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 Dear readers, 

We will appreciate receiving any information about your       
company and the Insurance industry in your country. 

Thank you for your support. 
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Global reinsurance market conditions are said to be 
improving by rating agency A.M. Best, who maintains 
a stable outlook on the sector, but sees traditional 
reinsurance capital becoming increasingly dependent 
on third-party sources of capacity and ILS.  

Insurance-linked securities (ILS) and third-party re-
insurance capital are becoming increasingly im-
portant to traditional reinsurers business models, 
that’s the upshot of A.M. Best’s analysis.  

The rating agency is maintaining a market segment 
outlook of stable on the global reinsurance industry 
for 2020, thanks to the pricing environment stabilis-
ing somewhat. 

However, A.M. Best warns that pricing is stabilising 
“at levels below long-term adequacy” suggesting that 
it still has a bearish view on the profitability pro-
spects of many traditional reinsurers. 

In addition, A.M. Best highlights third-party capital as 
another key driver of stability in global reinsurance 
markets. 

Citing, “the continuing alignment between traditional 
and third-party capital” as key, while also seeing the 
life reinsurance sector as stable as well. 

Commenting on prcicing, A.M. Best says, “Although 
rates in the non-life reinsurance market have im-
proved modestly, pricing has not kept adequate pace 
with the changing risk dynamics, as illustrated by 
loss development from events such as hurricanes 
Irma and Maria and Typhoon Jebi, and potential loss-
es from more-recent events (e.g., Hurricane Dorian).” 

The rating agency believes that reinsurance pricing is 
still being driven by the availability of third-party cap-
ital. 

This, of course, is true in some regions, but inaccu-
rate in others. As third-party capital has a significant 
influence in the United States property catastrophe 
reinsurance market, for example, but much less in-
fluence in Europe and Asia, while in casualty and 
specialty lines its influence is insignificant. 

The fact A.M. Best makes such a big deal of the influ-
ence of third-party capital is perhaps more a reflec-
tion that traditional reinsurers are so reliant on re-
turns from regions that are ground-zero for ILS 
funds, than the actual amount of capital itself, at this 
stage. 

Of course, ILS continues to expand its horizons and 
this is going to only pile on additional pressure, as 
the capital markets find ways to access a widening 
array of exposures in the reinsurance market. 

A.M. Best sees ILS and traditional reinsurance busi-
ness models as increasingly interlinked. 

“The increasing interdependence between traditional 
capacity and third-party capital through joint ven-
tures, retrocession and direct ownership should 
serve to more closely align return objectives for the 
market overall,” the rating agency explains. 

Of course, this alignment of return objectives can 
only be at lower levels than the traditional market 
would have once enjoyed, suggesting that the use of 
third-party capital is a one-way street towards a per-
manent integration of the capital markets directly 

within the business models of reinsurers and without 
it they (the traditionals) may struggle to survive. 

“Third-party capital also represents a benefit in the 
form of stabilized earnings of rated balance sheets, 
due to tail risk being assumed by this capital,” A.M. 
Best adds. 

Importantly, A.M. Best hopes that third-party capital is 
going to “hold the line on future return expectations”, 
especially since the impacts of consecutive catastro-
phe loss years continue to be felt broadly by ILS 
funds. 

The benefits of embracing third-party capital are clear 
for major reinsurers, with capital consumption and 
earnings volatility declining, thanks to the increased 
use of third-party capital sources for retrocession 
programs, A.M. Best adds. 

We would also suggest that the increased use of third
-party capital in ILS structures managed by reinsur-
ers is also helping them to pass on some of the most 
volatile, catastrophe exposed business to others in 
return for a fee, which is also moderating the volatility 
in the results of reinsurers. 

But all of this adds up to a decreasing chance of a 
return to the reinsurance cycle of old, as third-party 
capital is becoming such a permanent feature of rein-
surance strategies that it is increasingly difficult to 
see it retreating. 

“The glory days of a robust non-life pricing environ-
ment may not return given the fluidity of capital in-
flows to the sector,” A.M. Best warns. 

Probably the most interesting insight in A.M. Best’s 
latest update is about return ambitions converging, 
between traditional reinsurers that leverage increas-
ing amounts of third-party capital and the ILS fund 
players themselves. 

The market may have passed a tipping point, where 
reinsurers thought they could recover some of the 
excess returns they were used to earning. 

As reinsurers transition to a long-term return on eq-
uity target in the 8% to 10% range, they are closing on 
(moving down towards) the return expectations of 
many ILS fund investors. 

For us, this is only going to accelerate the urgency for 
re/insurers to become more efficient, reduce their 
costs and embrace technology, to better manager and 
deploy their capacity. 

Long-term ILS investors, in the pension fund and sov-
ereign wealth fund vein, have lower long-term return 
hurdles than reinsurers and the ILS market can still 
deploy their capital more efficiently than many rein-
surers could. 

A.M. Best notes the potential for ILS capital to remain 
a disruptive force in reinsurance, albeit we believe the 
increasing interdependence will perhaps make for a 
period of smoother relations over the next few years, 
in particular as losses are fully digested and strate-
gies evolve. 

It’s clear that, for reinsurers, embracing third-party 
capital has become incredibly important and is only 
going to become more so. 
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It’s how it is embraced that is going to matter the 
most over the coming decade, though. 

As reinsurers establish the most effective way to 
bring the capital markets more directly into their 
business models, to drive incremental profits and not 
a continued cannibalisation of the returns they en-
joyed in their glory days. 

It’s important to add, that the end of one set of glory 
days may well give rise to the beginning of another. 
But being able to adapt and evolve is going to be vital 
and it seems unlikely everyone will succeed and so 
many more changes in the reinsurance landscape are 
likely ahead. 

Artemis.bmSource:  

Oman 

  أوال: املرا ز املالية )عام وحياة(

 إجمال رؤوس االموال 

مق قيققو  ريقال عقمقانق  فققي 248,689بق قغقؤ رؤوس أمقوال شقركققاع القرقأمق ق  حقوا ققي 

أم بقنقسقبقة  2017مق قيقو  ريقال عقمقانق  فقي عقام  248,456مقارنقة بقق  2018عام 

 0,1%ار فاع ب غؤ 

 )إجما ي األصول )املوجو اع 

قاع الققرققأمقق قق  إ ققى أر ققفققاع إجققمققا ققي أصققول  رشقق ققك الققبققيققانققاع املققالققيققة املققدققققققة لشققركق

مقق قيققار  1,105لققرقصققل إ قى حقوا ققي  5%بقنقسققبقة  2018شقركقاع الققرقأمق قق  فقي القق قام 

 1,048والقيقي بق قغقؤ حقوا قي  2017ريال عمقانق  مقققارنقة بق جقمقا قي األصقول لق قام 

م يو  ريال عقمقانق   قرق ق قق بقالقرقأمق ق  الق قام و  804,540م يار ريال عمان  منها 

مقق ققيققو  ريققال عققمققانقق   ققرقق قق ققق بققالققرققأمقق قق  عققلققى القق ققيققاة مقققققارنققة بققالقق ققام  300,665

مقق ققيققو  ريققال عققمققانقق   ققرقق قق ققق بققالققرققأمقق قق  القق ققام و  95,4707والققيققي بقق ققغققؤ  2017

 م يو  ريال عمان   ر  ق بالرأم   على ال ياة.253,262

 إجما ي ا،ستثماراع 

مق قيقو  ريقال 621,137حقوا قي  2018ب غ إجما ي إستثماراع شركاع الرأم ق  فقي اقهقايقة 

مقق ققيققو  ريققال عققمققانقق  إسققتققثققمققاراع شققركققاع الققرققأمقق قق  الققوطققنققيققة و 388,186عققمققانقق  مققنققهققا 

مقق ققيققو  ريققال عقمققانقق  إسققتقثققمققاراع شققركققاع القرققأمقق قق  االجققنق ققيققة مقققققارنقة بققنققهققايققة 232,951

مقق قيقو  ريققال 377,262مق قيققو  ريقال عقمقانقق  مقنقهققا 581,317والقيقي بقق قغقؤ حققوا قي  2017

ققاع القققرقققأمققق ققق  القققوطقققنقققيقققة و  مققق قققيقققو  ريقققال عقققمقققانققق  204,055عقققمقققانققق  إسقققتقققثقققمقققاراع شقققركق

 إستثماراع شركاع الرأم   االجن ية

 ال ائد من االستثماراع 

حقيق  3%بقنقسقبقة    2018إنخفاض إجما ي ال ائد من إستثماراع شركاع الرأم ق  فقي 

مقق ققيققو  ريققال عققمققانقق  عققوائققد 11,755مقق ققيققو  ريققال عققمققانقق  مققنققهققا 18,544بقق ققغققؤ حققوا ققي 

مق قيقو  ريقال عقمقانق  عقوائقد إسقتقثقمقاراع 6,789إستثماراع شركاع الرأم   الوطنيقة و 

ققاع القققرقققأمققق ققق  االجقققنققق قققيقققة مقققققققارنقققة بقققق  مقققنقققهقققا  2017مققق قققيقققو  ريقققال عقققمقققانققق  فقققي 19,137شقققركق

قققاع الققققرققققأمقققق قققق  الققققوطققققنققققيققققة و 12,153 مقققق ققققيققققو  ريققققال عققققمققققانقققق  عققققوائققققد إسققققتققققثققققمققققاراع شققققركق

 م يو  ريال عمان  عوائد إستثماراع شركاع الرأم   االجن ية6,985

 إجما ي صافي األرباح 

قاع الققرققأمقق قق  حققوا ققي  مقق ققيققو  ريققال عققمققانقق  فققي 35,252بقق ققغ إجققمققا ققي أربققاح شققركق

أم بق ر قفققاع نسق قرقق      2017مقق قيقو  ريققال عقمقانق  فققي  23,696مقققارنققة بقق  2018

%49 

 ال موالع و كاليف االنراج 

قاع الققرققأمقق قق  بققنققسققبققة       إر ققفققع إجققمققا ققي عققمققوالع و ققكققالققيققف االنققرققاج القق ققاصقق   شققركق

م يقو  31,631م يو  ريال عمان  مقارنة بق  34,724لرصل إ ى  2018في  %10

 2017ريال عمان  في 

 إجما ي املصروفاع اال ارية وال مومية 

مققارنقة بق 6%بنسبة  2018إنخفض إجما ي املصروفاع اال ارية وال مومية في 

2017 

: نشاط الرأم   ال ام وال ياة
ً
 ثانيا

 )إجما ي االقساط املباشرة )بامل يو  ريال 

 شركاع الرأم  
 االجما ي الرأم   على ال ياة الرأم   ال ام

 نسبة الرغ ك % 2018 2017 نسبة الرغ ك % 2018 2017 نسبة الرغ ك % 2018 2017

ققاع القققرقققأمققق ققق   شقققركق

 الوطنية

322,056 345,253 7 33,216 35,034 5 355,272 380,287 7 

ققاع القققرقققأمققق ققق   شقققركق

 االجن ية

68,144 58,712 (14) 28,156 24,597 (13) 96,300 83,308 (13) 

 3 463,595 451,571 (3) 59,631 61,372 4 403,964 390,199 املجموع
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 وزيع نسب االقساط املباشرة على فروع الرأم   

  )االجما ي(

Oman 

 وزيع نسب االقساط املباشرة على أنواع الرأم   على 

  ال ياة )اجما ي(

 )إجما ي الر ويضاع املدفوعة )بامل يو  ريال 

 شركاع الرأم  
 االجما ي الرأم   على ال ياة الرأم   ال ام

 نسبة الرغ ك % 2018 2017 نسبة الرغ ك % 2018 2017 نسبة الرغ ك % 2018 2017

شركاع الرأم   

 31 338,472 258,470 5 19,932 18,986 33 318,540 239,484 الوطنية

شركاع الرأم   

 2 47,305 46,512 (1) 7,512 7,573 2 39,793 38,939 االجن ية

 26 385,777 304,982 3 27,444 26,559 29 358,333 278,423 املجموع

نسب  وزيع الر ويضاع املدفوعة على أنواع  أم   

 املر باع )االجما ي(

 م دل االحرفاظ 

  58,72%حققوا ققي  2018بق ققغ مقق ققدل ا،حقرققفققاظ فققي شققركقاع الققرققأمقق ق  فققي 
ً
مققر ققفقق ققا

قا  عققق ققيقق  فققي  قا  ققققد بقق ققغ فققيققق  مقق ققدل ا،حققرقققفققاظ حققوا قققي          2017عققمققا كق والقق م كق

%57,46 

هقق ا وقققد شققكققل  ققأمقق قق  املققر ققبققاع )الشققامققل والققطققر  الققثققالقق ( الققنققسققبققة االعققلققى 

ققاع القققرقققأمققق ققق  عقققلقققى السقققواء )القققوطقققنقققيقققة  مقققققققارنقققة بقققالقققرقققأمقققيقققنقققاع االخقققرى فقققي شقققركق

 واالجن ية(

 م دل ال سائر 

رش ك البياناع املالية املدقق  إ ى إنخفاض فقي مق قدل خسقائقر شقركقاع القرقأمق ق  

. 2017فقي  114,59%مقققارنقة بقق  97,68%لقيقصقل إ قى حقوا قي  2018الوطنقيقة فقي 

 2017فقي  57,32% ما إنخفض م دل خسائر شركاع الرأمق ق  االجقنق قيقة مقن 

قاع 2018فققي  56,75%إ ققى  . و ققمققا هققو مققالحققت فقق   مقق ققدالع القق ققسققارة لقق ققشققركق

قاع االجققنقق ققيققة بقق ققوا ققي   40,93%الققوطققنققيققة  ققزيققد عققن مقق ققدالع القق ققسققارة لقق ققشققركق

 وي و  ذلك  س ب إر فاع الر ويضاع الر مي ية ل شركاع الوطنية.
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: نشاط الرأم   الركافلي
ً
 ثالثا

 نظرة عامة على الرأم   الركافلي 

 45,762مققارنقة بقق  2018م يو  ريال عمان  في  53,584لرصل إ ى حوا ي  17%إر فع إجما ي األقساط املباشرة لشركاع الرأم   الركافلي ال ام ة في الس طنة بنسبة 

 من إجما ى االقساط املباشرة لشركاع الرأم  12%وال م يمثل ما نس ر   2017م يو  ريال عمان  في 

مق قيقو  ريقال عقمقانق   89,815لقيقصقل إ قى  59%إ ى أ  إجما ي الر ويضاع املدفوعة ألنشطة الرأم   الركافلي إر فع بنسبة  2018ورش ك البياناع املالية املدققة ل ام 

 من إجما ي الر ويضاع املدفوعة لشركاع الرأم  . 23%وال م يشكل ما نس ر   2017م يو  ريال عمان  في  56,511مقارنة بق  2018في 

 )م يو  ريال( 2017-2018مل ص ملؤشراع الرأم   الركافلي ل ام  

  البيا  
    املجموع     الرأم   الركافلي     الرأم   ال ام 

 نسبة الرغ ك % 2018 2017 نسبة الرغ ك % 2018 2017 نسبة الرغ ك % 2018 2017

إجما ي االقساط 

 املباشرة
40,523 46,914 16 5,239 6,670 27 45,762 53,584 17 

إجمال ال ويضاع 

 املدفوعة
54,145 87,012 61 2,366 2,804 18 56,511 89,815 59 

إجما ي وثائق 

 الرأم  
102,561 154,379 51 6,104 25,402 316 108,665 179,781 65 

إجما ي ال موالع 

 و كاليف االنراج
2,322 3,504 51 0,276 0,451 63 2,598 3,955 52 

إجما ي املصروفاع 

 ا، ارية
5,829 3,726 (36) 0,771 0,401 (48) 6,599 4,126 (37) 

 (39) 119,184 194,634 32 9,738 7,354 (42) 109,446 187,280 إجما ي األصول 

Oman 

 م دل ا،حرفاظ وم دل ال سائر لنشاط الرام   الركافلي 

ققاع القققرقققأمققق ققق   رشققق قققك القققبقققيقققانقققاع ا،حصقققائقققيقققة إ قققى أر قققفقققاع مققق قققدل إحقققرقققفقققاظ شقققركق

قاع إعققا ة الققرققأمقق قق  لققرققصققل إ ققى              مققن  قق ققويقق ققهققا لشققركق
ً
الققرققكققافققلققي لقق ققمققخققاطققر بققدال

  هقق ا وققد انقخقفقضققؤ 2017فقي  54,45%مققققارنقة بق قوا ققي  2018فقي  %59,36

قاع الققرققامقق قق  الققرققكققافققلققي لققرققصققل إ ققى  بققنققهققايققة  22,12%مقق ققدالع القق ققسققائققر لشققركق

 عن ال ام السابق 370,70%بنسبة إنخفاض  قدر ب وا ي  2018

 إجما ي إستثماراع نشاط الرام   الركافلي 

ققاع القققرقققأمققق ققق   رشققق قققك القققبقققيقققانقققاع املقققالقققيقققة إ قققى أر قققفقققاع إجقققمقققا قققي ا،سقققتقققثقققمقققاراع لشقققركق

  فققققد بقق قغققؤ قققيقمققة ا،سقتققثققمقاراع الققكق ققيققة 2017عقن  9,45%القرققكقافققلقي بققنققسقبققة 

مقققارنقة  2018م يو  ريال عمانق  فقي  38,849لشركاع الرام   الركافلي حوا ي 

  2017م يو  ريال عمان  في  35,496بق 

 املصدر: الهيئة ال امة لسوق املال

 الر م   في قطاع الرأم  
 الضغط هنالقراءة و  ميل الرقرير كامال  الرجاء 

Jordan 

ا،يقققجقققا ققق  لصقققالقققي املقققجقققمقققوعقققة القققرقققجقققريققق قققيقققة عقققلقققى 

الققققققيقققاس الققبققق قققدم. و ققق لققك أشقققارع القققنققرقققائقققج إ قققى 

وجو  فروق  الة إحصائيا ب   مروسقطقاع أ اء 

أفققرا  املقققجقققمقققوعقققرققق ققق  القققرققجقققريققق قققيقققة والضقققابقققطقققة فقققي 

مسققرققوى السقق ققوك االنققدفققاعققي فققي قققيققا ة املققر ققبققة 

لصقالققي املققجقمققوعققة وأظققهقرع الققنققرقائققج أيضققا عققدم 

وجقققققو  فقققققروق ذاع  اللقققققة احصقققققائقققققيققققق  بققققق ققققق  أ اء 

أفققققرا  املققققجققققمققققوعققققة الققققرققققجققققريقققق ققققيققققة عققققلققققى القققققققققيققققاس 

الققبقق ققدم والققرققتققبقق ققي  والقق م يشقق ققك إ ققى وجققو  اسققرققمققراريققة ألثققر الققاققكنققامققج واحققرققفققاظققهققم 

 بالس وك املكتسب   د فاصل زمني مد   شهر من انتهاء  طبيق الاكنامج ع يها.

 وخ صؤ الدراسة إ ى مجموعة من الروصياع أهمها:

أهمية  بني مديرية االمن ال ام  وشركاع املنظقومقة املقروريقة بقاملقمق قكقة  وققطقاع  •

القققرقققأمققق ققق  بقققرامقققج إرشقققا يقققة مقققرقققخقققصقققصقققة فقققي رققق قققديقققل السققق قققوك املقققرورم  خقققاصقققة 

 املرقدم   بط ب ال صول على رخصة قيا ة في مرا ز التكخيص باملم كة.

هقق ا وقققد اسققرققخققدم الققبققاحقق  كقق ققمققاع مققفققرققاحققيققة و ققي: الققاققكنققامققج ا،رشققا م االنققرقققققائقق   

 املسؤولية االجرماعية  الس وك االندفاعي في قيا ة املر بة  سائق املر باع.

فققاعقق ققيققة بققرنققامققج إرشقققا م ”  ققرققب  . مقق ققمققد عققبققد القق ققمققيققد القق ققمققايققرة أطققروحققة حققول 

انققرقققققائقق  فققي  ققنققمققيققة املسققؤولققيققة االجققرققمققاعققيققة وخققفققض السققولققك االنققدفققاعققي فققي قققيققا ة 

  هقد  مقن خقاللقهقا إ قى  2019بقجقامق قة مقؤ ق  عقام “  املر بة لدى عينة من السقائققق ق 

الققرقق ققر  عققلققى فققاعقق ققيققة بققرنققامققج إرشققا م انققرقققققائقق  فققي  ققنققمققيققة املسققؤولققيققة االجققرققمققاعققيققة  

وخفض الس وك االندفاعي في قيا ة املر بة لدى عينة من السائق ق   و قكقو  أفقرا  

قاع الققرققأمقق قق   ومققر ققز  ققرخققيققص  الققدراسققة مققن مققراجقق ققي مققكققرققب اال قق ققا  االر نقق  لشققركق

( سقائقققا مقن الق كقور خقالل فقتقكة شقهقر 12م افظقة القبق قققاء  ق قيقنق  قصقديق  عقد هقا )

( 30(  وفققق مقق ققد اع الققدراسققة  و ققكققونققؤ القق ققيققنقق  الققرققجققريقق ققيققة مققن )2019نقق ققسققا  )

سائققا  كقانقؤ مقرقوسقطقاع إجقابقتقهقم عقلقى مقققيقاس املسقؤولقيقة االجقرقمقاعقيقة مقنقخقفقضقا  

  و قم  قققسقيقمقهقم إ قى مقجقمقوعقرق ق : ضقابقطقة 
ً
وعلى مقياس الس وك االندفقاعقي مقر قفق قا

 و جري ية.

ولققرقق قققققيققق أهقققدا  الققدراسققة  ققم  ققطققويقققر مقققققيققاسققا الققدراسقققة و ققمققرقق ققا بققدالالع صقققدق 

( ج سة إرشا يقة 14وثباع مناسب     ما  م بناء برنامج إرشا م م كم  كو  من )

 استندع إ ى االرشا  االنرقائ  بواقع ج سر   أسبوعيا.

وأشققارع الققنققرققائققج إ ققى وجققو  فققروق ذاع  اللققة إحصققائققيققة بقق قق  مققرققوسققطققاع أ اء أفققرا  

املجموعر   الرجري يقة والضقابقطقة فقي مسقرقوى املسقؤولقيقة االجقرقمقاعقيقة نق قو اال قجقاه 

English 

https://www.cma.gov.om/Home/InsuranceMarketReview
http://www.gaif-1.org/userfiles/file/Abstract.pdf
http://www.gaif-1.org/userfiles/file/Abstract.pdf
https://www.cma.gov.om/Home/InsuranceMarketReview


 النشرة االلكترونية

An initiative that is the 
first of its kind in the 
UAE, a roundtable for the 
maritime insurance sec-
tor has been organized 
with the participation of a 
wide range of regional 
maritime insurance 
companies and govern-
ment agencies to pro-
mote the development of 
effective strategies for 
challenges and opportu-
nities in the sector 

Under the patronage of The Federal Transport Au-
thority for Land and Maritime (FTA), and with the sup-
port of the Insurance Authority, Fichte & Co, one of 
the UAE's leading law firms and legal consultants, 
successfully launched the “Maritime Insurance 
Roundtable”. The event took place on December 10th, 
2019 at the Ministry of Infrastructure Development in 
Dubai under the theme of ‘Collaborating to strengthen 
the UAE marine insurance sector.’ 

HE Ibrahim Obaid Al Zaabi, Director General of the 
Insurance Authority, emphasized the importance of 
organizing the roundtable to develop the maritime 
sector and enhance maritime insurance activity, as 
well as support all economic sectors. 

He added: “This initiative aligns with the role of the 
Insurance Authority, which was established under 
Federal Law No. (6) of 2007, to regulate and supervise 
the insurance sector, and to strengthen the legisla-
tive, legal and regulatory base of the sector in all 
fields. This includes maritime insurance, which con-
tributes to the development of the insurance market’s 
performance both locally and globally. It will also 
support the economic and service sectors, specifically 
in regards to maritime.” 

Insurance Authority, which was established under 
Federal Law No. (6) of 2007, to regulate and supervise 
the insurance sector, and to strengthen the legisla-
tive, legal and regulatory base of the sector in all 
fields. This includes maritime insurance, which con-
tributes to the development of the insurance market’s 
performance both locally and globally. It will also 
support the economic and service sectors, specifically 
in regards to maritime.” 
Al Zaabi went on to underline the remarkable growth 
achieved by the insurance sector in the UAE in all 
fields. He pointed out that the total marine insurance 

premiums amounted to 
AED 1 billion in 2018, rep-
resenting 2.9% of total 
property and liability 
insurance premiums. 

The Director General of 
the Insurance Authority 
said that the Authority 
will follow up the dis-
cussions, initiatives and 
final recommendations 
of the dialogue forum to 
enhance the efforts of 

the Authority in its continued efforts to develop the 
insurance sector and support maritime insurance. 
This falls within the framework of its continued keen-
ness to adopt valuable ideas and initiatives, in addi-
tion to remain receptive to the views of the public and 
proposals which will develop the insurance sector in 
the country from all aspects. 
Empowering the competitiveness of the UAE 

Eng. Hessa bint Ahmed Al Malek, Executive Director 
of Maritime Transport Sector at the The Federal 
Transport Authority for Land and Maritime said: “The 
maritime sector in the UAE is witnessing an unprece-
dented boom; Dubai is ranked ninth overall as a glob-
al maritime center. This is largely due to the readi-
ness of the country to adapt, innovate and continue to 
grow. In order to continue achieving these outstand-
ing achievements and further progress, we focus on 
remaining credible and transparent with our clients. 
We are confident that this forum will serve as a pow-
erful platform for us maintain world-class standards 
that meet the expectations of the sector." 

Jasmin Fichte, Managing Partner at Fichte & Co said: 
“The maritime sector is a major part of the global 
economy and it heavily relies on insurance services. 
However, with geopolitical fluctuations in the world, 
the adoption of new standards to protect the environ-
ment, the continuous development of technology, and 
many other factors, the maritime industry is suffering 
from some disruption. The roundtable was according-
ly organized to navigate these issues, because we 
believe that the industry can not progress without 
transparency. It is our duty as a law firm working in 
the UAE to put the interests of our clients as a first 
priority. The roundtable will also allow us to play the 
role of mediator between government agencies and 
private companies, to help the owners and operators 
of ships, ports and terminals, logistics providers and 
cargo owners, to flexibly deal with these changes, 
minimize risks and maximize business opportunities. 

United 
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ZawyaSource:  

  بقنقسقب  قتقكاوح بق ق  امقلفي ا جاه جديد لم يشهده قطاع الرأم   من قبل  بدأع شركاع  أم   وطنية وأجن ية  خفيض مبالقغ القرق قمقل ا،جقبقاريقة عقلقى وثقائقق القرقأمق ق  الشق

   و  ال د األقص ى ال م حد    هيئة الرأم   السرقطاب املزيد من ال مالء. 25%و 20

 ل قمقر قبقاع القيقي ال  قزيقد ققيقمقتقهقا عقلقى  350ويدفع مالك املر بة مب غ الر مل األو ي ل مساهمة في عم ية ا،صالح في كل حا ث يتس ب في   و بدأ حدو ه القصوى بق 
ً
 رهما

 إ ى  100ألف  رهم وال  رجاوز  50 رهم ل مر باع اليي  زيد قيمتها على  700ألف  رهم  و 50
ً
   رهم ملر باع النقل وحافالع الركاب. 4500ألف  رهم  وصوال

https://www.zawya.com/mena/en/company/Insurance_Authority-16067100/
https://www.zawya.com/mena/en/in-the-news/Federal%20Law/2793024885/
https://www.zawya.com/mena/en/in-the-news/Federal%20Law/2793024885/


 النشرة االلكترونية

 و  القققق ققققد األقصقققق ققققى   ققققمققققا شققققمققققل ققققققرار  25%و 20الشققققامققققل بققققنققققسققققب  ققققتققققكاوح بقققق قققق  

 وجقو  انق ققكقاسققاع 
ً
القرقخققفقيقض القق قمقالء القق قالققيق ق  أرقق قاب القوثققائقق السققاريقة  مقؤ ققدا

 .إيجابية له ا القرار على حر ة بيع الوثائق

 وعي ال مالء 

الق ق قيقج املقرق قد «ومن جانب   عقزا سق قيقد أحقمقد املقهق قكم  رئق قع مقجق قع إ ارة شقر قة 

   وج  شركاع  أم   وطنية وأجن ية إ ى  خفيض مبقالقغ القرق قمقل ››لوساطة الرأم  

ا،جبارية على وثائق الرأم ق  الشقامقل  إ قى زيقا ة وعقي الق قمقالء واهقرقمقامقهقم اقهق ا القبقنقد 

  املهم من شروط الوثيقة.

قاع الققرققأمقق قق  الققيققي رسقق ققى إ ققى زيققا ة حصققتققهققا السققوقققيققة   مققن شققركق
ً
  ققبقق ققكا

ً
وقققال: إ  عققد ا

بالقطاع   قوم اقهق ه الق قطقوة السقرقققطقاب الق قمقالء القجقد  أو االحقرقفقاظ بقالق قالقيق ق . 

 عقنقد ا قخقاذ ققرار شقراء 
ً
 حقاسقمقا

ً
ولفؤ امله كم  إ ى أ  مب غ الر مل ربما يشكل عامقال

 عقلقى أهقمقيقة 
ً
الوثيقة  السيما عند رساوم س ر بيع وثيققة القرقأمق ق  الشقامقل  مشقد ا

 اخريار شر ة الرأم   اليي  رمرع  سجل جيد على ص يد خدماع ما   د البيع.

عققلققى الققرتققم مققن رسققابققق الشققركققاع عققلققى  ققخققفققيققض نسققبققة الققرقق ققمققل  فقق   هقق ه «وقققال: 

 قق ققؤ القق قدو  القققققصققوى ونسققبققة  ققخققفققيققض مقق قققققولققة  25%القرققخققفققيققضققاع لققم  ققرققجققاوز 

و منة  وهو أمر ضرورم  السيمقا أ  القهقد  مقن نسقب القرق قمقل هقو القر ع  لقرقجقنقب 

 .››التس ب في حوا ث أخرى 

  سجل نظيف

 ››فقق ققكسققؤ«ومققن نققاحققيققرقق   قققال مقق ققمققو  حسققو   املققديققر القق ققام الققرققنققفققيقق م لشققر ققة 

 على مقارنقة األسق قار ونسقب القرق قمقل 
ً
لوساطة الرأم    إ  ال مالء با وا أ ثك حرصا

وخقدمققة القق ققمققالء قققبققل شققراء وثقيقققققة الققرققأمقق قق  الشققامقل  مققا زا  مققن حققدة املققنققافسققة بقق قق  

قاع املصققدرة لققهقق ا الققنققوع مققن الققوثققائققق  والققيققي  ققتققسققابققق فققيققمققا بققيققنققهققا عققلققى  قققققديققم  الشققركق

  السرقطاب املزيد من الق قمقالء. وأشقار حسقو   إ قى أ  سقبقاق 
ً
األفضل واألقل س را

  فقي ظقل وجقو  هق ه 
ً
 إيقجقابقيقا

ً
شركاع الرأم   لرخفيض نسب الر مل يشقكقل ا قجقاهقا

 املنافسة ضمن الر  يماع وال وائح الرنظيمية اليي أقرتها هيئة الرأم  .

وأ د مديقرو شقركقاع  قأمق ق  ورؤسقاء شقركقاع وسقاطقة مقرخصقة  أ  املقنقافسقة القققويقة 

ب   شركاع الرأم ق  املصقدرة لق قوثقائقق الق قاصقة بقالقفقققد والقرق قف واملسقؤولقيقة املقدنقيقة 

  أ ع إ ى رسابقها على  خفيض مبالغ الر مل.››الشامل«

 عقلقى مقققارنقة 
ً
وأشاروا إ ى زيا ة وعي ال مالء في اآلونة األخ كة  حقيق  بقدوا أ قثقك حقرصقا

األسقق ققار ونسققب الققرقق ققمققل وخققدمققة القق ققمققالء قققبققل شققراء وثققيقققققة الققرققأمقق قق  الشققامققل  إذ 

سققققاهققققمققققؤ املققققواقققققع ا،لققققكققققتققققكونققققيققققة فققققي  ققققوفقققق ققققك طققققيققققف واسققققع مققققن القققق ققققروض واألسقققق ققققار 

قاع الققرققأمقق قق  عققلققى  والقق ققدمققاع املققرققاحققة مققن كققل شققر ققة. ورأوا أ  أم  ققنققافققع بقق قق  شققركق

 لقق قق ققمققالء  يققمققثققل إضققافققة نققوعققيققة لقق ققسققوق   شققرط أ  
ً
 قققققديققم األفضققل واألقققل سقق ققرا

يقكققو  فققي إطقار القق ققوائققح والققققوانقق قق  املقنققظققمققة لق قققققطققاع. ووفقق أنققظققمققة ورق قق ققيققمقاع هققيققئققة 

الرأم    ال يمكقن لشقركقاع القرقأمق ق   قجقاوز الق قدو  القققصقوى لقنقسقب القرق قمقل  لقكقن 

 بينها ل رنافع على  خفيضها وفق الرؤية وسياسقاع اال قرقرقاب 
ً
يبقى املجال مفروحا

 .في كل شر ة

 منافسة قوية 

وأ د عبداملط ب مصطفى الج يدم  ال ضو املنرقدب  القرئق قع القرقنقفقيق م لشقر قة 

قاع الققرقققأمقق قق  املصقققدرة لققوثقققائققق الققرقققأمقق ققق  ››اال قق قققا «  لققق››اال قق ققا  لققق ققرقققأمقق قق «   أ  شقققركق

الشامل على السياراع   تنافع فيما بينها على زيا ة حصتها السوقية اهق ا القققطقاع 

 .
ً
 ال يوم  وهو األمر ال م يدف ها لرقديم األفضل واألقل س را

وأشار إ ى أ  الر  يماع الصا رة عن هيئة الرأم   أقرع  لية عا لة لر ديد مقبقالقغ 

الر مقل مقن خقالل  ق قديقد أسقققف سق قريقة لقهق ه املقبقالقغ وفقق فقئقة السقيقارة وسق قتقهقا  

ققاع القققرقققأمققق ققق  بقققرقققخقققفقققيقققض هققق ه القققنقققسقققب وفقققق رؤيقققتقققهقققا وسقققيقققاسقققتقققهقققا  مقققع السقققمقققاح لشقققركق

 اال ررابية.

وققال الققجق ققيقدم  إنقق  فققي ظقل زيققا ة وعقي القق قمققالء واهققرقمققامقهققم بقمقققققارنقة أسقق قار وثققائققق  

 عققلققى 
ً
قا  لققزامققا الققرققأمقق قق  عققلققى املققر ققبققاع  ونسققب الققرقق ققمققل وخققدمققاع مققا  قق ققد الققبققيققع  كق

شركاع الرأم   ال ام ة بالقطاع  راسة ه ه االحريقاجقاع واالسقرقجقابقة لقهقا. وأضقا  

أ  شر ر  من جانبها  قامؤ برخفيض مبالغ الر مل ا،جبقاريقة عقلقى وثقائقق القرقأمق ق  
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 املصدر: اال  ققا 

Tunisia 

The proposal was added to articles in the draft fi-
nance law for the year 2020. 

In the 2020 draft finance law, the government aims to 
promote investments and social and public ser-
vices. The finance law also aims to establish the tax 
regime of Islamic insurance, taking into account the 
specific features of the business. 

Tunisia's People's Assembly have passed a proposal to 
impose a special tax of 3% on the taxable income of 
insurance companies and banks for the benefit of social 
funds. 

The tax, set at a minimum of TND5,000 ($1,750), takes 
effect on 1 January 2020, according to local media re-
ports. 

Middle East Insurance ReviewSource:  

Saudi 

Arabia 

بقققرنقققامقققج "القققرقققأمققق ققق  عقققلقققى املققق قققرقققمقققريقققن مقققن خقققارج  وزارة القققحقققج والققق قققمقققرة القققيقققوم أطققق قققققققؤ

 لجميع امل رمرين ب سب وزير الحج وال مرة"املم كة
ً
  .  وال م سيكو  إلزاميا

وب سب الوزارة يهد  الاكنقامقج إ قى  قققديقم خقدمقاع رق قيقة وخقدمقاع أخقرى لقرقأمق ق  

املرط باع ل م رمرين من  ل ظة وصولهم وحيى مغا رتهم من خالل إيقجقا  الق ق قول 

 .وامل الجاع السري ة والطارئة

وأوضي وزير الحج وال مرة الد رور م مد صالي بنت  أ  الرقأمق ق  الصقلقي الشقامقل  

إلزام  ل م رمرين القا م   من ال ارج سواء أكانوا ققا مق ق  لق قمقمق قكقة عقاقك و قالء أم 

 .عاك املنصاع ا،لكتكونية

وأضا  أ  الرأم   يشمل الرعاية الص ية والنقل الصقلقي وا،سق قافقاع والقطقوار  

وحقوا ث السقفققر والقكققوارث  إضقافققة إ قى فققققدا  األمقرقق قة و ققأخقر القرحققالع والقبققققاء فققي 

  .املطاراع

 القرق قاونقيقة لق قرقأمق ق وسيقققدم بقرنقامقج القرقأمق ق  الشقامقل لق قمق قرقمقريقن مقن خقالل شقر قة 

والقيققي بقدورهققا  ققققوم بق  ارة املشققروع بقاملشققار قة مققع ققطققاع القرققأمق قق  لقرققققديققم الق ققدمققاع 

لقق ققمقق ققرققمققريققن  حققيقق  يققرققم ربققى الققرققأمقق قق  مققع الققرققأشقق ققكة عققلققى أ   ققفقق ققل وثققيقققققة الققرققأمقق قق  

   ل م رمر فور وصول  إ ى املم كة.

 27فقققققد اسققرقق ققمققؤ "الققرق ققاونققيققة لقق ققرققأمقق قق " بقرققاريقق   "أرقااا " ووفقق الققبققيققانققاع املققرققاحققة فقي

 من وزارة الحج وال مرة لرقديم خدماع الرأمق ق  لقلقحقجقاج 2019أتسطع 
ً
  ر ميدا

سنواع  ه ا وقد أع نؤ الشر ة الر قاونقيقة  4وامل رمرين القا م   من ال ارج ملدة 

 .2019/12/11ل رأم    وقي ها لإل فاقية بالف ل مع الوزارة براري  

وأشقققارع الشقققر قققة حقققيقققنقققهقققا إ قققى أ  القققاقققكنقققامقققج سقققيقققكقققو  بقققنقققظقققام "املشقققار قققة" مقققع ققققطقققاع 

     الرأم  .

https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/33/


 النشرة االلكترونية

Saudi 

Arabia 

ساعة ب قغقاع مقرق قد ة  بقا،ضقافقة إ قى  قوفق قك القدعقم مقن  24وقالؤ الوزارة اليوم إ  املشروع يوفر خدماع  عم ل مسرفيدين من خالل مر ز ا صال موحد ي مل على مدار 

  خالل مرا ز ال دمة الشام ة

 مققيققدانققيققة مققدربققة لققتققسققهققيققل عققمقق ققيققة الققرققواصققل مققع املقق ققرققمققريققن  إضققافققة إ ققى ذوم االحققرققيققاجققاع القق ققاصققة مققنققهققم وا،جققابققة عققن اسققرققفققسققاراتققهققم 
ً
رقققققبققال الشققكققاوى واسقق ققمققا يققوفققر فققرقققا

 .وم الجتها ورفع مسروى وعيهم في كل ما ير  ق  شؤو  الرأم  
 املصدر: أرقققام

انقققتقققهقققؤ مقققؤسقققسقققة القققنقققققققد الققق قققر ققق  

السققق قققو م مققققن إعقققدا  الئقققق قققة القققرققققأمققق قققق  

ققاع القققرقققأمققق ققق   عققلقققى السقققيقققاراع الققق قققكققومقققيقققة والقققيقققي سقققرقققكققو  ضقققد القققغققق قققك  وسقققرققق ققزم شقققركق

القرق قويققض فقي حقالقة األضققرار القجقسقديققة القيقي  قلقق قق بقالقغقق قك  اخقل املقر ققبقة أو خقارجقهققا 

 .بجانب األضرار املا ية خارج املر بة

و وقع امل رص بالرأم   س يما  بقن مق قيقو  أ  يقر قفقع القحقجقم ا،جقمقا قي لق قسقاط 

 2017م يار ريقال فقي حقال طقبقققؤ القالئق قة خقالل عقام  60الرأمينية لرر دى 
ً
  مشق قكا

إ ى أ   طبيقق القالئق قة سقيقواجق  الق قديقد مقن الق قققبقاع ومقن أهقمقهقا ار قفقاع األقسقاط 

 الر فاع  رجة امل قاطقر السقرقخقدام هق ه املقر قبقاع مقن ققبقل املقوظقفق ق  
ً
الرأمينية نظرا

وال قسقكقريق ق   و لقيقة القرقققيقيقم والقرق قويقض القيقي لقم يقرقم القرقطقرق لقهقا والقيقي  ق قرقاج إ قى 

وجققو  شققركققاع مققنققافسققة لشققر ققة نققجققم ملقق ققايققنققة القق ققوا ث و قققققيققيققم القق ققسققائققر بقق ققسققب 

 .جريدة الرياض

  قققدر بقنق قو 
ً
  وفقي حقال 20%وأ د ابن م قيقو  أ  نسقبقة نقمقو ققطقاع القرقأمق ق  حقالقيقا

 ققطققبققيققق الققالئقق ققة الققجققديققدة لقق ققرققأمقق قق  عققلققى السققيققاراع القق ققكققومققيققة سققتققك ققفققع الققنققسققبققة إ ققى       

  وقد  فوق ذلقك فقي حقال  قم القرقأمق ق  عقلقى جقمقيقع السقيقاراع الق قكقومقيقة فقي أول %40

 فققي أقسققاط الققرققأمقق قق  حسققب الققدائققرة 
ً
سققنققة مققن الققرققطققبققيققق. وأشققار إ ققى أ  هققنققاك  ققفققاو ققا

ال كومية ونوع االسرخدام وعمر املر باع وقد  رتب   قض القدوائقر الق قكقومقيقة فقي 

قاع  الققرققأمقق قق  الشققامققل عققلققى املققر ققبققاع لقق ققرققخقق ققص مققن املسققؤولققيققة و قق ققويقق ققهققا عققلققى شققركق

 .الرأم  

وأضقا  ابقن مق قيقو  أ  القالئق قة حقد ع الق قد األقصق قى ملسقؤولقيقة الشقر قة فقي حقال 

وققوع حققا ث يقتققك قب عقق ققيق   فققع رق ققويققض بقمققبق ققغ عشققرة مقاليقق ق  ريققال  وذلققك بقالققنقسققبققة 

قضقققرار الققجقققسققديققة بقققمققا فقققيققهقققا الققديققاع واملقققبققالقققغ املقققققدرة عقققن ا،صققابقققاع واملصققاريقققف  لقق ق

 .الطبية واألضرار املا ية

 لقدى 
ً
  أمينقيقا

ً
يشار إ ى أ   خول الرأم   على السياراع ال كومية سو  يخ ق وعيا

املوظف   ال قكقومقيق ق  مقمقن يسقرقخقدم السقيقاراع الق قكقومقيقة  ومقن املقرقوققع أ  يقكقو  

له ا الققرار  قأثق قك مقبقاشقر عقلقى انقرق قاي ققطقاع القرقأمق ق  بقاعقرقبقاره املسقرقفقيقد األول مقن 

 أم   مر باع ال كومة  وسرقكقو  هقنقاك مقنقافسقة حقامقيقة بق ق  شقركقاع القرقأمق ق  مقن 

أجل اقرطاع أ اك حصة ممكن من حقجقم سقوق القرقأمق ق  عقلقى السقيقاراع الق قكقومقيقة 

  عقلقى اعقرقبقار أ  القحقجقم 
ً
وال م من املققدر أ  يصقل حقجقمق  إ قى مق قيقارم ريقال سقنقويقا

 .الكب ك ل د  املر باع ال كومية بما فيها املر باع ال سكرية

يق  ققر أ  القرققأمقق ق  عققلقى السققيققاراع الق ققكقومققيققة ضقد الققغق ققك والشققامقل قققبقل صققدور قققرار 

  شققكققل اخققرقيققارم مققن قققبققل املسققرقفققيققديققن مققن السققيققاراع  
ً
مقجقق ققع الققوزراء كققا  مققطقبقققققا

وكانؤ أس ار وثائق الرأم   على السياراع ال كومية أقل ممقا  قي عق قيق  فقي السقوق  

 خقاصقة لق ق قققو  الق قكقومقيقة إذ ال يقرق قدى قسقى 
ً
إذ إ  شركاع الرأم    قدم عقروضقا

 .من قيمة السيارة ل رأم   الشامل 2.5%الرأم   الق 

 املصدر: االسواق ال ربية

Kuwait 

 لرأم 
ً
 ››الفروى والتشريع«وفقا

 مقن ا ارة القفقرقوى والقتقشقريقع عقلقى  قرقااقهقا 
ً
مؤ وزارة الرجارة والصنقاعقة أمقع  رّ ا

ّ
رس 

 شأ  مقا إذا كقا  مقن اخقرقصقاة ا ارة القرقأمق ق  فقي القوزارة مقمقارسقة صقالحقيقاع وحقدة 

 ققنقققظقققيققم القققرقققأمققق قق  لققق ققق قق  صقققدور مقققرسقققوم رشققكقققيقققل القققلققجقققنقققة القق ققق قققيقققا لقق قققوحقققدة. وأ قققدع 

عققدم  ققوافققر عققائققق قققانققونقق  يقق ققول  و  مققمققارسققة ا ارة الققرققأمقق قق   ››الققفققرققوى والققتققشققريققع«

 له ا الدور ل    صدور الالئ ة الرنفي ية ل قانو . 

وكقانققؤ مصققا ر مققطقق قق ققة قققد  شققفققؤ لققق القققق ققع أ  وزارة الققرققجققارة والصققنققاعققة خققاطققبققؤ 

إ ارة الفرقوى والقتقشقريقع لق قوققو  عقلقى رأيقهقا القققانقونق  حقول إمقكقانقيقة مقمقارسقة القوزارة 

اهقد  سقد القفقرار القرققا ق  القنقاجقم  ››مؤقؤ«لدور وحدة  نظيم الرأم    ولو  شكل 

وأشققارع املصققا ر إ ققى أ   .عققن  ققأخققر صققدور مققرسققوم رشققكققيققل مققجقق ققع إ ارة الققوحققدة

اسرقالة ال كومة و أخر رشكيل ال كومة الجديدة  وض ا قطقاع القرقأمق ق  فقي مقأزق 

رقا    اذ س ب قانو  الرأم   الجديد كل الصالحياع من وزارة القرقجقارة والصقنقاعقة 

ملصققلقق ققة وحققدة الققرققأمقق قق   فققي حقق قق  لققم يصققدر مققرسققوم رشققكققيققل مققجقق ققع ا ارة وحققدة 

  .الرأم   الجديدة

ولققفققرقققؤ املصققا ر إ ققى عقققدم ا ققرقققمققال رشققكقققيققل مقققجقق ققع وحقققدة  ققنققظقققيققم القققرققأمقق ققق  عققققققب 

املوافقققة عق قيق  فقي مقداولقرق ق  فقي مقجق قع القوزراء السقابقق  و قوقق قؤ املصقا ر أ  يضقم 

 لق ققرئق ققع  
ً
 لق ققوحقدة وعققبقد  السققنقا  نققائقبققا

ً
 مقن مقق قمققد الق ققرقيققبقي رئقق قسققا

ً
القتققشقكققيقل  ققال

 قق ققضققويققن مققرققفققرتقق قق   و ققمققؤ رسققمققيققة ولققيققد القق ققو قق ققي لققيققكققو  مققمققثققال لققبققنققك الققكققويققؤ 

 
ً
 لقوزارة القرقجقارة  فضقال

ً
املر زم  والد رور صالي ال قيقلقي و قيقل وزارة مسقاعقد مقمقثقال

عن ثالثة أعضاء  خرين ت ك مرفرت   . وذ رع املصقا ر بقاالسقرق قققاققاع املقفقصق قيقة 

اليي  نرظر قطاع الرأم   وفي مقدمها  جديد التكاخيص اليي  نرهي مع اقهقايقة الشقهقر 

قاع الققزمققيقق ققة  االمققر  الققجققارم  و ققوقققف  قق ققض الشققركققاع عققن  فققع االسققتققك ا اع لقق ققشققركق

ال م  فع وزارة الرجارة ل ر رك سري ا والب   في خياراع سد الثغرة القرققابقيقة بقمقا 

 يروافق مع القانو .
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 بق م االسراذ/ علي ابراهيم ال بد الغني 

 أهمية اال  ا اع املهنية

اال  ا اع املهقنقيقة  قى القجقهقة األ قثقك فق قالقيقة لقرقأسق قع خقطقوط أ صقال بق ق  الق قكقومقة 

وجققهققاتققهققا الققرققنققفققيقق يققة والققتققشققريقق ققيققة مققع القققققطققاع املققمققثققل لققرقق ققك املققهققنققة فققمققن املقق ققرو  أ  

لال  ا اع املهنية م قرفقة عقمقيقققة بقجقوانقب  ق قك املقهقنقة ولقديقهقا إمقكقانقيقة القوصقول ملقثقل 

  ك املق قرفقة القرقفقصقيق قيقة والقيقي يقمقكقن أ  رسقاعقد فقي القرق قر  عقلقى أيقة قضقايقا جقديقدة 

 ظهر ور مل على  قديقم و قطقويقر حق قول لقهقا  ولق لقك فق نقنقا نقرى أ   قمقثقيقل اال ق قا اع 

املهنية لدى ال كومة يساعد على  قققيقيقم وشقرح املقققتقكحقاع املقققدمقة و قققيقيقم و ق قديقد 

الرأث كاع اليي قد  ل ق بقطاعها من ام إجراءاع  نفي ية أو رشقريق قيقة ورسقاعقد عقلقى 

  ف يل الجوانب ا،يجابية لر ك ا،جراءاع على قطاع عم ها املنهي واعضائها.

 شروط ال ضوية في اال  ا اع املهنية

رشتكط الق قديقد مقن اال ق قا اع املقهقنقيقة مقن اعضقائقهقا اجقرقيقاز  لقيقة  ققيقققة مقن القبق ق  

والقققرقققدققققيقققق ققققبقققل اال قققخقققراط فقققي الققق قققضقققويقققة ومقققن ثقققم  قققرقققم مقققراققققبقققتقققهقققم  ققق قققد ذلقققك بصقققورة 

مققنققرققظققمققة لضققمققا  ا،سققرققمققراريققة لققكققو  شقق ققار ام ا قق ققا  مققنهققي يقق ققكققع  ققيققا  ذو سققمقق ققة 

جقيققدة وجققديققرة بققالققثقققققة واال قق ققا اع املققهققنققيققة  ققفققرض عققلققى اعضققائققهققا االلققتقق ام بققالقققققوانقق قق  

واخققالقققيققاع املققهققنققة فققي حققدو  املققمققارسققة بققمققا يققوفققر القق ققد اال نققى مققن املقق ققايقق ققك الققيققي  قق ققبققي 

االسققع والققكققيققفققيققة الققيققي يققنققبققمققي لققهققم مققمققارسققة أعققمققالققهققم مققن خققاللققهققا بققطققريقققققة مققنققصققفققة 

وم قولة. وجدير بقالق  قر أ  اال ق قا اع املقهقنقيقة  قوفقر 

 
ً
العضقائققهققا املققالذ االمققن الق م يققمققكققن الققلققجقوء الققيقق  طقق ققبققا

ل مساعدة عند ال اجة ل لك و تبنى ال ديقد مقن  ق قك 

اال  ا اع املهنية  لية خقاصقة بقالشقكقاوم ولقهقا القققدرة 

  ث كة كوسيقى بق ق  
ً
على املساعدة بصورة ف الة في حل   ك املشاكل و رصر  احيانا

أطققرا   قق ققك املشققكقق ققة سققواء أ  كققا  عققمققيققال أو مققؤسققسققة خققارجققيققة وبقق قق  عضققوهققا املققنهققي 

الق م لققجققأ القيققهققا لققفقض  قق ققك املققنقازعققاع ولققدعققم مقوقققفقق  املقنهققي ونققرى حققولقنققا أمققثقق قة  ققثقق ققكة 

اال ق قا  الق قاملق   -لقرق قك اال ق قا اع املقهقنقيقة مقثقل أيقا قا )اال ق قا  القدو قي لق قسقفقر القجقوم 

لقلقق قطققوط القجققويقة وو ققالء السققفقر( وايقق   ق  أم )ا قق قا  املققؤمقنقق قق  القاققكيقطققانقيقق ق ( وا قق ققا  

 عقن 
ً
 فقيق  مقمقثقال

ً
ال مال وا،  ا  ال ام ال ر   ل قرقأمق ق  الق م ارشقر  أ  أكقو  عضقوا

سققوق الققرققأمقق قق  القققققطققرم وتقق ققكهققا مققن اال قق ققا اع املققهققنققيققة لققجققمققيققع املققهققن والصققنققاعققاع 

 جققمقق ققيققاع 
ً
 و ولققيققا

ً
املقق ققروفققة ومققنققهققا صققنققاعققة الققرققأمقق قق  ولققدى الققكققثقق ققك مققن الققدول اققق ققيققمققيققا

وا  ا اع مهنية فقي صقنقاعقة القرقأمق ق  وتعقا ة القرقأمق ق   قدعقم اعضقائقهقا و قنقوب عقنقهقم فقي 

 املنردياع ومع الهيئاع والجهاع امل ر فة.

 سوق الرام   القطرم 

شققر ققة  ققأمقق قق   28حققيققنققمققا أعققرج عققلققى سققوق الققرققأمقق قق  القققققطققرم وأجققد أ  هققنققاك حققوا ققي 

عقامق قة فققي  ولقة ققطققر  قخقضققع لقرققابقة و ققنقظقيققم هقيقئققاع القرققابقة بققمقصقر  قققطقر املقر ققزم 

ومقر قز ققطقر املقا قي بقمقجقمقوع إجقمقا قي سقنققوم مق قلقي مقن هق ه الشقركقاع مقجقرقمق ق   ققققدر 

وبقا،ضقافقة إ قى شقركقاع  2018بم يار وسرمائة م يو   والر امريك   ما في اهاية ال ام 

القققرقققأمققق ققق  هقققنقققاك الققق قققديقققد مقققن وسقققطقققاء أو و قققالء القققرقققأمققق ققق  ومقققكقققا قققب رسقققويقققة الققق قققسقققائقققر 

 في  وف ك االسرقققرار 
ً
 مهما

ً
 مجرم    ي  بو   ورا

ً
املر بط   اه ه الصناعة وهم جمي ا

لقالققرقصقا  القققومق  عقن طقريقق  ققوفق قك املقنقات االمقن الم مشقروعقاع جقديقدة ومقن خققالل 

 وف ك اآللية املري ة لسدا  ورسوية ام مطالبقاع ققد  قنقشقأ عقنقهقا خسقائقر مقالقيقة سقواء 

ل مر كاع أو املسقئقولقيقاع والقيقي رسقاعقد مقجقرقمقع االعقمقال عقلقى القرق قافقي السقريقع مقن ام 

 خسائر.

 فقي اال ق قا  الق قام الق قر ق  لق قرقأمق ق  عقن 
ً
 لسوق الرام   القطرم وعضوا

ً
وبصفيي ممثال

هققق ا السقققوق أجقققد أ  هققق ه القققجقققمقققاعقققة القققهقققامقققة والقققيقققي  قققمقققثقققل أحقققد القققروافقققد القققهقققامقققة فقققي 

اقققرققصققا نققا القققققومقق  و ققي صققنققاعققة الققرققأمقق قق  لقق ققع لققهققا ا قق ققا  مققنهققي ومققنققصققة لقق ققرققال ققي بقق قق  

الق قامق ق ق  فقي  ق قك الصقنقاعقة ومققمقثقل لقهقم أمقام القجقهقاع القرقنققفقيق يقة والقتقشقريق قيقة لق لققك 

فقق نققنققي أرى ويشققار ققنققي فققي ذلققك جققمققيقققع الققزمققالء فققي هقق ه الصققنققاعققة أ  الققوقققؤ قققد حقققا  

فقققققي جقققققريقققققدة الشقققققرق االققققققرقققققصقققققا م  قققققرقققققب 

 
ً
االسراذ/ علي ابراهيم الق قبقد القغقنقي مقققاال

اال ققق قققا اع املقققهقققنقققيقققة وأهقققمقققيقققتقققهقققا ”  ققق قققنقققوا  

 جاء في :“ ملجرمع االعمال

مع رشكل املقجقمقوعقاع الق قشقريقة و قكقويقنقهقا 

ققا  القققرقققطقققور القققطقققبقققيققق قققي أ   لقققلقققجقققمقققاعقققاع كق

 روحقد  ق قك القجقمقاعقاع فقي صقورة ققبقائقل ومقن ثقم  قرقجقمقع لقتقشقكقل القوحقداع األولقيقة 

ملققكققونققاع األمققة أو الشققكققل األو ققي ملققفققهققوم الققدولققة ومققع الققنققمققو الققطققبققيقق ققي لقق ققمققجققرققمقق ققاع 

و طورها نشأع ال اجة ل رفاعل ب     ضها الب ض ل ر او  والرقكقافقل فقي املسقائقل 

القق ققيققا ققيققة املققرققجققد ة ولققكققو   قق ققك املققجققرققمققق ققاع بققطققبققيقق ققة  ققكققويققنققهققا القق ققد م ونققمققوهقققا 

املسرمر كا  البد من الروافق عقلقى مقنقظقومقة  قواصقل فقيقمقا بقيقنقهقا مقن خقالل  ق قص 

أو مقجققمققوعققة أ قق ققاة يققرققم  ققفققويضققهققم بققالقق ققديقق  نققيققابققة عققن املققجققمققوع املققكققو  لققرقق ققك 

الجقمقاعقة أو املقجقرقمقع ومقن هقنقا نشقأع فقكقرة القققيقا ة املقجقرقمق قيقة والقيقي  قبق قورع  ق قد 

ذلقققك فقققي أشقققكقققال وهقققيقققكققق قققيقققاع إ ارة الققق قققكقققم مقققع  قققطقققور شقققكقققل  ققق قققك املقققجقققرقققمققق قققاع عقققاقققك 

 القرو  اليي اسرغرقتها ال ياة ال شرية.

 عقلقى مقجقرقمقع األعقمقال لقكقو  األعقمقال عقبقارة عقن  قيقانقاع  قجقاريقة 
ً
ينقطقبقق ذلقك  قمقامقا

رققغققطقق  قققطققاعققاع اقققرققصققا يققة مققخققرقق ققفققة وكققل جققمققاعققة 

 ملققجققمققوعققة يققمققارسققو  نققفققع نققوع 
ً
 واحققدا

ً
 ققمققثققل نشققاطققا

األعمال ل لك نجد أ  مجرمع األعمال مثل مقجقرقمقع 

القققق ققققشققققر يقققق ققققرققققاج لقققق ققققرققققفققققاعققققل مققققع قققققطققققاعققققاع األعققققمققققال 

املشققااققهققة ومققن ثققم الققهققيققئققاع واملققنققظققمققاع القق ققكققومققيققة االخققرى مققع الققرققفققاعققل الققدائققم مققع 

جمهور املر قامق ق ق  مقع  ق قك القجقمقاعقاع والقكقيقانقاع لق لقك  قمقا املقجقرقمق قاع الق قشقريقة 

فقد شك ؤ   ك الكيقانقاع والقجقمقاعقاع االققرقصقا يقة  لقيقة القرقواصقل فقيقمقا بقيقنقهقا ومقا 

ب   الجهاع الرقابية والرنفي ية ال كومية مشك قة مقفقهقوم اال ق قا اع املقهقنقيقة القيقي 

رغط  قطقاعقاع اققرقصقا يقة مقخقرق قفقة  قتقنقوع بقتقنقوع طقبقيق قة املقهقن واألعقمقال ومقن هقنقا 

 نشأع منظوماع اال  ا اع والجم ياع.

  ور اال  ا اع املهنية وفوائد عضويتها

يققرققم رقق قققريققف اال قق قققا اع املققهققنققيقققة بققأاققهقققا ال قق ققص املققق ققنققوم املققرققق ققدث بققاسقققم املققهققنقققة 

 
ً
ال اصة اها لكون  الققا ر عقلقى  قمقثقيقل املقهقنقة فقي املقنقرقديقاع الق قامقة املق قرق قفقة عقارضقا

رؤيتهقم ملقا يقرق ق قق بقأمقورهقم املقهقنقيقة لقلقجقهقاع القرقنقفقيق يقة  القرققابقيقة أو املقهقنقيقة االخقرى 

ومن جانب  خر ف     ك اال  ا اع املهنية ر راك منصقة لق عضقاء الق قامق ق ق  بقرق قك 

ققأفقققرا  أعضقققاء فقققي  ققق قققك   ملقققنقققاقشقققة القققققققضقققايقققا املشقققتقققك قققة القققيقققي تقققهقققمقققهقققم كق
ً
املقققهقققنقققة  ققق قققديقققدا

املققنققظققومققة املقققهققنققيققة  قققمققا أاققهققا  ققوفقققر  قق لققك  لققيقققة اال صققال والققرققواصققل مقققع القق ققكققومقققة 

والسق ققطققاع الققرقنققفققيقق يققة. وجقديققر بققالقق  قر أ  اال قق ققا اع املققهققنقيققة رقق ققر  نقبققض املققهققنققة 

ورسرطيع أ   قدم النصيق قة املقرقخقصقصقة وذاع القطقبقيق قة القفقنقيقة أو القققانقونقيقة أو 

الققققرققققجققققاريققققة  والققققيققققي ال  ققققكققققو  بققققالضققققرورة مققققرققققاحققققة وجققققاهققققزة لقققق ققققمققققؤسققققسققققاع الصققققغقققق ققققكة 

واملروسطة الحجم إضافة لكواها   لك مصدر جديد ل م  وماع املر  قققة بقاملقهقنقة 

مقن خقالل إعقدا  ونشققر ا،حصقائقيققاع املقرق قق قققة بققأنشقطقتققهقا لقكققو  اال ق قا اع املققهقنقيققة 

 قققققدم فقققي الققغققالقققب املققزايققا القققرققجققاريقققة العضققائققهقققا مققن خققالل ا قققفققاقققيقققاع يققرققم القققرققفقققاوض 

 بققأ   قق ققك اال قق ققا اع املققهققنققيققة  ققوفققر الققفققرصققة 
ً
 شققأاققهققا مققع مققور يققن مقق ققرققمققديققن عقق ققمققا

قشققتققكاك عققاققك شققبققكققة مققع نققظققرائققهققم فققي املققؤ ققمققراع واملقق ققارض والققفقق ققالققيققاع  لققالعضققاء لققالق

االخققرى لقق ققرقق ققر  عققلققى مققا يققرقق قق ققق بققالقققققضققايققا يققمققكققن أ   ققؤثققر فققي أعققمققالققهققم إضققافققة إ ققى 

عم ها على الر ريف بأم  طوراع  ر  ق بال قوائقح املقرق ق قققة بقاملقهقنقة واملق قايق قك القفقنقيقة 

والسياسية و وفر نظام إن ار مبكر مقدمة القنقصقي فقيقمقا يقرق ق قق بقكقيقفقيقة القرق قامقل 

مقع القققققضققايققا القيققي يققمققكققن أ   ققنقشققأ  ققنققتققيقجققة طققبققيقق ققيقة ملققمققارسققة املققهقنققة و صققا مققهققا مققع 

   ض   ك امل اي ك.

اال  ا اع املهنية الجهة اال ثك ف الية لرأس ع 

 خطوط ا صال ب   ال كومة والجهاع الرنفي ية



 النشرة االلكترونية

Qatar 

الققوعققي الققرققأمققيققنققي بقق قق  افققرا  املققجققرققمققع الهققمققيققة وضققرورة الققرققامقق قق  ولقق لققك  ققدعققو الققجققهققاع 

 مسققققو ة ملشققققروع الققققنققققظققققام 
ً
الققققرقققققابققققيققققة بققققمققققصققققر  قققققطققققر املققققر ققققزم والققققيققققي طققققرحققققؤ اخقققق ققققكا

الرقأسق ق ق قي أ  رسقرع الق قطقى ،ققراره لقيقكقو  املقظق قة القققانقونقيقة القيقي يق قرق قي فقي ظقاللقهقا 

جميع ال ام    في صناعة الرأم   الوطنية ور مل علقى االسقرقفقا ة القققصقوى مقن هق ا 

القققرقققجقققمقققع فقققي  قققر ققق قققب االولقققويقققاع و قققنقققسقققيقققق القققجقققهقققو  بققق ققق  

القجقهقاع املق قرق قفقة مقمقا سقيقصقب فقي القنقهقايقة فقي مصقلق قة 

الجميع املشرع  املؤمن  واملؤمن ل  وال سقيقمقا ا  ققطقر 

رققق قققد القققدولقققة القققوحقققيقققدة فقققي االقققق قققيقققم والقققيقققي حقققيقققى اال  ال 

 إ  
ً
يوجد اها ا  ا  يجمقع الق قامق ق ق  فقي صقنقاعقة القرقامق ق  وهقو مقا نقأمقل فقي وجقو ه ققريقبقا

 شاء  .

 في القوققؤ الق قا قي لق قع 
ً
 مل ا

ً
 لكون  مط با

ً
ل روج ه ا املشروع ال م طالبنا ب   ث كا

 لققرقققققديققم ام 
ً
فقققققى  ققمققنققصققة لقق ققرققال ققي بقق قق  القق ققامقق قق قق  فققي  قق ققك الصققنققاعققة ولققكققن ايضققا

 مقمقا يق قدث اال  لقو احقرقاجقؤ 
ً
م  قومقاع خقاصقة بقالصقنقاعقة الم جقهقاع  قطق قبقهقا بقدال

القجققهقاع الققرققابققيقة املققنقظققمقة لقق ق ققمققل القرققأمقيققنقي بققالقدولققة الم مق قق قومققاع او احصقائققيققاع 

خاصة بالصقنقاعقة فق ق قيقهقم القرقوجق  لقكقل شقر قة عقلقى 

قاع الققرققأمقق قق  اذا أر ع ا   انققفققرا  وبققالقققققابققل فقق   شققركق

 ققرفققع صققوتققهققا طققالققبققة الققدعققم مققن الققجققهققاع الققرقققابققيققة 

 لقالفقرقققار لصقوع مشقتقكك  
ً
ف اها  روج  فرا ى نظرا

 لقرق قك الصقنقاعقة امقام 
ً
أنني أرى كأحد ال ام ق ق  فقي صقنقاعقة القرقأمق ق  القققطقريقة ومقمقثقال

قاع الققرقققأمقق قق  الققيققي رقق ققمقققل  املققنققرققديققاع االققق ققيقققمققيققة والققدولققيققة ا   ققأسققق ققع ا قق ققا  لشققركق

بقالقدولقة سقيق قد الق قل االمقثققل ملشقكق قة القرقواصقل بق ق  القهققيقئقاع ويقدعقم القرق قاو  لقرفققع 

اال  ا اع املهنية الجهة اال ثك ف الية لرأس ع 

 خطوط ا صال ب   ال كومة والجهاع الرنفي ية

 املصدر: الشققرق االقرصا م

Egypt 

سققنققواع عققلققى  ققأسقق ققسققهققا وذلققك بققرعققايققة مقق ققا ققي رئقق ققع الققوزراء / مصققطققفققى مققدبققو ققي يققوم االثققنقق قق  املققوافققق  10اقققامققؤ الققهققيققئققة القق ققامققة لقق ققرقققابققة املققالققيققة أحققرققفققالققيققة بققمققنققاسققبققة مققرور 

 بمقر الهيئة بالقرية ال  ية وب ضور لفيف من وزراء ال كومة املصرية وقا ة صناعة الرأم   في السوق املصرية 2019/12/09

وأضقا  عقبقداملقق قطق  فققي  صقريق قاع رقق قفقيققة 

سقنقواع  10على هامش مؤ مر الهيئقة بقمقرور 

عقققلققققى  قققأسقققق قققسققققهقققا  أ  اسققققتقققثققققمقققاراع صققققنقققا يققققق 

مق قيقار جقنقيق   75الرأم   ال اصة إر ف ؤ إ قى 

مقققق ققققيققققار جققققنققققيقققق  فققققي  24  مقققققققققابققققل 2019خققققالل 

 746  وأشقار إ قى أ  هقنقاك حقالقيقا نق قو 2009

صقققققنقققققدوق  قققققأمققققق ققققق  خقققققاة بقققققالسقققققوق املصقققققريقققققة 

مقاليق ق  مسقرقفقيقد  وأوضقي أ   5ب جما ي ن و 

االستكا يجية القومقيقة لقلق قدمقاع املقالقيقة تق قك 

املصقققرفقققيقققة املققق قققدة مقققن ققققبقققل القققهقققيقققئقققة الققق قققامقققة 

مق قيقار  100ل رقابة املالية تهد  رفع صافى استثماراع صنا يقق القرقأمق ق  الق قاصقة إ قى 

 .2022جني  ب  ول عام 

  وأشار إ ى أ  هناك حقالقيقا 2009م يار جني  في  24  مقابل 2019م يار جني  خالل 

مقاليق ق  مسقرقفقيقد   5صندوق  أمق ق  خقاة بقالسقوق املصقريقة بق جقمقا قي نق قو  746ن و 

وأوضقي أ  االسققتققكا ققيقجققيققة الققققومققيققة لققلق ققدمققاع املققالقيققة تقق ققك املصقرفققيققة املقق قدة مققن قققبققل 

الهيئة ال امة ل رقابة املالية تهد  رفع صافقى اسقتقثقمقاراع صقنقا يقق القرقأمق ق  الق قاصقة 

 .2022م يار جني  ب  ول عام  100إ ى 

قيمؤ على هامش ه ه االحرفالية ج ساع حوارية شارك فقيقهقا الق قديقد مقن ه ا وقد 
ُ
أ

 قا ة صناعة الرأم   في الوطن ال ر  .

ققال عقالء القزهق قكم   2019/12/10وفي الج سة ال وارية الثانية واليي ُعقدع براري  

رئقق ققع مققجقق ققع إ ارة اال قق ققا  املصققرم لقق ققرققأمقق قق   أنقق  البققد مققن القق ققمققل عققلققى نشققر ثقققققافققة 

املق ققافققظقة عققلققى الققبق ققئققة بققالسقوق املصققريققة خققالل املقرحقق ققة املققققبقق ققة لقدعققم االسققتققكا قيققجققيققة 

 .ال امة لرف يل الرنمية املسردامة بكافة األنشطة ا،قرصا ية واملجرم ية

وأضا  الزه كم خالل ك مر  بقالقجق قسقة القثقانقيقة   أ  القرقنقمقيقة املسقرقدامقة رق قد إحقدى 

القوسقائقل والسقبقل القداعقم لسقد القفقجقوة القرقأمقيققنقيقة بقققطقاع القرقأمق ق  املصقرم والقبقالقغققة 

 .م يار  والر خالل ال ام املا  ي2,8ن و 

وأشققار إ ققى أنقق  يققجققب أيضققا االر ققكققاز بققالسققوق املصققريققة عققلققى رققغققطققيققة املقق ققاطققر الققزراعققيققة 

املرنوعة بالسوق عاك  وف ك الرغطية الرأمينية الالزمة ل لك الفتكة املققبق قة  مقوضق قا 

 .أ  ه ه امل اطر الزراعية قد  تس ب في ال ديد من ال قباع املناخية املر د ة

هققق ا وأوضقققي مصقققطقققفقققى مقققدبقققو قققي فقققي كققق قققمقققرققق  

القققققيقققققي ألقققققققققققاهقققققا فقققققي االحقققققرقققققفقققققالقققققيقققققة أ  صقققققافقققققي 

استثماراع قطاع الرأم   بقمقصقر وصقل إ قى 

 29  مقققققققابقققل 2019مققق قققيقققار جقققنقققيققق  فقققي  102

  وأضققققققققا  أ  2009مققققققق قققققققيققققققققار جقققققققنققققققققيققققققق  فققققققققي 

صنا يق الرقأمق ق  الق قاصقة  ضقاعقف حقجقم 

 75مقراع لقرقصقل لقق 3استثقمقاراتقهقا بقأ قثقك مقن 

 24مقققققققارنقققة بقققنققق قققو  2019مققق قققيقققار جقققنقققيققق  فقققي 

 إ قى أاقهقا  قدعقم 2009م يار جني  في 
ً
  مش كا

 مالي   مشتكك 5مايقرب من 

وقال الد رور م مد عمرا   رئ ع مج ع إ ارة الهيئة ال امة ل رقابة املاليقة  أنق  

من املقرر إصدار قانو  الرأم   املوحد خالل ال قام املقققبقل لق ق قق سقوق ققائقم عقلقى 

 طبيق الشمول املقا قي عقلقى كقافقة أطقرا  صقنقاعقة القرقأمق ق  بقالسقوق املق قلقي  وأضقا  

أ  قرار  مج الهيقئقاع القرققابقيقة فقي  قيقا  مقوحقد  ا  القهقيقئقة رسق قى  ائقمقا إ قى  قوسقيقع 

م قيقو  طقالقب   24الفئاع املشمول    أمينيا بالسوق عاك  وف ك الرغطية الرأمينية 

وأشار إ ى أ   وف ك ه ه الرغطية الرأمينية  مقؤ بقدعقم مقن الق قكقومقة املصقريقة عقاقك 

ققققرار رئقققق ققققع مققققجقققق ققققع الققققوزراء بققققرققققدشقققق ققق  صققققنققققدو ققققي  ققققأمقققق قققق  خققققاة لققققطققققالب املققققدارس 

مقاليق ق  فقر  يقرقم رقغقطقيقتقهقم مقن  5وامل اهقد األزهقريقة  مشق قكا إ قى أ  هقنقاك أيضقا نق قو 

خققالل صققنققا يققق الققرققأمققق قق  القق ققاصققة الققواقققق ققة  قق ققؤ إشققرا  ورقققابققة القققهققيققئققة القق ققامقققة 

ققافقققة  لققق قققرققققابقققة املقققالقققيقققة  وأوضقققي أ  السقققنقققواع الققق قققشقققرة السقققابقققققققة شقققهقققدع نقققمقققوا فقققي كق

ضق قف   25األنشطة املالية الغ ك مصرفية حي   ضاعف حجم الرخصيم بنق قو 

ضق قف   قمقا بق قغ عقد  عقمقالء نشقاط  50و  لك الرأج ك القرقمقويقلقي الق م نقمقا بقنق قو 

 .م يار جني  15مالي   فر   بحجم  مويالع  3الرمويل مرنا ي الصغر ن و 

سققنققواع الققوصققول  4وأشققارع إ ققى أ  الققهققيققئققة رسقق ققى مققن خققالل اسققتققكا ققيققجققيققتققهققا خققالل 

مق ققيققار جققنققيقق   وبقمقق ققفققظققة أقسققاط  150بقمقق ققفققظققة اسقتققثققمققاراع شققركققاع القرققأمقق قق  إ ققى 

 .2022م يار جني  ب  ول عام   50 صل إ ى 

 شف املستشار رضا عبدامل ط   نائب رئ ع مج ع إ ارة الهيئة ال قامقة لق قرققابقة 

املالية  عن  ضاعف استثماراع صنا يق الرأمق ق  الق قاصقة القواقق قة  ق قؤ إشقرا  

 .سنواع اليي مرع على  أس ع الهيئة 10خالل ال 212%ورقابة الهيئة بن و 
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Egypt 

 الروعية  شكل  ب ك بأهمية الرأم  .

 ما أوضي أن  بدأ الر قامقل مقع القرقأمق ق  عقلقى 

صققغققار املسقققتققثقققمققريقققن القق يقققن يقق قققصقق قققو  عققلقققى 

الرمويقل مقرقنقا قي الصقغقر والقبقالقغ عقد هقم فقي 

مققاليقق قق  مققواطققن  قققد يشققكقق ققو  لققبققنققة  3مصققر 

جققيققدة لقق ققمققسققرقققققبققل واملسققاهققمققة فققي الققرققوعققيققة 

 .وزيا ة أقساط الرأم  

والقجقديققر بقالقق  قر أنقق  ققد أ ار هقق ه القجقق قسققة 

الققققد ققققرققققور مقققق ققققمققققو  مققققلققققى الققققديققققن نققققائققققب أول 

 وكانؤ الج سة حول الرنمية املسردامة   مجموعة البنك

وأوضي أ  الجقهقاع القرققابقيقة والقرقنقظقيقمقيقة 

املق قنققيقة بققققطققاع القرققأمق قق  بقالسققوق املصقريققة 

 قققو قققي اهقققرقققمقققامقققا خقققاصقققا بقققالقققرقققأمققق ققق  مقققرقققنقققا قققي 

الصغر والرأميناع ا،جباريقة لقدعقم حقجقم 

أعققمققال الشققركققاع القق ققامقق ققة بققالسققوق وزيققا ة 

نسقبققة مسققاهققمققة القققققطقاع فققي الققنققا ققج املقق ققلققي 

ا،جقققمقققا قققي بقققا،ضقققافقققة إ قققى  عقققم املسقققئقققولقققيقققة 

 .املجرم ية والرنمية املسردامة بالسوق 

وأضقا  إنق  يقجقب زيقا ة القرقأمق ق  ا،جقبقارم 

في مصر  مع الر هد برقديم ال ماية الكام ة لهم  وه ا أيضا ال بقد أ  يقرقوا قب مقع 

 املصدر:  مباشقققر  أموال الغد  البوابقة

Morocco 

Takaful operations in Morocco are expected to commence within the first three months of 2020, according to 
Mr Hassan Boubrik, president of the Insurance and Social Insurance Supervisory Authority (ACAPS). 

He said, “In other countries, takaful and generally participatory finance are between 5 and 10% of the size of the 
insurance market. I hope that we will reach these levels in Morocco." 

According to a report in Morocco Today, Mr Boubrik stated that the ACAPS has been working on the regulatory 
texts for the implementation of takaful. "We are in the home stretch," he said. The Higher Council of Ulema will 
have to give its assent on all the regulatory texts. 

He said that prospective players are preparing for the launch of takaful. Expressions of interest have been 
given. 

"Probably in the first quarter of 2020, we can have an effective start to takaful," he said. 

Middle East Insurance ReviewSource:  

Le Conseil d’ad-
ministration de la 

Banque mondiale 
vient d’approuver un 

nouveau programme d’appui au renforcement de la 
gestion des risques de catastrophes naturelles au 
Maroc. 

275 millions de dollars est le montant du prêt à l’appui 
des politiques de développement pour la gestion des 
risques de catastrophe approuvé par Banque mond-
iale, en faveur du Maroc, assorti d’une option de tirage 
différé en cas de catastrophe (ou Cat DDO). 

Cette opération a été conçue pour aider le pays à être 
mieux en mesure de gérer l’impact financier des ca-
tastrophes naturelles et des chocs climatiques, mais 
aussi à mettre à niveau le cadre institutionnel régis-
sant la gestion du risque de catastrophe, annonce-t-
on. 

« Ce nouveau financement avec option de tirage différé 
a pour objectif d’aider le Maroc à se doter d’un cadre 
complet pour la gestion du risque de catastrophe, en 
s’inscrivant dans la continuité d’un précédent projet 
financé par la Banque mondiale — le Programme de 
gestion intégrée des risques de catastrophes na-
turelles et de résilience. Le développement d’un sys-
tème assurantiel global est particulièrement crucial 
pour des populations vulnérables qui sont exposées à 
la perte de leurs moyens de subsistance en cas de 
catastrophe naturelle”, explique Jesko Hentschel, di-
recteur des opérations de la Banque mondiale pour le 
Maghreb. 

Ce prêt viendra en appui des réformes destinées à 

renforcer le cadre financier, administratif et opé-
rationnel du Fonds de solidarité contre les événe-
ments catastrophiques (FSEC). Pour la Banque mond-
iale, ce fonds assure un rôle capital et complémentaire 
à celui des assurances privées en fournissant une 
indemnisation aux personnes non assurées, dont 
spécifiquement les populations pauvres et les plus 
vulnérables. Il s’appuie sur des instruments de fi-
nancement du risque sophistiqués et permet de cou-
vrir les pertes causées par une inondation ou un 
séisme. 

L’option de tirage différé, qui repose sur des outils 
financiers et des moyens d’action éprouvés, consiste 
en une ligne de crédit conditionnel. En cas de catastro-
phe naturelle, elle permettra au gouvernement 
d’accéder immédiatement à des liquidités, apportant 
ainsi une ressource supplémentaire cruciale aux poli-
tiques de gestion du risque du Maroc. Le programme 
vise par ailleurs à moderniser le cadre institutionnel 
national en matière de gestion du risque de catastro-
phe, en renforçant le système de protection civile et en 
créant un système d’information pour la gestion du 
risque d’inondation. 

« Le programme favorisera la compréhension par les 
pouvoirs publics des risques financiers liés aux catas-
trophes naturelles. Il aidera également les autorités à 
mieux maîtriser la manière dont elles peuvent pré-
venir ces risques en planifiant mieux les investisse-
ments et en investissant davantage dans la réduction 
et l’anticipation des risques ainsi que dans la protec-
tion financière », souligne Augustin Maria, spécialiste 
senior du développement urbain et coresponsable du 
projet. 

https://www.ecoactu.ma/43775-2/
https://www.ecoactu.ma/video-assurance-contre-les-evenements-catastrophiques-abderrahim-chaffai-leve-les-ambiguites/
https://www.ecoactu.ma/video-assurance-contre-les-evenements-catastrophiques-abderrahim-chaffai-leve-les-ambiguites/
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Morocco 

Les réformes prévues au titre du nouveau programme 
concernent notamment la création d’une taxe par-
afiscale prélevée sur les contrats d’assurance et qui 
permettra d’apporter au FSEC une source continue de 
financement, ainsi que des mesures destinées à ren-
forcer le marché assurantiel privé. Le programme 
entend également établir un registre des bénéficiaires 
afin de fournir une indemnisation rapide et ciblée aux 
victimes d’une catastrophe. 

Aux termes des conditions du prêt, la ligne de crédit 
pourra être décaissée à tout moment dans un délai de 
trois ans, qui pourra être renouvelé à quatre reprises 
pour couvrir une période totale de 15 ans. Une com-
mission initiale égale à 0,5 % du montant du prêt sera 
versée à la signature de l’accord de financement, à 
laquelle s’ajoutera le paiement d’une commission de 
renouvellement de 0,25 % pour chaque extension 
éventuelle. Ecoactu.maSource:  

Companies 

News 

إ  هقق ا الققرققصققنققيققف يقق ققكققع ” الققرئقق ققع الققرققنققفققيقق م لققدار الققرققأمقق قق : -وقققال مقق ققمققد عققثققمققا 

وضققع  ار الققرققأمقق قق  املققا ققي القققققوم واملسققرقققققر  واسققتققكا ققيققجققيققاع الققنققمققو املققفققر  والسقق ققيققم  

وفريق اال ارة ال  يا املرماسك من ذوم ال اكة  والسياساع والنظم املقوثقققة بقوضقوح 

 “.واليي   كم جميع جوانب أنشطة أعمالنا

قالققة  صققنققيققف ائققرققمققانقق   ولققيققة مققثققل ”  ققبققل وكق لققن يقق ققزز  AM Bestهقق ا الققرققصققنققيققف مققن قف

عققالقققا ققنققا الققرققجققاريققة القق ققالققيققة فقق ققسققب  بققل سققيققفققرققح االبققواب ايضققا أمققام القق ققديققد مققن 

ال القاع الجديدة في جميع ان اء ال الم  حي   رمثل استكا يجرنا في الرنقافقع عقلقى 

 أضا  عثما .“ اساس الجو ة ال الية لل دماع

وفي وقؤ سابق من ه ا ال ام  سج ؤ  ار الرقأمق ق  مقجقمقوع  ل شقامقل بق قغقؤ ققيقمقرق  

  مقمقا يشقكقل أ قثقك مقن ضق قفق  القدخقل 2019سق قرقمقاقك  30م يو   رهم  ما فقي  13.12

 6.74الشققامققل املقق قققققق خققالل نققفققع الققفققتققكة مققن القق ققام املققا قق ققي والقق م بقق ققغققؤ قققيققمققرقق  

 م يو   رهم.

فقققي أول  صققنققيقققف ائققرققمقققانقق  لققهقققا  حصقق ققؤ  ار القققرققأمقق ققق  

طقققويقققل االجقققل وعقققلقققى  صقققنقققيقققف ائقققرقققمقققانققق  “  -BBB” )ي.م.ع( عقققلقققى  صقققنقققيقققف ائقققرقققمقققانققق  

 ”B+  “ جقيقد( لقلقجققدارة املقالقيقة مقع نقظققرة مسقرقققبق قيقة مسققرقققرة لقكق قيققهقمقا مقن ققبقل(AM 

Best .وكالة الرصنيف االئرمان  ال املية   

  فقققققد حصقق ققؤ  ار الققرققأمقق قق  عققلققى هقق ا الققرققصققنققيققف بققفققضققل AM Bestووفقققققا لققرقققققريققر 

مقق قق انققيققة الشققر ققة املقق ققززة بققرأس مققال قققوم وأ ائققهققا الققتققشققغققيققلققي الققجققيققد  بققاالضققافققة إ ققى 

 خطة الرسم ة امل دلة حسب امل اطر.

نق قن فقخققورو  ” رئقق قع مقجق قع ا ارة  ار القرققأمق ق :  -وققال مق قمقد عقبقد   الققققبق ق ق قي

ب صولنا على ه ا الرصنيقف االئقرقمقانق  والق م سق قسقاهقم فقي  قثق قيقؤ مقوققع الشقر قة 

 ملرح ة النقمقو املقققبق قة. ويق قد هق ا انقجقاز جقديقد عقلقى خقارطقة القطقريقق 
ً
املا ي اسر دا ا

 اليي سرض نا على قدم املساواة مع شركاع الرأم   الرائدة في املنطقة.

 مققع خققطققة أعققمققالققهققا  AM Bestو ققوققق ققؤ 
ً
أ  رسققرققمققر  ار الققرققأمقق قق  فققي الققنققمققو  ققمققاشققيققا

الطموحة  على الرتم من املنافسة الشديدة في سوق الرأم  .

مقاليق ق   رهقم فقائقض أربقاح  قأمقيقنقي أو "عقائقد  6املرخصصة في مجال القرقأمق ق  القرقكقافقلقي فقي املقنقطقققة   قوزيقع  أبوظبي الوطنية ل ركافلأع نؤ شر ة 

  .2018نقدم" على حم ة وثائق الركافل ال ائلي من شركاع وأفرا  عن عام 

  حقيق  سقيقكقو  لقدى املشقتقك ق ق  "املقؤمقن لقهقم" حقريقة اخقرقيقار القوسقيق قة 2019 يسقمقاقك  12ومن املقرر  وزيع الفائض ل م ة الوثائق املسر ققق ق  خقالل سقرقة أشقهقر مقن  قاريق  

لق ق قكيقة املق قرقمقدة فقي ع ااألفضل السرالم أرباحهم  واليي  رضمن  ال من: شيك نقدم  أو حوالة مصرفية  أو خصم على رسوم  جديد الوثيقققة  أو القرقاقكع ،حقدى املقؤسقسقا

  الدولة  حي   قوم الشر ة بر وي ها نيابة عن حامل الوثيقة.

م فظة فقي حقالقة  ق قققيققق  ل  يشار إ ى أ  مبدأ  وزيع فائض األرباح هو خاصية  م   الرأم   الركافلي  حي   كو  ل مشتك    من حم ة الوثائق حصة من الفائض الرأميني

  ائر ت ك املروق ة.ل س و  أم استثمار في رأس مال الشر ة من قبل حم ة الوثائق  إضافة إ ى منف ة الرغطية اليي  م الر اقد ع يها "اشتكاك الركافل" لرغطية ا

 املصدر: أرقققام

AM Best has affirmed the Financial Strength 
Rating of B+ (Good) and the Long-Term Issuer Credit 
Rating of “bbb-” of Arab Reinsurance Company S.A.L. 
(Arab Re) (Lebanon). The outlooks of these Credit Rat-
ings (ratings) remain negative. 

The ratings reflect Arab Re’s balance sheet strength, 
which AM Best categorises as very strong, as well as 
its marginal operating performance, neutral business 
profile and appropriate enterprise risk management. 

The negative outlooks reflect ongoing pressure on the 
business profile assessment, stemming from AM 
Best’s concerns over Arab Re’s ability to navigate the 
challenging underwriting conditions prevailing in its 
core markets. In addition, the increased social, political 
and economic instability in Lebanon, where the com-
pany is domiciled and writes approximately 10% of its 

business, have heightened the pressure on the ratings. 

Arab Re’s balance sheet strength is underpinned by its 
risk-adjusted capitalisation, which is maintained at the 
strongest level, as measured by Best’s Capital Ade-
quacy Ratio (BCAR), reflective of low underwriting 
leverage. The company’s shareholder equity reached 
USD 104.6 million at year-end 2018, up 1.7% from USD 
102.9 million at the end of 2017. The capital base is suf-
ficient to absorb the elevated investment risk arising 
from exposure to Lebanese assets, notably Lebanon 
sovereign debt and cash deposits in local banks, and 
credit risk stemming from unrated retrocessionaires. 
In response to the heightened economic and political 
risk in Lebanon, Arab Re has decreased its exposure 
to domestic securities and increased its proportion of 
assets held outside Lebanon, notably by redirecting its 
cash flows to Bahrain and Oman. 

https://www.ecoactu.ma/catastrophets-dassurance-soumis-a-la-taxe-parafiscale/
https://www.ecoactu.ma/catastrophets-dassurance-soumis-a-la-taxe-parafiscale/
https://www.argaam.com/ae-ar/companies/adx/abu-dhabi-national-takaful/overview
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Arab Re has a track record of marginal operating prof-
itability, with a five-year (2014-2018) weighted average 
return-on-equity of 4% and return on premium of 8.3%. 
Whilst operating profit remains supported by good 
investment returns, the company has experienced 
weak technical performance in recent years, with  
ongoing difficult underwriting conditions resulting in a 
five-year weighted average combined ratio of 107.2%. 
Net income increased marginally to USD 5.5 million in 
2018, due to a slight improvement in technical results 
and investment income. AM Best expects the cancella-
tion of loss making accounts to improve technical re-
sults in the longer term; however, combined ratios are 

likely to remain above 100% in the short to medium 
term. 

Arab Re has a niche position in its core markets in the 
Middle East and North Africa region, built upon its 
original role as a reinsurer for the Arab insurance 
market and longstanding relationships with cedants. 
Gross written premium increased by approximately 6% 
to USD 67.9 million in 2018. However, AM Best expects 
Arab Re’s business profile to remain under pressure in 
the short to medium term, constrained by challenging 
market conditions and a lack of growth opportunities 
in core markets. 

 / سينا حبوسةاالستاذ

 في ضيافة االمانة العامة لإلتحاد العا  العربي للتأمين

مسقتقشققارة القرققنقمقيققة املسقرقدامققة بقالقهققيقئقة القق قامققة -ققامقؤ االسققرقاذة/ سق ققنقا حقبققوس

مصر بزيارة مقر االمانة الق قامقة لقإل ق قا  الق قام الق قر ق  لق قرقأمق ق   -ل رقابة املالية 

 .2019/12/12يوم ال م ع املوافق 

االمقق قق  القق ققام لققإل قق ققا   -هقق ا و ار القق قققققاء بققيققنققهققا وبقق قق  االسققرققاذ/ شققكققيققب أبققو زيققد 

الق ققام القق ققر قق  لقق ققرققأمقق قق  حققول القق ققديقد مققن املققوضققوعققاع القق ققيققويققة املققطققروحققة عققلققى 

 الساحة الرأمينية اآل .

 ققمققا أ ققدع عققلققى إصققرار الققهققيققئققة القق ققامققة لقق ققرقققابققة املققالققيققة وعققلققى رأسققهققا الققد ققرققور/ 

عقققلقققى زيقققا ة القققوعقققي بقققأهقققمقققيقققة القققرقققنقققمقققيقققة  -رئققق قققع مقققجققق قققع اال ارة   -مققق قققمقققد عقققمقققرا  

قافققة القققققطققاعققاع  املسققرققدامققة وجققهققو  الققهققيققئققة فققي رقق ققمققيققم مققبققدأ االسققرققدامقق  عققلققى كق

القق ققامقق قق   قق ققؤ رقققابققة الققهققيققئققة سققواء املصققرفققيققة او تقق ققك 

 املصرفية ومنها قطاع الرأم  .

و القققققققجقققققققديقققققققر بققققققققالققققققق  قققققققر انققققققق  مققققققققن املقققققققققققققققرر أ  رشققققققققارك 

االسقققرقققاذة/ سققق قققنقققا حقققبقققوس فقققي القققنقققدوة الققق قققربقققيقققة حقققول 

الشققمققول املققا ققي والققرققأمقق ققق  املسققرققدام والققيققي مققن املققققققرر 

في جمقهقوريقة مصقر  2020/02/24و  23عقدها يوم  

القق ققربققيققة والققيققي يققرققم إقققامققتققهققا بققالققرقق ققاو  والققرققنققسققيققق فققيققمققا بقق قق  اال قق ققا  القق ققام القق ققر قق  

 ل رأم   واال  ا  املصرم ل رأم  

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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Disclamer: 

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