders. 
Although deal-makers in some markets may adopt a 
more cautious approach, the quick start to 2020 in 
certain markets suggests there’s more to come.” 

The firm predicted that M&A would be an area of focus 
this year as capacity is released following ongoing 
reviews by reinsurers of classes they will continue to 
underwrite and those from which they will withdraw. 
Where reinsurers withdraw, that released capacity 
can be redeployed elsewhere. Market remediation has 
also led to more businesses being placed into run-off, 
the firm said. 

“Activity in the run-off market is expected to pick up 
further in markets across the world,” said Vikram 
Sidhu, Clyde & Co partner in New York. “In the US, 
insurers will likely take further steps to explore di-
vesting legacy books of insurance business through 
two recently enacted restructuring mechanisms 

known as insurance business transfers and corporate 
divisions, which mechanisms several states have en-
acted into their laws in recent years. We expect these 
new tools for legacy business to lead to a burst of 
new deal activity later this year and beyond.” 

Technology 

Technology is becoming an increasingly important 
driver in M&A, according to the firm. The last 12 
months have seen several investments in technology, 
including $250 million from Munich Re into California 
start-up Next Insurance and $90 million from Japan’s 
Sumitomo Life into insurtech Singapore Life. 

“Technology is now a key consideration in any deal,” 
said Joyce Chan, Clyde & Co partner in Hong Kong. 
“Potential buyers are thinking how they can improve 
existing processes as well as develop new ones. They 
will be looking at targets which can deliver technolog-
ical benefits at the back end – in terms of greater effi-
ciencies – and enhance their customer reach and of-
fering in the market. With many insurtech start-ups 
now reaching the point of maturity where their busi-
ness models are proven, we expect a new wave of 
investment from carriers through acquisition, joint 
venture or partnership in the coming year.” 

Mega-deals 

There were 20 deals valued in excess of $1 billion in 
the sector last year, spread across all regions. Among 
the largest were Prudential’s $3.5 billion acquisition 
of Assurance IQ and FWD Group’s $3 billion acquisi-
tion of Thailand’s SCB Life Assurance. 

“The advantages of the ‘bigger is better’ philosophy 
remain hard to dispute,” said Kathrin Feldmann, a 
Clyde & Co counsel based in Dusseldorf. “M&A can 
deliver increased scale and reach, access to new cus-
tomers and markets, and a wider pool of customer 
data, which is an increasingly valuable commodity. 

https://www.insurancebusinessmag.com/asia/companies/munich-re/61363/
https://www.insurancebusinessmag.com/asia/companies/sumitomo-life/211527/
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Source: Insurance Business mag. 
& Clyde & Co  

“M&A at the top end of the market will continue, but may be harder to get over the line due to a shrinking pool 
of targets and challenges in reaching agreement on price. Meanwhile, many reinsurers are starting to take a 
more considered view of M&A, aiming for smaller, more selected targets that add discrete value to their oper-
ations.” 

fundamentals are in place for continued M&A, with the 
caveat that the length and severity of the coronavirus 
outbreak has the potential to deter potential investors 
and damage insurers’ balance sheets.” 
“fundamentals are in place for continued M&A, with 
the caveat that the length and severity of the corona-
virus outbreak has the potential to deter potential 
investors and damage insurers’ balance sheets.” 

To read and download the report, please Click Here 

Although the mar-
ket is hardening, 
Clyde & Co pre-
dicted that M&A 
activity in the first 
half of 2020 would 
maintain the re-
cent trend level at 
just under 200 
deals globally. 
“A number of 
regional factors 
will impact M&A in 
2020,” Edwards 
said. “The US pres-
idential election 
may push some 
deal-makers to 
complete transac-
tions ahead of a 
possible change in 
administration, while others will [put] plans on hold 
until uncertainty over the result is resolved. Europe 
should see a return to business as usual now Brexit 
preparations are mainly completed – but as the de-
tails of the future trading relationship between the UK 
and the EU remain unclear, this may spur transac-
tions during the transition period. In Asia-Pacific the 

Munich Re signs up to UN               
carbon-neutral investment pledge 

Re CEO Joachim Wenning. 

“But even there, we have to develop the skill set to 
properly assess the risks and potential of these often 
massive investment projects,” he added. 

“This is our responsibility as the trustees of our 
clients’ money. At the same time, when we invest we 
will be conversing with companies in a variety of dif-
ferent sectors, in order to motivate them to increase 
their efforts on climate protection.” 

Wenning also urged governments to create better 
incentives by increasing the price of carbon dioxide, 
while at the same time creating a stable and dependa-
ble environment for renewable energy investments. 

“By acting strategically and long-term, politicians 
could allow the 
market economy to 
become a driving 
force – and an ally 
– in achieving the 
necessary transfor-
mation of our ener-
gy infrastructure to 
protect our cli-
mate,” he stated. 

German reinsurer Munich Re has signed up to the Net
-Zero Asset Owner Alliance, an international group of 
institutional investors that have committed to decar-
bonise their portfolios to net-zero emissions by 2050. 

Convened by the United Nations (UN), the Alliance 
aims to help avoid a global temperature increase 
above the 1.5°C Paris target, and already includes re/
insurers such as Swiss Re, Allianz, Zurich, and Gen-
erali. 

To achieve this goal, the Alliance will work closely 
with portfolio companies to change their business 
models and adopt more climate-friendly practices. 

Munich Re said that committing to a climate-neutral 
investment portfolio would represent an expansion of 
its climate policy. 

The reinsurer’s existing climate actions have included 
a move away from investment in any share bonds 
issues by companies that produce over 30% of their 
profits from coal-related activies, as well as the deci-
sion to stop underwriting coal industry activities. 

“Though in practice, upholding such a commitment is 
extremely complex and involves considerable time, 
effort and expense. Increasing our investment in re-
newable energies is obviously a must,” said Munich 

Source: Rein-
surance 
News 

https://sites-clydeco.vuturevx.com/135/12565/uploads/clyde-co-insurance-growth-report-2020-part-1.PDF
https://www.reinsurancene.ws/swiss-re-allianz-zurich-commit-to-net-zero-emissions-by-2050/
https://www.reinsurancene.ws/generali-signs-up-to-un-net-zero-emissions-pact/
https://www.reinsurancene.ws/generali-signs-up-to-un-net-zero-emissions-pact/
https://www.reinsurancene.ws/munich-re-ceo-confirms-company-will-step-back-from-coal/
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Best’s Market Segment Report: 

Market Segment Outlook: Gulf Cooperation Council  
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Exhibit 1 

GCC – GDP Growth and Premium Growth Rate 

Sources: IMF, Swiss Re Institute sigma World Insurance reports, 
World Bank, AM Best data and research 
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 وزير الصحة: 

  التأمين الصحي الشامل الشهر القادم.. ويكشف تفاصيل االشتراك

وزا  "أمققا مققن يققتققكاوح  خققولققهققم الشققهققريققة بقق قق  

 يقققنقققار إلقققى ألقققف  يقققنقققار  فسققق قققرقققم  عقققم  300

أقساط الرأم   من الحكومة بنسب  قتقكاوح 

باملئة  وحسب الدخل  ومن  90إلى  30ب   

يققققققزيققققققد  خقققققق ققققققق  عققققققن ألققققققف  يققققققنقققققققار سققققققيققققققدفقققققققع 

 األقساط املقررة". 

وأ قد الققوزيققر أ  الققهققدف مققن هقق ا ا،جققراء أ  

 مقققن خقققالل 
ً
 صقققحقققيقققا

ً
يقققكقققو  املقققواطقققن مققق قققمقققّيقققا

حصقول كققل واحقد عققلققى بقطققاقققة  قأمقق قق  صقحققي مققا يق قق قل  ققأمقق ق  الققخققدمقاع الصققحققيقة أسققهققل 

ق باألمراض الطارئة.
ّ
 ما ير  

ً
  وأسرع خصوصا

وأشققار إلققى أ  مققن املققرمققل أ  يققرققم الشققهققر املقققققبققل الققبققدء بققإصققدار  قق قق  بققطققاقققاع الققرققأمقق قق  

  ق قد أ  يصقبق  القرقأمق ق   2024الصحي  م ربا عن ام   مع نهاية 
ً
أ  يكو  القجقمقيقع مقؤمقنقا

 إلزاميا. 

وأ د الد رقور جقابقر أنق  سقيقصقاحقب هق م القخقطقة حقمق قة إعقالمقيقة رسق قهقدف القوصقول إلقى 

جميع املواطن   في املم كة الطالعهقم عقلقى مقزايقا وأهقمقيقة القرقأمق ق  الصقحقي الشقامقل وطقرق 

 خدم هم ووضع خارطة صحية ،رشا  كل مواطن إلى أين ي هب. 

 قمقا سق قكافقققهقا  بق قسقب وزيقر الصقحقة  خققطقة أخقرت لقرقوسق قة املسقتقشقفقيقاع وزيقا ة عققد  

األسققرة ونققوع الققخققدمققاع املقققققدمققة و ققوزرققع اخصققائققيقق قق  عققلققى املققرا ققز الصققحققيققة ضققمققن خققطققة 

  شام ة لرقديم خدمة صحية مرم زة ل مواطن.

أ قققد وزيقققر الصقققحقققة سققق قققد جقققابقققر ا  

الققققحقققققكققققومقققققة اقققققرع نقققققظققققام القققققرققققأمققققق ققققق  

الصققققحققققي الشققققامققققل ضققققمققققن الققققحققققزمققققة 

 الرنفي ية الرا  ة.

ولقققققفقققققت القققققد قققققرقققققور جقققققابقققققر إلقققققى إققققققرار 

ققققة الققققرققققأمقققق قققق  الصققققحققققي الشققققامققققل 
ّ
خققققط

والقق م سققيققأخقق  خققطققواع  ققدريقق ققيققة 

نققققق قققققو القققققوصقققققول إلقققققى  قققققأمققققق ققققق  صقققققحقققققي 

  .2024لجميع املواطن   في املم كة مع نهاية عام 

 إلققى 
ً
ققرارهقا القيقوم  الفقرقا وققال أنق   قم وضقع القخقطقة القرقنقفقيق يققة لقامق ق  الصقحقي ًو

مقن نقظقام القرقأمق ق   31و 30أن  س رم ر ديل     القتقشقررق قاع  ومقاقهقا املقا  قا  

الصحي  ب يث يسم  لغ ك املؤمن   وغ ك امل في ق  بقالقدخقول إلقى نقظقام القرقأمق ق  

 الصحي. 

وأوضقققل أنققق   قققّم  مقققف القققفقققئقققاع املقققرقققفقققرققققة الققق ققق   ققق قققصقققل عقققلقققى إعقققفقققاء بققق قققيقققث يقققرقققم 

سقققنقققة  60 ققق قققمقققيققق قققهقققا فقققي شقققبقققكقققة أمقققا  اجقققرقققمقققا قققي واحقققدة رشقققمقققل مقققن هقققم فقققوق 

 وغقق قكهقا مققن  6واألطقفقال  ق ققت 
ً
سقنقواع واملقق قونقة الققوطقنقيققة واملقنقاطقق األشققد فقققرا

 خالل  م هم بفئة واحدة  وس رم إصدار بطاقاع موحدة له م الجهاع.

وققققال وزيقققر الصقققحقققة: و ققق قققد رققق قققديقققل القققتقققشقققررققق قققاع والققق ققق  نقققأمقققل ا  يقققكقققو  ققققريقققبقققا  

 يقنقار و ق قد  راسقة مقن وزارة القرقنقمقيقة  300سيصقبق  كقل مقواطقن  خق ق  اققل مقن 

 : الحقيقة الدوليةاملصدر  االجرماعية وصندوق امل ونة الوطنية  مؤمنا بالكامل من الدولة.

United 

Arab 
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 خبراء يوصون بإدراج تأمين املسؤولية العشرية في عقود املقاوالت 

أوصقىقخ خققاقكاء فققي ققطققاع القرققأمق ق  ا،مققارارق  بضققرورة ققيققام القجققهقاع ا قخققرقصققة بقإلققزامقيققة 

الرأم   على املسؤولية ال شرية ملهندسقىق  ومقققاولقي القبقنقاء وأ  يشقمقل هق ا القنقوع مقن 

  الرأم   املشاررع الهندسية من املبان  واملصانع والجسور واألنفاق.

وأ ققد رئقق ققع "املقق ققايققنققو  القق ققرج الققدولققيققة" ولققيققد الققجقق ققىقق   خققالل الققنققدوة القق قق  نققظققمققهققا 

ا  ا  الرأم   الخ يجي بالر او  مع "امل قايقنقو  الق قرج القدولقيقة" فقي   ق  حقول  قأمق ق  

املسؤولية ال شرية ملهندسى  ومقاولي البناء على ضرورة الروعية بقأهقمقيقة هق ا القنقوع 

نقمققا لقق قق ققب  ور أ ققاققك فققي  عققم  مقن الققرققأمقق قق   لقق ققع فققققط لققغققرض  قق ققصققيققل األقسققاط ًو

  وحماية االقرصا  الوطن  والثكوة الوطنية.

وقال الج ى  "ل ست لدينا   ربة ملحوظة في ا،مقاراع لقحقاالع انقهقيقار  سقءقب أخقطقاء 

في الرقصقمقيقم أو القرقنقفقيق  أو املقوا  املسقرقفقدمقة  لقكقنقنقا فقي مق قمقوعقة املق قايقنقو  الق قرج 

ر ام نا مع واق ة مهمة  رلخص في وقوع أضرار في مشروع  قكق قفقة إنشقاء بقنقائق  حقوالقي 

م يقار  رهقم و ق قد القرقققاقىق  مقن القنقاحقيقة القهقنقدسقيقة  قبق ق  أ  األضقرار انق قصقرع فقي  2

الواجهة الخارجية وهي نوع من أنواع الديكور وقمنا بر ميقل الشقر قة املقور ة لق قمقوا  

 فق قهقا وال 
ً
املسؤولية وبقالقفق قل ققامقت الشقر قة بقاسقتقبقدالقهقا  ق قد أ   قبق ق  أ  هقنقاك عقيقبقا

 “. ر مل األوزا  املط وبة له م الواجهة

ومققن جققهققرقق   أفقققا  الققرئقق ققع الققرقققنققفققيقق م لشققر قققة  ار الققرققأمقق قق  ورئققق ققع الققلققجققنقققة الققفققنققيقققة 

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/document(4).pdf


 النشرة االلكترونية

United 

Arab 

Emirates 

ل رأم   غ ك الب رم في جم ية ا،ماراع ل رأم   م مد عثما   بأ  املرح ة القراهقنقة 

 قرقطقق قب  ضققافقر كققافقة الققجقهقو  مققن شقركققاع القرققأمق قق  واملققققاولق ق  وجققمق ققيقة املققهقنققدسق قق  

والب دياع وغ كهقا لقكق   قبقدأ املقكقا قب االسقتقشقاريقة بقإ راج  قأمق ق  املسقؤولقيقة الق قشقريقة 

 عقلقى أهقمقيقة أ  يشقمقل هق ا القرقأمق ق  
ً
 بند رئ سىق  فقي شقروط عقققو  املقققاوالع  مقؤ قدا

  املشاررع الهندسية من املبان  واملصانع والجسور واألنفاق.

وأوضل عثقمقا  أ  أهقمقيقة  قأمق ق  املسقؤولقيقة الق قشقريقة ملقهقنقدسقىق  ومقققاولقي القبقنقاء  قأرق  

قاع إعققا ة الققرققأمقق قق  لصققاحققب  قاع الققرققأمقق قق  وبققمققشققار ققة شققركق مققن خققالل رقق ققويقق  شققركق

املشقققروع عقققن األضقققرار املقققا يقققة الققق ققق   قققلقققحقققق بقققأصقققحقققاج ا،نشقققاءاع نقققتقققيققق قققة الققق قققيقققوج 

واألضقققرار الققق ققق   قققلقققحقققق اقققهققق م ا،نشقققاءاع خقققالل عشقققر سقققنقققواع مقققن رسققق قققيقققم املشقققروع  

 مسقرقفقدمق  
ً
 في الوقت نفس  إلى إمكانية  وسقيقع نقطقاق القرقأمق ق  لق قشقمقل أيضقا

ً
مش كا

  املبان  بإي ا  سكن بديل لهم لفتكة م ينة.

وب   أ  أهمية ه ا النقوع مقن القرقأمق ق   قكقمقن فقي احقرقمقاالع إفقالس أو إغقالق املقققاول 

 أو 
ً
قانققوا أفققرا ا أو املققهققنققدس ملققكققا ققعققهققم بقق ققيققث يضققيققع حققق أصققحققاج القق قققققاراع سققواء كق

شركاع أو ممرق قكقاع القدولقة  بقا،ضقافقة إلقى صق قوبقة إضقبقاع مسقءقب الضقرر  ق قد عقدة 

سنواع  حيث  قوم شركاع الرأم ق  بقالقرق قويق  بقمق قر  إضقبقاع الضقرر  قغق  القنقظقر 

  عما إذا كا  ه ا الضرر رسءب ب  املهندس أو املقاول.

 وأ  سقءقب عقدم 
ً
 جقدا

ً
وأشار م مد عثما  إلى أ  ه ا النوع مقن القرقأمق ق  ال يقزال نقا را

 إلقى أ  هق ا القنقوع 
ً
انتشارم يكقمقن فقي عقدم إلقزامقيقرق  مقن ققبقل القجقهقاع ا قخقرقصقة  الفقرقا

  من الرأم   ل  ان كاساع إي ابية على االقرصا  الوطن .

 
ً
ومققن جققهققرقق   أوضققل ا ققحققامقق  أحققمققد الققرئقق ققسققىقق   أ  املشققرع ا،مققارارقق  لققم يققفققر  رشققررقق ققا

  شأ  املسؤولية ال شرية ولقكقاقهقا أ قت مقن خقالل نصقوص فقي ققانقو  املق قامقالع 
ً
خاصا

املدنية في الباج الخاص   قد املقاولة وما يرفرع عقنق  مقن القتقزامقاع  قمقا كقانقت هقنقاك 

 قق ققارج عققمقق ققيققة  ققحققا ققم  ولققة ا،مققاراع فققي ظققل  عققاوت القق قققققاراع املققرفققوعققة مققن املققالقق  

ضققد املققققققاول واالسقققتقققشققارم  حقققيققث طقققبققققققت فققق ققهقققا مققق ققا قققم الققدولقققة مقققفققهقققوم املسققؤولقققيقققة 

لقزام املقققاول واملقهقنقدس بقرق قويق  املقالقق   الق قشقريقة فقي شقأ  رق قويق  مقالق  املشققروع ًو

  عن األضرار النا  ة عن عم ياع البناء والتش يد.

 : الرؤيةاملصدر

Milliman: UAE INSURANCE INDUSTRY                    
REPORT – Preliminary 2019  

The UAE insurance market continued its trend for a third consecutive year with an overall increase in their 
profitability along with premium growth in 2019. Based on the preliminary disclosures (22 companies) and au-
dited reports (8 companies) of the UAE insurance companies listed on the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) 
and Dubai Financial Market (DFM), the Gross Written Premium (GWP) grew by 8.3% to AED 23.7b during 2019 
following a small increase in 2018. The increase in premium was primarily due to movements between listed 
and non-listed insurers. In addition, there was also an increase in labor guarantee contracts due to the Expo 
2020. 

 
GRAPH 2 – NET PROFIT (AED MILLIONS) 

On a net profit basis, the industry continued to im-
prove for the third year in a row achieving a net profit 
of AED 1,612m for 2019, compared to a net profit of 
AED 1,320m in 2018, an increase of 22.1%. The increase 
was primarily due to companies focusing on high 
yielding investments thereby achieving higher returns 
on their investments portfolio. These investment re-
turns were possible due to markets performing better 
in 2019 however; this is not a sustainable profitability 
strategy as higher yielding investments also carry 
high risk and volatility. 
Only 4 of 30 listed companies had a net loss during 
2019, the same number of companies that were in 
2017 and 2018. 

Orient Insurance Company and Abu Dhabi National 
Insurance Company (ADNIC) led the overall profitabil-
ity of the insurance sector in the UAE during 2019 with 
17 out of the 30 companies improving their results 
since 2018. 

GRAPH 1 – 
GROSS WRITTEN 
PREMIUM (AED 
BILLIONS) 

The Gross Written 
Premium, Net 
Profit and the 
Shareholder’s 
Equity for the 30 
listed insurance 
companies are 
shown in Exhibit 
1. 

On a net profit 
basis, the industry continued to improve for the third 
year in a row achieving a net profit of AED 1,612m for 
2019, compared to a net profit of AED 1,320m in 2018, 
an increase of 22.1%. The increase was primarily due to 
companies focusing on high yielding investments 
thereby achieving higher returns on their investments 
portfolio. These investment returns were possible due 
to markets performing better in 2019 however; this is 
not a sustainable profitability strategy as higher yield-
ing investments also carry high risk and volatility. 
18 of the 30 companies showed an increase in GWP in 
2019 over 2018*. 

Orient Insurance Company and Abu Dhabi National 
Insurance Company both grew to surpass Oman In-
surance Company to take the top two spots in terms of 
GWP as the latter experienced a reduction in premium 
compared to 2018. 
*The other 32 companies operating in UAE are not listed and hence 
excluded from this report. 

Although the GWP has increased for some companies, 
the net retained premium has actually reduced. 

Market had a 
high growth 
after a slow 

2018 year. This 
is primarily due 
to the impact of 
VAT wearing off 
and movements 
in business be-
tween listed and 
non-listed com-

panies. 
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Net Profit has 
shown a 22.1% 
increase to AED 
1,612m during 2019, 
compared to 2.8% 
in 2018. 

This is primarily 
driven by higher 
investment re-
turns. In addition, 
the 2018 profits 
were lower for 
some companies 
due to one-off 
provisioning for 
IFRS 9 that has 
inflated the in-
crease in year on 
year comparison. 

GRAPH 3 – TAKAFUL VS TRA-
DITIONAL GWP 

Takaful companies saw a 
growth in their top line in 2019 
of 5.8% in comparison to 8.8% 
increase for the traditional 
players. Total GWP for Takaful 
operators now stands at AED 
3.9b compared to AED 19.8b 
for traditional companies. 

Takaful Emarat and Al Khazna 
Insurance Company suffered 
the largest losses during 2019. 
In addition, 7 out of the 9 Taka-

ful operators made profits in 2019. GRAPH 4 – DISTRIBUTION OF NET PROFIT RATIO 

It is important to note that com-
panies are not consistent in re-
porting their financial results. For 
example, some companies sub-
tract general expenses to reach 
their underwriting profit but oth-
ers do not. 

This makes industry comparisons 
difficult at best and can cause 
misleading indications of profita-
bility for some companies. Hence, 
we have not included underwrit-
ing profit of the companies in our 
report. 
The net profit ratio for all companies 
is converging to the 1% to 9% range, 
with 8 companies achieving a profit 
ratio of 10% and above. 

To read and download full report, 
please Click Here 

 مؤتمر التأمين الصحي 

 18-2020/02/19دبي 

 املنصوري: قطاع التأمين مرشح لنمو ملحوظ بدعم األداء االقتصادي وإكسبو •

 2020: تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لزائري اإلمارات قبل نهاية ››الزعابي« •

   ت ش ار/ 18-2020/02/19    خالل الفتكة   -أقامت جم ية االماراع ل رأم   مؤ مر الرأم   الصحي بفندق أستيال  م مارم 

Changing Dynamic in the Insurance Sector 
إلقزامق  لق قزائقريقن  مقرقوقق قا أ   صقحقيه ا وقال املدير ال ام لهيئة الرأم    إبراهيم الزعا    إ  الهيئة  ر او  مع ال ديد من الجهاع ا خرصة  وذل  السرصدار نظام  أمق ق  

 قبل نهاية ال ام الجارم.
ً
  يكو  جاهزا

http://www.gaif-1.org/userfiles/file/Milliman%20Industry%20Report%202019.pdf
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 الرؤية املصدر: 

›الققققققزعقققققققا ققققققق »وأضققققققاف    فقققققققي  صقققققققريققققققق قققققققاع ›

صقحقافقيقة عقلقى هقامقش املقؤ قمقر  أ  جقمقيقع 

األمققراض املقق ققديققة مققغققطققاة بققمققوجققب وضققائققق 

الرأم   في الدولقة  مقا لقم يقرقم ا،عقال  عقن 

  الجهاع ا خرصة بأ  املرض وباء.

أ  يققققبقققق ققققغ نققققمققققو قققققطققققاع ››الققققزعققققا قققق »و ققققوقققققع 

القققرقققأمققق ققق  بقققا،جقققمقققال خقققالل الققق قققام القققجقققارم 

  األمقققققققققر الققققققققق م يقققققققققر قققققققققبقققققققققط 10%بققققققققق قققققققققدو  

بمشاررع البنية الر رية واملشاررع الكاقكت 

  في مفر ف القطاعاع.

 2020أهقققمقققيقققة إ سقققبقققو  ››القققزعقققا ققق »وأ قققد 

بالنسبة لققطقاع القرقأمق ق   الق م مقن شقأنق  

 عققم األقسققاط عققلققى مققفققرقق ققف املسققرققويققاع وبققمققفققرقق ققف القققققطققاعققاع  السققيققمققا مققن قققبققل 

  األطراف املشار ة في امل رض.

ققاع املقققطقققالقققبقققاع القققطقققبقققيقققة بقققطقققرح بقققرامقققف  قققأمققق ققق  صقققحقققي  أشقققار  وعقققن عقققمقققل  ققق ققق  شقققركق

  إلى أن  لم يرم رصد أية شر ة  فالف القانو  في ه ا الخصوص. ››الزعا  »

  كقق قمققة نققيقابققة عققن وزيقر االقققرققصقا   رئقق ققع مق قق ققع « القزعققا قق » فقي السققيقاق ذا قق   ألققققى 

إ ارة هققققيققققئققققة الققققرققققأمقققق قققق   املققققهققققنققققدس سقققق ققققطققققا  بققققن سقققق ققققيققققد املققققنققققصققققورم  حققققيققققث  ققققوقققققع 

أ  يشهد قطاع الرأم   الصحي في  ولة ا،ماراع نقمقوا مقلقحقوظقا فقي ظقل  »املنصورم«

اسققرققمققرار الققنققمققو االقققرققصققا م  وار ققفققاع الققو ققي الققرققأمققيققنقق  والصققحققي والققزيققا ة الققكققبقق ققكة 

املروق ة في أعدا  الزوار والسياح على هامش اسرضافقة القدولقة لقفق قالقيقاع مق قرض 

     . 2020إ سبو 

  فققي الققكقق ققمقة االفققرققرققاحققيقة ملققؤ ققمققر الققرقأمقق قق  الصققحققي  الق م  ققنققظققمقق  ››املقنققصققورم»وأ قد 

جققمقق ققيققة ا،مققاراع لقق ققرققأمقق قق   أ  الققرققأمقق قق  الصققحققي أصققبقق  ضققرورة ال غققنققخ عققاققهققا لققافققرا  

والحكوماع  وأ  الروق اع باسرمرار النمو في منظومة الرعايقة الصقحقيقة والقرقأمق ق  

الصحي ي رم ع ينا جقمقيق قا  ق قهقاع حقكقومقيقة وهقيقئقاع إشقرافقيقة ورققابقيقة وا ق قا اع 

مهنية وشركاع  أم   الب ث عن أفضل الوسائل والسبل لقرق قسق ق  هق م املقنقظقومقة 

  من الجوانب كافة.

›املققققققققنققققققققصققققققققورم»وشققققققققد   عققققققققلققققققققى ضققققققققرورة  ›

الققرققطققويققر املسققرققمققر لقق قققققاعققدة الققتققشققررقق ققيققة 

والققققرققققنققققظققققيققققمققققيققققة لققققهقققق ا القققققققققطققققاع  ورقققق ققققزيققققز 

ار باطق  و مق ق  بقالقرقكقنقولقوجقيقا واالبقرقكقار 

فقققققي سققققققءقققققيققققققل  ققققققققققققديقققققم أفضققققققل القققققخققققققدمققققققاع 

واملققنققرقق ققاع القق قق   قق ققاقق  احققرققيققاجققاع األفققرا  

و ققققققققوا ققققققققب الققققققققرققققققققنققققققققمققققققققيققققققققة االقققققققققرققققققققصققققققققا يققققققققة 

واالجرماعية ال   رشهدها  ول املنقطقققة  

الفققرققا فققي الققوققققت نققفققسقق  إلقققى أهققمققيققة زيقققا ة 

الققو قققي بققالقققرققأمققق قق  الصقققحققي و عقققم الققققققطقققاع 

 بالكوا ر الءشرية الخب كة املرفصصة.

أ  إلققزامققيققة الققرققأمقق قق   ››املققنققصققورم»وذ ققر 

الصحي في ال ديد من  ول املنطقققة وزيقا ة القو قي القرقأمقيقنق  والصقحقي ققد سقاهقمقت فقي 

  زيا ة ا،نفاق على القطاع وج    أ ثك  كامال.

مققققن إجققققمققققالققققي 43.6%وأشققققار إلققققى أ  أقسققققاط الققققرققققأمقققق قققق  الصققققحققققي شققققكقققق ققققت مققققا نسققققءققققرقققق  

مق قيقار  رهقم  19.1  بقققيقمقة وصق قت إلقى 2018األقساط املكقرقتقبقة فقي ققطقاع القرقأمق ق  لقق

مق قيقار  رهقم بقمقا 15.1 ما ساهم فرع القرقأمق ق  الصقحقي بقرق قويضقاع مقدفقوعقة بقققيقمقة 

مقن إجقمقالقي القرق قويضقاع املقدفقوعقة عقلقى مسقرقوت القققطقاع  بق قنقمقا بق قغ 51.4%نسءر  

 .2018في  75.8%م دل الخسائر في م ال الرأم   الصحي ما نسءر  

مققن جققهققرقق   أ ققد رئقق ققع مقق قق ققع إ ارة جققمقق ققيققة ا،مققاراع لقق ققرققأمقق قق   خققالققد بققن مقق ققمققد 

الققبققا م  عققلققى ضققرورة اسققرققمققرار أجققهققزة ا،شققراف والققرقققابققة عققلققى الققرققأمقق قق  الصققحققي فققي 

القيام بمسؤولي ها  شأ   طوير و  ديث القتقشقررق قاع املقنقظقمقة لقهق ا القنقوع القحقيقوم 

والققهققام مققن الققرققأمقق قق  بققمققا يققكققفققل ضققبققط القق ققالقققة بقق قق  أطققرافقق  وضققمققا  حقققققوق حققمقق ققة 

الققوضقققائققق واملسقققرققفقققيقققديققن  بققق ققيقققث رشققمقققل  ققققققنققق قق  أوضقققاع شققركقققاع القققرعققايقققة الصققحقققيقققة 

  وشركاع إ ارة النفقاع الطبية و ف يل الرقابة ع  ها.

Algeria 

Activité des Assurances en Algérie 
2018 

Ces dernières marquent une progression de 4%, pas-
sant de 120,2 milliards DA en 2017 à 125 milliards DA, 
en 2018. Par contre, un repli de 5% est enregistré par 
les assurances de personnes dont le niveau de pro-
duction a régressé de 700 millions DA, passant de 
13,4 milliards DA en 2017 à 12,7 milliards DA, en 2018. 

Globalement, les paramètres d’activité des assuranc-
es n’ont pas subi d’écarts substantiels comparés à 
2017. 

A l’instar de l’exercice 2017, l’activité des assurances a 
été animée, en 2018, par 23 sociétés d’assurances 
dont 12 sociétés d’assurance de dommages, 08 socie-
ties d’assurance de personnes, deux sociétés spécial-
isées et une société de réassurance, ainsi que par un 
réseau de distribution composé de 1 185 agencies di-
rectes, 1 501 agents généraux d’assurances, 38 courti-
ers d’assurances, 68 caisses régionales de mutualité 
agricole et un réseau d’agences bancaires activant 
dans le cadre de la bancassurance. 

Cette activité s’est traduite, en 2018, par un chiffre 
d’affaires global, toutes sociétés d’assurances       
confondues, de 143,7 Milliards DA, dont 137,7 Millards 
DA au titre de l’assurance directe, 1,7 Milliard DA au 
titre des assurances spécialisées et 4,3 Milliards DA 
au titre des acceptations internationales opérées par 
la CCR. 
S’agissant de l’assurance directe, le marché a pu 
maintenir une evolution positive de son activité, en 
réalisant un taux de croissance de 3%, comparé à 
2017. Les sociétés d’assurance directe ont réalisé, en 
2018, une production de 137,7 Milliards DA, contre 133,6 
Miliards DA en 2017, soit une progression de 4 milli-
ards DA, issue principalement des assurances de 
dommages. 
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Quant provisions pour sinistres restants à payer, leur 
niveau passe de 77,8 milliards DA à 76,5 milliards DA, 
soit, un recul d’environ 1 milliard DA. 

Toutefois, les engagements techniques des sociétés 
d’assurances, toutes provisions confondues, ont aug-
menté de 3%, passant de 149,7 milliards DA à 153,8 
milliards DA. Ces derniers font l’objet, en 2018, de 
couverture à hauteur de 142% par des actifs admis 

dont 83% par des Valeurs du Trésor. 

Au titre de l’activité financière, les sociétés d’as-
surance ont amélioré leur niveau de placements 
financiers et immobiliers. La variation par rap-
port à 2017, est de 6%, soit un encours global de 
289 milliards DA dont 162 milliards en Valeurs du 
Trésor. 

Cette activité a permis aux compagnies d’assur-
ances de générer des revenus financiers at-
teignant 8,9 milliards DA, contre 9,2 milliards DA 

en 2017, soit une baisse de 4%, contribuant, né-
anmoins, à la réalisation de résultats positifs. 

Au titre de l’exercice 2018, l’ensemble des sociétés 
d’assurance et de réassurance ont réalisé des résul-
tats positifs améliorant, d’un point, le taux moyen de 
rentabilité des fonds propres, qui passe de 8% en 2017 
à 9% en 2018. 

Une plus grande partie de ce rapport sera publiée 
dans la 145 édition du magazine Arab Insurance  

La structure du portefeuille, entre Assur-
ances de dommages et Assurances de 
personnes, reste inchangée avec respec-
tivement 91% et 9%, avec une légère amé-
lioration pour les assurances de dom-
mages. 
Le taux de pénétration (part des assur-
ances dans le PIB) du secteur n’a pas 
évolué. Il se situe à 0,7%. 

L’assurance automobile demeure pré-
pondérante avec une part de 50% de la 
production globale du marché et 55% des 
assurances dommages. Le niveau des primes émises 
de la branche passe de 65 Milliards DA en 2017 à 68,5 
Milliards DA en 2018, soit une augmentation de 5%. Il 
est noté, toutefois, une augmentation importante des 
assurances CAT.NAT, dont le niveau de primes est 
passé de 3,2 milliards DA en 2017 à 5,5 milliards DA, 
en 2018, soit une hausse de 74%. Les réajustements 
tarifaires opérés en 2017 sont, en partie, à l’origine de 
cette forte augmentation de cette branche. 

En matière d’indemnisation, les règlements de sinis-
tres enregistrent une baisse de 2% passant de 70,6 
Milliards DA en 2017 à 69,5 milliards DA en 2018. La 
branche automobile reste prépondérante avec un 
montant des règlements de 45,6 milliards DA contre 
46,3 milliards DA, en 2017. 

أط قت هيئة ا،شراف على الرأم   مبا رتها ا جرم ية ل رقأمق ق  الصقّحقي عقلقى األيقرقام 

وفق عقد مع املؤسسقة الق قامقة السقوريقة لق قرقأمق ق   شقريق  أسقاسقىق  فقي املقبقا رة وذلق  

ؤو  ا،جرماعية 
ّ
   د موافقة الّسيد وزير املالية والّسيدة وزيرة الش

هقق ا وقققد  شققف مققديققر عققام املققؤسققسققة القق ققامققة السققوريققة لقق ققرققأمقق قق   إيققا  الققزهققراء  أ  

 بقأ   30خطة الرأم   الصحي على األيرام  رضمن رشميل 
ً
ألف طفل يتيم  موضحقا

  نسبة التشميل مرهونة برأم   مصا ر الرمويل.

وأط قت هيئة ا،شراف على الرأم   مبا رتها ل رأمق ق  الصقحقي عقلقى األيقرقام وفقق عقققد 

  مع املؤسسة ال امة السورية ل رأم    شري  أساسى  في املبا رة.

وأ د الزهراء أ  الغاية من ال قد غ ك رب ية وأن  ي راك أ اك عقد لراريفق  يسق قهقدف 

 إلى القسقط السقنقوم 
ً
ألقف لق قكة فقققط  12األطفال من ه م الشري ة ال مرية  مش كا

  ورشمل  قديم الخدماع الصحية  اخل وخارج املشفى.
Syria 

 ))..هّمك همنا...صحتك بتهمنا..((

  30مبادرة لتأمين 
 
 ألف يتيم صحيا

 هيئة ا،شراف على الرأم   في سوريا واملشهد املصدر: 

مة ألعمال وساطة التأمين 
ّ
مؤسسة النقد تصدر القواعد املنظ

 اإللكترونية 

مة ألعمال وساطة الرأم   ا،لكتكونيقة  فقي خقطقوة  قأرق  ضقمقن جقهقو هقا القر 
ّ
ة إلقى  قطقويقر صقنقاعقة امقيقأع نت مؤسسة النقد ال ر   الس و م "ساما"  صدوَر القواعد املنظ

شرافي يضقمقن حقمقايقة و قفقاءة القرق قامقالع فقي ققطقاع رقأمق ق  وبقمقا يسقاهقم فقي الق الرأم   ورسهيل عم ية الحصول على الرغطية الرأمينية لطالا  الرأم    وضمن إطار رقا   ًو

 .  قيق اسرقرارم وعدالة الر امالع في 

 مع رؤية املم كة 
ً
مة ألعمال وساطة الرأم   ا،لكتكونية  أر   ماشيا

ّ
في  عقم ريقا ة األعقمقال ورق قزيقز  قققنقيقة القخقدمقاع املقالقيقة   2030وأوضحت املؤسسة  أ  القواعد املنظ

Saudi 

Arabia 



 النشرة االلكترونية

Saudi 

Arabia 

التكخيص بممارسة أعمال وساطة الرأم   ا،لكتكون  من خالل شقبقكقة ا،نقتقكنقت فقي 

املقمق ققكقة الق ققربقيققة السق قو يققة  إضقافقة إلققى  قنققظقيقم القق قالققة فققيقمققا بق ق  وسققيقط القرققأمق قق  

 أنقق  يققمقكققن االطققالع  شقكققل مققوسقع عققلققى الققققواعققد 
ً
ا،لقكققتققكونق  وشققركققاع القرققأمقق ق . عقق ققمقا

قققمقققة ألعقققمقققال وسقققاطقققة القققرقققأمققق ققق  ا،لقققكقققتقققكونقققيقققة مقققن خقققالل زيقققارة مقققوققققع املقققؤسقققسقققة 
ّ
املقققنقققظ

 (الرابطا،لكتكون  عاك )

 
ً
 مقققطقققوال

ً
أجقققرع جقققريقققدة املقققال حقققوارا

 -مققع املسققتققشققار/ رضققا عققبققد املقق ققطقق  

نائب رئ قع القهقيقئقة الق قامقة لق قرققابقة 

املقققققالقققققيقققققة  حقققققول مقققققا رشقققققهقققققدم سقققققوق 

 الرأم   املصرية من  طوراع.

وقققققد أوضققققل سققققيققققا ة املسققققتققققشققققار فققققي 

حوارم أ  الهقيقئقة رسقلقى إلقى  قرسقيق  

مققققققفققققققاهققققققيققققققم وقققققققواعققققققد الشققققققفققققققافققققققيققققققة 

وا،فصقاح فقى ققطقاع الققرقأمق ق  وذلقق  

مققققققن خققققققالل حققققققزمققققققة مققققققن القققققققققققققراراع 

 وأ  
ً
قامت الهيئة بإصدارها مؤخقرا

ف سفة الهيئة قائمقة عقلقى القرق قامقل 

بققققروح القققققققققققانققققو  ققققققبقققققل الققققتقققققشقققققد  فقققققى 

 املقققصقو  مقن ذلق  هقو القرق قاوز عقن ا قخقالقفقاع غق قك املقققصقو ة وغق قك 
ً
نص   موضحا

املقرق قمققدة  أمقا املقرقق قمقد مقاققهقا ومقا يصققل إلقى حقد القجققرائقم فق ققن  ق قهقاو  الققهقيقئققة فقى ا قفققاذ 

 .ا،جراء املناسب حيالها

 ما أشار إلى أ  ما  رف م الهيئة من قراراع  ب ث رسالة لطمأنة املسقتقثقمقر القجقا   

واملقرق قامق ق ق  مق قهقا عقلقى السقوق  وفقى حقال إذا مقا الشقر قة ألنها  ضمن حماية حقققوق 

كانت السوق غ ك منظمة  ففى     الحالة سيحقجقم املسقتقثقمقر القجقا  عقن القدخقول 

فقق ققهققا   ققخققاوفقق  مققن الققرققالعققب  وبققالققرققالققى  ققرفقق  الققكققيققانققاع القق ققاملققيققة الققرققواجققد فققى هقق م 

  السوق.

 150م يو  جنقيقة إلقى  60أما فيما يفص زيا ة الحد األ ن  لرأس مال الشركاع من 

 ملشقروع القققانقو  القجقديقد   فقإ  القرققابقة املقالقيقة رسقرقطقيقع 
ً
م قيقو  جقنقيقة مصقرم وفقققا

إلزام الشركاع الجديدة أو الراغبة فى  خول السوق بقالقحقد األ نقى الق ت نقص عق قيق  

مشققروع القققققانققو   لققكققن اليققمققكققاققهققا إلققزام الشققركققاع القققققائققمققة بققرققوفققيققق أوضققاعققهققا وزيققا ة 

 رؤوس أموالها له ا الرقم  إال   د املوافقة على مشروع القانو  وصدورم رسمًيا.

و سققؤالقق  عققن سققلققي الشققركققاع الققجققديققدة إلققى الققرققأمقق قق  عققلققى أصققول مسققاهققمقق ققهققا  أوضققل 

املستشار عبد امل ط  أ  الهيئقة ألقزمقة الشقركقاع القجقديقدة  ق قدم القرقأمق ق  عقلقى أ قثقك 

من أصول املساهم   واملر بقطق ق  اقهقم  لضقمقا  نقققطقرق ق   أوالهقا  أ  عقمقل 10%من 

شقر قة الققرقأمق قق  عقلققى رقغقطققيقة أصققول  

املسقققققققاهقققققققمققققققق ققققققق  ُيضقققققققر املسقققققققاهقققققققمققققققق ققققققق  

أنققفقققسقققهقققم  وضقققانقققيققق قققهقققا  ضقققمقققا   قققوسقققع 

 .شر ة الرأم   ب  ب عمالء جد 

وبقققققفقققققصقققققوص ققققققرار القققققهقققققيقققققئقققققة األخققققق قققققك 

 شأ   دويقن عقمقولقة القوسقطقاء عقلقى 

صقققدر الققققوضقققيققققققققة  أوضققققل املسقققتققققشققققار 

رضققققا عققققبققققد املقققق ققققطقققق  أ  الققققهققققدف مققققن 

الققققرار لق ققع مقق قرفققة  خققل القوسققيققط 

حقققققققيقققققققث أ  املقققققققطققققققق قققققققوج هقققققققو  قققققققدويقققققققن 

الققق ققققمققققولقققة ولقققق ققققع إجققققمقققالققققى الققققدخققققل  

فقققدخقققل القققوسقققيقققط ال يقققققققرقققصقققر عقققلقققى 

عقققققمققققققولقققققة ا،نققققققرقققققاج  هققققققنقققققاك حققققققوافققققققز 

ا،نراج   هناك حوافز إنرقاج وأخقرت لق قرق قصقيقل املقبقكقر وغق قكهقا  وبقمقوجقب ا،فصقاح 

 -باعربار أ  الهيئة ال امة ل رقابة املقالقيقة مقنقوطقة بق قمقايقرق  -والشفافية أمام ال ميل

  كا  البد من النص على نسبة ال مولة من القسط ول ع إجمالى الدخل.

ه ا وقد أشار املستشار عبد امل ط  في حوارم إلى م ف الرأم   عقلقى أصقول القدولقة  

ك ت لجنة فى املاضىقخ بقرئقاسقة 
ُ
وأ  ما س رم الرأم   ع ية هو املنشآع الحكومية  وش

قققا  نققققائققققًبققققا لقققق ققققوزيققققر   قققق ققققضققققويققققة عققققد  مققققن  وزيققققر املققققالققققيققققة  . مقققق ققققمققققد مقققق ققققيققققط  حققققيققققنققققمققققا كق

 لهيئة الرقابقة املقالقيقة  و قم إجقراء  ق ق  القدراسقاع الق قخ خقرجقت 
ً
االستشاري   وممثال

بققتققسققاؤل  هققل نققتققكك كققل جققهققة  ققرقق ققاقققد بققنققفققسققهققا أم يققرققم  ققنققظققيققم عققمقق ققيققة الققرقق ققاقققد مققع 

شركاع الرأم   ؟ وفى ال وائ  القديمقة هقنقاك نقص  ق قدم القرقأمق ق  عقلقى  ق ق  املقنقشقآع 

 .إال بموافقة الوزير ا خرص  وطالبنا بإزالة ه ا النص

وسوف يرم إنشاء صندوق ، ارة الرأم   على املنقشقآع القحقكقومقيقة  ويقفقرقص بقوضقع 

مقققواصقققفقققاع القققرقققأمققق ققق  و صقققنقققيقققف  ققق ققق  املقققنقققشقققآع و قققوزرقققع كقققل مققق قققمقققوعقققة أصقققول عقققلقققى 

قاع  قاع الققرققأمقق قق   وهققنققاك أصققول يققمققكققن الققرققأمقق قق  عقق قق ققهققا لققدت شققركق مقق ققمققوعققة مققن شققركق

  الرأم   وأخرت ذاع مبالغ م ينة يمكن  االحرفاظ اها فى صورة  أم   ذارى.

   يمكنكم 
ً
  الضغط هناولقراءة الحوار كامال

Egypt 

 مققن
ً
 ور "سققامققا" الققداعققم لققرققمققكقق قق  ورملققجقيققع نققمققو الققرقققققنققيققة املققالققيققة وملققوا ققبققة  وانقطققالقققا

الرطور االقرصا م ال م رشهدم املم كة  إلى جانب ر زيز مساهقمقة ققطقاع القرقأمق ق  

 .في إجمالي النا ف ا حلي

وبينت مؤسسقة القنقققد  أ  هق م القققواعقد تقهقدف إلقى  قنقظقيقم أعقمقال وسقاطقة القرقأمق ق  

ا،لققكققتقققكونقق  مقققن خققالل  قق قققديققد القققحققد األ نققى لققق ققمقققرققطقق قققبققاع والضقققوابققط الققالزمقققة ملققنققق  

 مؤسسة النقد ال ر   الس و م املصدر: 

 في حوار له مع جريدة املال:

تعمل على ››الرقابة املالية«املستشار رضا عبد املعطى : 

 إصالح التشوهات لضبط سوق التأمين

 املقققال املصدر: 

Companies 

News 

 مليون درهم 425إلى 6%ترتفع  ››أورينت«أرباح 

مق قيقو   رهققم  425لقرقصقل إلقى   6%بقنققسقبقة  2019ار قفق قت أربقاح شققر قة أوريقنقت لق قرقأمق ق  عقام االماارات الاعارباياة املاتا ادة: 

مق قيقار  رهقم إلقى   2.79م يو   رهم   ما ار فق قت حقققوق املسقاهقمق ق  مقن  24وبزيا ة  2018م يو   رهم عام  401مقابل 

مق قيقار  رهقم. وققال عقمقر األمق ق  القرئق قع القرقنقفقيق م إ  7.7م قيقاراع  رهقم إلقى  7م يار  رهم  وار ف ت املوجو اع من  3.1

الشر ة  حافظت على ريا تها لسوق الرأم   في الدولة؛ حيث أحرزع أعلى صافي أرباح وأقساط مكرتبة في السقوق   قمقا 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/InsuranceRulesAndRegulations/Rules_Governing_Insurance_Aggregation_Activities.pdf
https://almalnews.com/15-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b7%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7/
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Companies 

News 

 ما أ  لديها أعلى موجو اع وحقوق مساهم   ب   شركاع الرأم    إضقافقة إلقى 

  .م ياراع  رهم 3أعلى سيولة نقدية على شكل و ائع بنكية  صل إلى 

أعققق ققنققت شقققر ققة أوريققنقققت لقق قققرققأمقق ققق  الققرققا ققق ققة  ققجقققمققوعقققة الققفققطقققيققم عققن مقققوافققققققة  ققمققا 

مقؤسققسقة الققنققققد القق ققر ق  السقق ققو م عقلققى فقرقق  فققروع لقهققا فققي السق ققو يققة  ورق ققد ذلقق  

أول  صديقق لشقر قة أجقنقءقيقة لقفقرق  فقروع  قمقت املقوافقققة عق ق قهقا فقي املقمق قكقة ورق قمقل 

 على إنهاء إجراءاع التكخيص.
ً
 الشر ة حاليا

ومن املروقع أ   بدأ الشر ة في مقمقارسقة أعقمقالقهقا خقالل الق قام القحقالقي   قمقا حصق قت 

الشقر ققة عققلققى مققوافققققة الققنقققققد القق قر قق  السقق ققو يققة عقلققى رقق ققيقق قق  سقرا  مققانققع أبققوسققاق فققي 

مقنقصقب الققرئق قع الققرقنقفقيقق م لق قشققر قة فقي املقمقق قكقة ويقق قمقل سقرا  سقق قو م القجققنقسقيققة  

شها ة الزمالة من م د الرأم   الاكيطان  وقد عمل فقي عقدة شقركقاع  قأمق ق  ووسقاطقة 

 املاضية
ً
   أم   خالل الخمسة وال شرين عاما

 املصدر: ا،قرصا م

 51.9%ارتفاع صافي أرباح دار التأمين بنسبة 

سج ت  ار الرأم   )ش.م.ع(   ّسن في صافي األربقاح االمارات العربية املت دة: 

 2019مقق ققيققو   رهققم إمققارارقق  فققي عققام 16.17لققرققصققل إلققى   51.9%السققنققوم بققنققسققبققة 

مق قيقو   رهقم فقي الق قام السقابقق. نقتقيق قة ملقا سقبقق  أوصقىقخ مق ق قع   10.64مقارنة بقق 

 .من رأس املال 4%ا، ارة بمناقشة مقتكح  وزرع أرباح نقدية بقيمة 

مقق ققيققو   رهققم إمققارارقق    18.74 ققمققا حققققققققت  ار الققرققأمقق قق  إجققمققالققي  خققل شققامققل بقق ققغ 

مق قيقو   رهقم إمقارارق  م قجق قة 7.43  مقارنة بق 2019 يسماك  31ل  ام املنره  في 

فقي السقنققة املقالققيقة السققابققققة  مقمققا يق ققد عقالمققة مملقّجقق قة لقق قغققايقة بققالقنققسقبققة لق ققشقر ققة  

ر أساًسا قوًيا ل نمو املرب  املسردام في املسرقبل القريب
ّ
 .ويوف

رقق قق ققيققًقققا عققلققى الققنققرققائققف  قققال مقق ققمققد عققبققد  القققققبقق ققسققىقق   رئقق ققع مقق قق ققع إ ارة  ار 

الرأم  : "أ  أ اء  ار الرأم   خالل السنة قد فاق الروق اع  ه ا األ اء املقمقرقاز 

هو نتي ة الرطبيق الفّ ال لالستكا يق قيقاع املقدروسقة فقي جقمقيقع خقطقوط األعقمقال 

ومقق ققفققظققة االسققتققثققمققار  وسققيققكققو  هققدفققنققا لقق قق ققام الققجققديققد هققو االسققرققفققا ة مققن هقق ا 

  سيكو  هدفقنقا 
ً
الر سن املسرمر أل اء السنواع الثالث السابقة. ل مضى  قدما

هققو االسققرققمققرار عققلققى هقق ا األ اء  حققيققث بققدأنققا فققي رحقق ققة لقق ققرقق ققول الققرققق قق  لققتقق ققخقق ققك 

 ".الرقنياع الرقمية وقوة امل  وماع لر زيز أ اء األعمال

لققيققصققل إلققى   11.8%بققنققسققبققة  2019وار ققفققع إجققمققالققي األقسققاط املققكققرققتققبققة خققالل عققام 

مقق ققيققو   رهققم إمققارارقق  سققجقق ققت 210.88مقق ققيققو   رهققم إمققارارقق  مقققققارنققة بققق   235.82

 2019خقالل الق قام السقابقق.  قمقا ار قفقع صقافقي أقسقاط القرقأمق ق  املقكقتقسقبقة فقي عقام 

مقق ققيققو   رهققم فققي القق ققام السققابققق. فققي   148.37مقق ققيققو   رهققم مقققققارنققة بققق   153.13إلققى 

عقققنققققد  2019القققوققققت ذا ققق    ققققم رسقققويقققة صققققافقققي املقققطققققالقققبقققاع املققققرقققكقققبققققدة خقققالل عقققام 

مق ققيقو   رهققم إمقارارق  فققي الق ققام 84.44مقق قيقو   رهققم إمقارارقق  مقققارنققة بقمققبق قغ 84.41

%بنقسقبقة  2019 نتي ة لجميع ما سبق  ار فع صافي  خل اال رراج ل ام  .السابق

مق قيقو   رهقم م قجق قة 45.75مق قيقو   رهقم إمقارارق  مقققارنقة بقق   51.57ليصل إلى  12.7

 31خققالل الققق قققام السققابقققق.  قققمقققا ار ققفقققع إجقققمقققالققي رأس مقققال الشقققر ققة واحقققرقققيقققاطققيقققاتقققهقققا فققي 

م يو   رهم 99.10م يو   رهم مقارنة بق 132.38إلى  33.6%بنسبة  2019 يسماك 

في نهاية ال ام السابق. با،ضافة إلى ا حافظة على أرباح  اخ ية س يمة ومسقرقدامقة 

   قققم رققق قققزيقققز رأس املقققال واالحقققرقققيقققاطققق  ا،جقققمقققالقققي عقققن طقققريقققق إصقققدار 2019طقققوال عقققام 

 .2019م يو   رهم في الر ع األول من عام  15بقيمة  1سنداع  ائمة من فئة 

قققال مقق ققمققد عققثققمققا   الققرئقق ققع الققرققنققفققيقق م لققدار الققرققأمقق قق : "بققالققرغققم مققن  ققققق ققب أسققواق 

األسققهققم وانققفققفققاض أسقق ققار القق قققققاراع  فقققققد ار ققفققع إجققمققالققي القق ققائققد االسققتققثققمققارم مققن 

مق قيقو   رهقم إمقارارق  6.89ليصل إلى   57.8%م فظرنا االستثمارية املرنوعة بنسبة 

بق ققغ القنققققد ومققا  .مقق قيقو   رهققم إمقارارقق  فقي الق ققام السقابققق4.36مققققارنقة بققق  2019فقي عقام 

مققن إجققمققالققي األصققول  مققمققا يققدل عققلققى قققوة ونققاجقق ققيققة 22.4% يسققمققاققك  31يقق ققا لقق  فققي 

االسققتققكا ققيقق ققيققة املققطققّبقققققة والقق قق  و ققر ققكققز عققلققى املققنققافسققة فققي قققطققاع الققرققأمقق قق  مققن خققالل 

رة   قق ققسقق قق   ققفققاءة أعققمققالققنققا و قققققديققم مققنققرقق ققاع مققبققرققكققرة و ققوفقق ققك حقق ققول رقققمققّيققة مققرققطققّو 

 .ومسروياع عالية من الخدمة

: أمقققا بقققالقققنقققسقققبقققة ألبقققرز األحقققداث لققق قققام 
ً
ققا  حصقققول  ار  2019وأضقققاف عقققثقققمقققا  ققققائقققال كق

الرأم   على أول  صنيف ائرمان  لها  حيث حص ت الشر قة عقلقى  صقنقيقف ائقرقمقانق  

)جققيققد( مققع نققظققرة مسققرقققققبقق ققيققة  ”+B“ و صققنققيققف الققجققدارة املققالققيققة "-BBB" طققويققل ألجققل

  وكالة الرصنيف االئرمان  ال قاملقيقة. AM Best مسرقرة" له م الرصنيفاع من قبل"

 AM إ  ه ا الرأ يد لرصنيفنا االئرمان  من قبل وكالة  صنيف ائرمان   ولية مقثقل

Best  لن يق قزز عقالققا قنقا القرق قاريقة القحقالقيقة فق قسقب  بقل سقيقفقرق  األبقواج أيًضقا أمقام

 ".ال ديد من ال القاع الجديدة في جميع أن اء ال الم

 املصدر: املوقع االلكتكون  لشر ة  ار الرأم  
شب العربية" و"األهلي للتكافل" تعلنان بدء مناقشات مبدئية لدراسة "
ْ
ت

 اندماجهما

 "رشققب القق ققربققيققة لقق ققرققأمقق قق  الققرقق ققاونقق " أعقق ققنققت شققر ققرققااملاماالااكااة الااعاارباايااة السااعااوديااة: 

 18عققن قققرارم مقق قق ققسققىقق  إ ار قق ققهققمققا يققوم الققثققالضققاء املققوافققق " األهققلققي لقق ققرققكققافققل"وشققر ققة 

 .ببدء مناقشاع مبدئية بياهما لدراسة اندماج الشر ر   2020فاكاير 

وأوضحت الشر را  في بيان   منفصق ق ق  القيقوم عقلقى " قداول"  أ  القدخقول فقي هق م 

املناقشاع ال ي ن  بقالضقرورة أ  عقمق قيقة االنقدمقاج سقوف  قرقم بق ق  القطقرفق ق   ولقكقن 

 .فقط ليرم اسركشاف إمكانية وجو  منف ة مربا لة ب   مساه   الشر ر  

وبينرا أنق  فقي حقال  قم اال قفقاق املقبقدئق  عقلقى االنقدمقاج سقوف يقرقم  قوققيقع مق  قرة  قفقاهقم 

غقق ققك مقق ققزمققة بققيققاققهققمققا لققرقققققيققيققم جققدوت انققدمققاج الشققر ققرقق قق   مشقق ققك قق قق  إلققى أنقق  ال يققزال مققن 

 .الواجب الحصول على املوافقاع الرسمية قبل إ مام عم ية االندماج

وأشققارع الشققر ققرققا  إلققى أنقق  سقق ققرققم إطققالع املسققاهققمقق قق  عققن أم  ققطققوراع قققا مققة فققي هقق ا 

 ملرط باع ا،فصاح الرنظيمية ذاع الص ة
ً
 .الخصوص  وفقا

 رقامأاملصدر: 

https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/1515
https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/1247
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  تمكين للتأمين وشركة ريتش توقعان اتفاقية تقديم خدمات

  مركز االتصال املوحد الخاص بالتبليغ عن الحوادث

وقققق قققت شققر قققة  ققمقققكققق قق  لققق ققرقققأمققق قق  مقققمققثققق قققة فاالاااسااطاااياان: 

بقققالسقققيقققد/ مققق قققمقققد القققريقققمقققاوم مقققديقققرهقققا الققق قققام وشقققر قققة 

قققققققاع مقققققققق ققققققققمققققققققوعققققققققة اال صققققققققاالع  ريققققققققتققققققققش احققققققققدت شققققققققركق

هشقام زيقد مقديقر عقام  الف سطينيقة مقمقثق قة بقالسقيقد /

الشققر ققة  ا ققفقققاقققيققة  ققققققديققم خققدمقققاع مققر ققز اال صقققال 

املقوحقد القخقاص بقالقرقبق قيقغ عقن القحقوا ث القطقارئقة مقن 

خقققالل هققق م القققخقققدمققققة سققق قققرقققم ربقققط الققققرققققم ا قققجقققانقققق  )

( القققخقققاص بقققفقققدمقققة شقققر قققة  قققمقققكققق ققق  1800202202

لالسر ابة واملساندة القفقوريقة بقمقققسقم شقر قة ريقتقش 

ال   بدورها سرقوم بقاسقرقققبقال مقكقاملقاع القرقبق قيقغ عقن 

القحقوا ث القق ق  قققد  ق قدث مققع املشقتققك ق ق  " حققمق ققة القوضقائققق القرققأمقيقنققيقة " عققلقى مققدار 

الساعة  وسرقققوم شقر قة ريقتقش ضقمقن  لقيقة عقمقل سقررق قة بقاسقرقفقدام القرقققنقيقاع 

الحديثة بإبالغ م قق  الحوا ث املنتشرين في جميع م افظاع الضفة الغربقيقة 

وققطقاع غققزة  عقاقك الققهقا ققف والقرسقائققل القنققصقيقة والققاقكيقد ا،لققكقتققكونق   بقا،ضققافقة إلققى 

   قارير  ورية مفص ة عن كل حالة

وأ ققد الققريققمققاوم بققأ  هقق م الققخققدمققة  ققأرقق  ان ققجققامققا مققع رسققالققة الشققر ققة اققهققدف رفققع 

مسروت الجو ة في خدماع ما   د البيع املقدمة لق قمقشقتقك ق ق  مقن خقالل  ق قققيقق 

سرعة االسقرق قابقة لقهقم و قققديقم املسقانقدة القفقوريقة فقي حقال 

  على مدار الساعة –ال قّدر    –وقوع الحا ث 

 إلى أ  ما  رضمنق  هق م اال قفقاققيقة مقن بقنقو  يضقمقن 
ً
ُمش كا

الققتققزام شققر ققة  ققمققكقق قق  لقق ققرققأمقق قق  بققمققؤشققراع األ اء الققخققاصققة 

بققفققدمققة االسققرقق ققابققة الققفققوريققة مققن حققيققث السققرعققة وحققرققمققيققة 

االسققرقق ققابقققة  ومقق ققدالع رضققىقققخ املشققتققك قق ققق   حققيققث أ  هققق م 

القققخقققدمقققة لقققن  قققرقققوققققف بقققمققق قققر  القققرقققبققق قققيقققغ عقققن القققحقققا ث بقققل 

ستسرمر لالطمئقنقا  عقلقى سقالمقة املشقتقكك فقي القيقوم الق م 

يلي الحا ث والحصول على رغ ية راج ة و قييم لق قمق قيقة 

املساندة ال   حصل ع  ها من موظقفق   ائقرة القرق قويضقاع 

  في الشر ة

وقققد أشقققا  مققديقققر عققام شقققر قققة ريققتقققش السققيقققد هشقققام زيققد عقققلققى أهقققمقققيققة هققق م الشققرا قققة مقققع 

شقركقاع الققرقأمقق ق  فققي فق ققسقطقق ق  وذلقق  لقرقق قزيققز أهقمققيقة الققققطققاع القخققدمقارقق  ا قحقق قيققة  حقيققث 

يق قرققاقك ققطققاع القرققأمق ق  احققدت أهقم الققققطقاعققاع ا قخقدومققة واملقمق ققزة مقن قققبقل شقر ققة ريقتققش 

  املرفصصة في م ال خدمة ال مالء والرم ز اهم

 الندوة العربية حول 

 “الشمول املالي والتأمين املستدام”

 23-2020/02/24مصر  -مايوت الزمالك 

وزيققققر املققققالققققيققققة  - طبقققق ققققضققققور الققققد ققققرققققور/ مقققق ققققمققققد مقققق ققققيقققق

ققيقمقت القنقدوة 
ُ
وبرعاية الهيئة ال امة ل رقابة املالية  أ

الققق قققربققققيقققة حققققول الشقققمقققول املققققالقققي والققققرقققأمققق قققق  املسقققرققققدام 

بالر او  ب   ا،  ا  املصرم ل رأم   وا،  ا  الق قام 

ال ر   ل رأم   بقاعة عايدة بفندق ماريقوع القزمقالق  

 .23-2020/02/24مصر خالل الفتكة   -

و ققأرقق  هقق م القققنققدوة فققي إطقققار  ققنققفقققيقق  الققاقققكنققامققف القققثقققققافقققي 

لقققإل ققق قققا  الققق قققام الققق قققر ققق  لققق قققرقققأمققق ققق    وققققد جقققاء إخقققرقققيقققار 

 موضوع الشمول املا لي و نمية

 الرأم   املسردام  لروف ك  منصة

لققققجققققمققققيققققع أصققققحققققاج املصققققلققققحققققة فققققي مقققق ققققرققققمققققع الققققرققققأمقققق قققق  

واملهرم   اه م الصناعة ل مشار ة القنقشقطقة  ورق قزيقز 

القدرة على الركيف  و  ف ز ا،بركار  وزيا ة القرقنقمقيقة فقي الشقمقول املقالقي والقرقأمق ق  املسقرقدام فقي 

 أسواقنا.

جققارم  قق ققديققد وفققي كقق ققمققرقق  االفققرققرققاحققيققة صققرح مقق ققالققي وزيققر املققالققيققة الققد ققرققور/ مقق ققمققد مقق ققيققط أنقق  

 3 القققققيققمققة الققفقق قق ققيققة واملققنققاسققبققة لقق ققسققنققداع الققخققضققراء فققي ضققوء قققيققمققة الققطققرح املققرققبقققققيققة والققبققالققغققة

 .م ياراع  والر  وذل  على حسب ظروف السوق و وقيرا  

عقن  2020/02/21والجدير بال  ر أن   قد أع نت وزارة املالية يوم الجقمق قة املقاضقىق  املقوافقق 

القبققدء فققي ا،جققراءاع الققرققمققهقيققديققة لققطققرح أول إصققدار حققكققومقق  سققيققا م لقق قسققنققداع الققخققضقراء فققي 

صقدر 
ُ
السوق الق قاملقيقة  لقرقصقبق  مصقر أول  ولقة بقمقنقطقققة الشقرق األوسقط وشقمقال أفقريقققيقا  

السقنقداع القخقضققراء السقيققا يقة  اققهقدف  قنقورقع مصقا ر القرقمققويقل و ققوسقيقع ققاعقدة املسقتققثقمقريققن 

بقالسقوق املصققريقة  وخققفق   ققكق قفققة القرققمقويقل عقلقى األوراق 

الحكومية  و رسي  الدورالريا م ملصر في  قبقنق  سقيقاسقاع 

تهدف إلى رملجيع االستثماراع النظيفة باملنطقة  و وفق قك 

 .الرمويل املسردام ل مشروعاع الصديقة ل ب ئة

األمققق ققق  الققق قققام  -هققق ا وققققد بققق ققق  األسقققرقققاذ/ شقققكقققيقققب أبقققو زيقققد 

لإل  ا  ال ام ال ر   ل رأم   خالل ك مرق  ا،فقرقرقاحقيقة أ  

ل رأم   مسؤولية م رم ية  ر اوز ا،عقرقبقاراع واألهقداف 

القرأسققمققالقيققة؛ فققدورنقا ال يقققققرقصققر عققلقى الققرققأمقيققنققاع الق ققا يققة؛ 

له ا أصب ت هيئاع ا،شقراف والقحقكقومقاع  قؤ قد عقلقى أ  

يقققكقققو  لقققققققطقققاعقققنقققا  ور فقققي القققرقققنقققمقققيقققة املسقققرقققدامقققة  لقققرقققضققق قققيقققق 

الققهققويققة القققرققأمققيقققنققيققة و قققوسققيققع الشققمقققول املققالققي لققق ققفققئقققاع ذاع 

 . الدخل ا حدو 

فالرأم   املسردام هو مقاربة جديقدة لق قرقأمق ق   قأخق   ق ق ق  االعقرقبقار ذوم القدخقل ا قحقدو  ، خقالقهقم 

 ضمن قائمة املشمول   بالخدماع املالية والرأمينية؛

ل ا فمن الضرورم  ق يص ك فة الرأم   و كييقف املقنقرقوجقاع )القطقاق   القحقيقاة  املقمقرق قكقاع( لقرقصقبق  

 في مرناول أ اك عد  ممكن من املؤمن لهم.

وأضاف أ  الرأم   املسردام يساهم في  ض يق الف وة الرأمينية   إال أن  ال يمقكقنق  سقدهقا بقاملقطق قق 

  ولققكققن الققرققأمقق قق  املققرققنققاهققي الصققغققر و ققأمقق قق  الققكققوارث والققرققوعققيققة لقق ققمققوم الققجققمققهققور  ققققق ققص مققن الققفقق ققوة 

 دري يا   ما أ  الرأمينقاع القطقويق قة األمقد هقي رافقد مقهقم مقن روافقد اال خقار والق م يسقاهقم فقي القرفقع 

 من إجمالي االستثمار ال م هو عصب الرنمية االقرصا ية.



 النشرة االلكترونية

  ما وضل ل سا ة الحضور  أ  الشمول املالي قد خ ق   دياع جديدة من أهمها:

P.P.P   (Partnership, Private, Public )ضرورة الر او  ب ق  القققطقاعق ق  الق قام والقخقاص  •

 .وذل  لرففيف ال بء على م زانية الدول 

 ج ل الشمول املالي من أهداف الشركاع   زء من املسؤولية االجرماعية؛  •

 إ راج الشمول املالي في الر  يم  وخاصة في الدراساع املالية  الرأم   ورسي ك املقاوالع؛ •

الشمول املالي عم ية  رط ب نفسا طويال  ل ا فاالستكا قيق قيقاع يق قب أ   صقاغ عقلقى مقدة  •

 ( سنة.15طوي ة )

 ه ا وقد أوضل أن  على شركاع الرأم   ال مل على ضالث مسروياع.

وفي خرام ك مر   أ د على أ  حاجرنا  م رم اع ل رأم    ز ا  يوما   د يوم؛ والشمول املالقي 

 أهم  ليل على ذل .

وقققد  ققرقققضققمقققن بققرنقققامققف القققنققدوة الققق ققديققد مقققن املققواضقققيققع القققهققامقققة مققاقققهققا الققرقققمققكققق قق  املسقققرققدام لققق ققمقققرأة 

والشقققمقققول القققرقققأمقققيقققنققق  حقققيقققث  عقققا األسقققرقققاذ/ بقققاسقققل القققحقققيقققنققق   رئققق قققع مققق ققق قققع إ ارة شقققر قققة مصقققر 

القابضة ل رأم    إلى ضرورة إطالق مبا رة حقيقية لرمك   املرأة بقطاع الرقأمق ق   مقؤ قدا عقلقى 

عزم الشر ة القابضة ،طالق مبا رة لالحرفاظ باملقرأة فقي مقكقا  عقمق قهقا فقي بقمقك أفضقل لقرقمقثقيق قهقم 

  بم الع ا، اراع.

ومقققن جقققانقققعقققهقققا ققققالقققت إلقققيقققنقققا بقققو قققاروفقققا  

رئق قع مقق ق ققع إ ارة شقر ققة مقيققرقاليققف 

مصققققققققر  إ    –لققققققققرققققققققأمققققققققيققققققققاع الققققققققحققققققققيققققققققاة 

املساواة ب   الجقنقسق ق  رق قنق  حصقول 

املقققققرأة عقققققلقققققى نقققققفقققققع فقققققرص القققققرجقققققل فقققققي 

الققحققوافققز والققروا ققب والققفققرص ونققفقققع 

املقق ققامقق ققة  مققؤ ققدة عققلققى ضققرورة وجققو  

 فرص مسردامة ل نساء ال  االسردامة لن  ر قق إال بمشار ة املرأة.

وقال األسراذ/ شكيب أبوزيد  األم   ال ام لإل  ا  ال ام ال قر ق  لق قرقأمق ق   إنق  يق قب القرقأ قيقد عقلقى 

 ور النساء في الرنمية املسردامة ملساعدتهم على مواجهة ال قباع ال    واجههم إلى جانب  نقمقيقة 

االقرصا   كل  مؤ دا على أ  االعرما  على النساء يفرض نفس  في ظل إقرار األمقم املقرق قدة بقأ  

 .2030 مك   املرأة ضمن أهداف الرنمية املسردامة 
 ما ناشد ا خرص   بضرورة مساواة املرأة بالرجل في الروا ب  الفرا إلى أ  نسبقة شقمقول القرجقال 

مققن الققرجققال يققمققرقق ققكققو  حسققابققاع بققنققكققيققة  19%مضققيققفققا أ    فققي الققخققدمققاع املققالققيققة أعققلققى مققن الققنققسققاء 

  ل سيداع. 9%مقارنة ج

وأضقاف أ  نققرققائققف رقق قق ققيققم الققبققنققاع أعققلققى مققن رقق قق ققيققم الشققبققاج وخققاصققة فققي  قق قق  املققهققن  ققمققا حققدث فققي 

خري اع الطب برونع واملغرج  مؤ دا على أ  اسرفدام النساء ل ركنولوجيا أعلى مقن القرجقال  

 . مؤ دا على أ   مك   املرأة أصب  ضرورة لالسرفا ة من مهاراتهم لر قيق الرنمية

 
 املصدر: حابققق  وأموال الغد

ُعقققد إجقرقمقاع القجققمق قيقة الق قمققومقيقة لق قرابقطقة القق قربقيقة لقققوانقق ق  القرقأمق ق  يققوم 

بفندق ماريوع الزمال  وذل  على هامش فق قالقيقاع القنقدوة  2020/02/23

 ال ربية ل شمول املالي والرأم   املسردام.

وقققد ُعققققققد هققق ا ا،جقققرققمقققاع بقققالققرقققنقققسققيقققق مققع رئققق قققع الققهقققيقققئققة ا، اريقققة لققق ققرابقققطقققة 

أمققق ققق  عقققام  -األسقققرقققاذ/ مققق قققمقققد مقققظقققهقققر حقققمقققا ة واألسقققرقققاذ/ شقققكقققيقققب أبقققو زيقققد 

 ا،  ا  ال ام ال ر   ل رأم  .

والجدير بال  ر أن   م مناقشة ال ديد من املقواضقيقع القهقامقة املقدرجقة عقلقى 

جدول أعمال هق ا ا،جقرقمقاع   ومقن أهقمقهقا إنقرقفقاج أعضقاء القهقيقئقة ا، اريقة 

 ل رابطة ليصب  التشكيل الاهائ  ل هيئة ا، ارية ل رابطة كاألر :

 االماراع -رئ ع الهيئة ا، ارية  -األسراذ/ م مد مظهر حما ة  •

 االر   -نائب رئ ع الهيئة ا، ارية  -األسراذ/ ماهر الحس    •

 -عضققققققو الققققققهققققققيققققققئققققققة ا، اريققققققة  -املسققققققتققققققشققققققار/ مققققققروا  إسققققققمققققققاعققققققيققققققل  •

 الس و ية

 الس و ية -عضو الهيئة ا، ارية  -األسراذ/ باسم عو ة  •

 مصر -عضو الهيئة ا، ارية  -األسراذ/ شريف مبارك  •

 مصر -عضو الهيئة ا، ارية  -الد رور/ أشرف إسماعيل  •



 النشرة االلكترونية

 زيارة وفد إعادة التأمين الكويتية

 ملقر األمانة العامة لإلت اد العام العربي للتأمين

قام وفد من شر ة إعا ة الرأم   الكقويقتقيقة )القكقويقت( مقكقو  مقن كقل 

 من :

املققديققر الققرققنققفقيقق م املسقؤول عققن   - مقق ققمققد الققطققبققطققبقائقق االسقرققاذ/  •

 ال م ياع

 - عبد   األحمقداالسراذ/  •

مسقققؤول عقققن ا، ققققرقققرققققاج ا،خقققرققققيققققارم 

 فر ي املمر كاع وال نف السياسى  

 –زيقارة االسققرققاذ/ شققكققيققب أبققو زيققد 

االم   ال ام لإل  ا  ال قام الق قر ق  

 بمكرب  بمقر األمانة ال امة لإل  ا  . 2020/02/20ل رأم   يوم 

هقق ا وققققد   قققم اضققنقققاء القققزيققارة مقققنقققاقشققة الققق قققديقققد مققن املقققواضقققيققع القققرقققأمققيقققنقققيققة القققهقققامقققة 

 املطروحة على الساحة اآل .

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

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