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8 Things That Will Never Be the Same in 
Insurance After COVID-19 
by Jim Albert
More than any human, COVID-19 is driving a digital transformation of the insurance industry. Everything about 
the way the industry has traditionally worked is under challenge due to the quarantine, and it will never be the 
same again.

Is the worst over? Chief economist on recession’s 
impact on insurance
As Australia moves forward in its COVID-19 recovery 
by easing restrictions, many are asking – is the worst 
over? How severe will the recession be and is Australia 
poised to make a recovery? What does it all mean for 
insurers?
According to Jerome Haegeli (pictured), group chief 
economist at Swiss Re, the pandemic has thrown the 
global economy into its deepest recession since the 
depression. However, the deployment of fiscal and 
monetary policy could also make it the shortest.
“It’s really an economic crash without airbags,” he 
said. “But now we’re recovering with fiscal policy and 
monetary policy being deployed, which helps limit 
some of the downside risk of managing the market. 
This is the deepest recession but could also be one of 
the shortest.”
High levels of unemployment and bankruptcies will 
still be observed at record levels for long periods of 
times, he says, because global recessions don’t act like 
“tape recorders”.
 “While this [monetary policy] helps limit some of the 
downside risk of managing the market, it doesn’t take 
away that the recovery will be extremely retracted,” 
Haegeli continued.
“The economy is not a tape recorder, you can’t just 
shut it down and press ‘play’ again and hope you can 
start where you had stopped… if you measure how 
much output we are losing in terms of this COVID-19 
shock, I think it’s costing about 12 trillion dollars – 
that’s 17 times the size of Switzerland in the amount 
of global economic output lost.”
The “unprecedented” global recession, as Haegeli 
references it, will have both long- and short-term 
impacts for the insurance industry, impacting 
premiums and balance sheets. It will also force 

references it, will have both 
long- and short-term impacts 
for the insurance industry, 
impacting premiums and 
balance sheets. It will also 
force insurers to reconsider 
their risk appetites.
“The insurance sector is a key pillar for strengthening 
economic resilience and improves societies’ well-
being,” he said.
“Over the short-term, the insurance sector will be 
impacted by the contracting economic activity through 
the decline in insurance premium growth besides the 
immediate impact on both sides of the balance sheets,” 
Haegeli added. “Over the long-term, the COVID-19 led 
recession is a ‘wake-up’ call for more risk awareness 
as well as accelerating digitalisation. The longer-term 
outlook suggests positive drivers for the insurance 
sector - and digitalisation will improve the insurability 
of risk.”
The need for economic resilience must be emphasised, 
he says, because of the significant portion of long-term 
investments the global insurance sector holds.
“Insurance companies hold one third of the global long-
term investment in asset management on their balance 
sheets. Globally, long-term investments amount to 
about $80 trillion in insurance companies’ pension 
funds,” Haegeli continued. “Insurance companies 
have had one third of that, which is a huge amount of 
money, and have taken that to underwriting to provide 
possibilities, for households and for corporations, to 
take on risk.”

by Camilla Theakstone

Source: Insurance Business mag
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1. Work From Home (WFH) becomes the norm rather 
than the exception.
Consider the positive experiences of the past few 
weeks as businesses moved to a work-from-home 
model. Longstanding management resistance to 
remote work has been overcome by Zoom and other 
simple videoconferencing applications. The result:
* Teams are closer and more personal.
* Starting a business relationship via videocall rather 
than just audio creates a faster bond and basis for 
future interaction, as the interaction is more personal 
and similar to a face-to-face meeting.
* Operational costs fall in the long run due to reduced 
rent and overheads.
* Companies will see enhanced employee loyalty and 
tangible financial benefit by having a flexible approach 
to WFH.
2. The entire home inspection process will be 
automated.
Home inspections add delay to the purchase process, 
create stress for home- and business owners, and now 
with COVID-19 are a complete non-starter. Insurers 
will embrace the existing and evolving technology that 
enables remote inspection and validation. Insurers may 
gather inspection-type data without an invasive visit, 
such as by using apps where the potential policyholder 
can conduct a virtual inspection and upload the results 
to the insurer. Other examples include going full 
e-docs and e-signature, as paper is not only a useless 
waste of resources but also a potential contagion 
point. A different form of home inspection is claims 
assessment and validation. Insurers will accelerate the 
use of mobile phone apps where the homeowner can 
record damage via video, and insurers can validate 
damage and loss via drone.
3. Shopping for insurance will become an online 
experience.
The trend was already happening, but COVID has 
massively accelerated it. Consumers expect to be 
able to order groceries, home supplies, clothing and 
services online. They now also expect to be able to 
shop for and buy insurance online, and if they find 
barriers like annoying multi-question forms, they will 
go elsewhere with their business. Insurers must evolve 
quickly from “enter all your info and we’ll call you or 
email you back eventually” to one-stop engagement 
where the consumer starts the quote and finishes the 
bind in the same simple online transaction.

 4. Data will be regularly supplied by third parties rather 
than the purchaser of the policy, thereby speeding up 
the purchase process.
 Today, most insurers require the purchaser to fill out a 
painful application with at times 50 or more questions. 
Many times, the insured does not know the answer, and 
as a result the data used for underwriting is incorrect. 
For example, a low percentage of consumers know 
the exact square footage of their house or the true 
definition of a crawlspace. Third-party data providers, 
using public data from municipalities, counties and 
states, provide higher-quality data on an automated 
basis, eliminating the need for the consumer to fill out 
many of the questions. In essence, never ask a question 
that you can already know the answer to.
5. The API will be the standard for industry data 
exchange.
Online web forms are so last year. The Application 
Programming Interface (API) format is already 
becoming the basis for most InsurTechs and many 
insurers to exchange data and is certain to become the 
industry standard because:
* Automated data calls provide data to quote forms, 
pricing engines, commission registers, payments, card 
validation, compliance and many other aspects of the 
insurance workflow.
* Agencies can easily embed carrier APIs into their 
agency management systems to automated quoting and 
binding, increasing producer productivity.
* Companies that don’t have a simple API, and don’t 
have the IT bandwidth to prioritize API links to partners 
and customers, will fall by the wayside.
6. Artificial intelligence (AI) and machine learning 
(ML) will become embedded in sales and service 
workflows.
AI and ML get consumers and agents to the answer 
much faster than traditional methods and require 
fewer resources. In addition, AI and ML will enable 
predictive channeling of sales requests and give carriers 
and agencies the tools to perform proactive unsolicited 
marketing. The benefit to the consumer is more choice 
and more targeted solutions that are aligned with their 
unique circumstances.
7. Regulators will be challenged to accept new operating 
practices.
 Prior to COVID, regulators have been working hard 
to get their arms around black box raters, artificial 
intelligence in pricing and sales, and social inflation 

 Below are eight changes that will likely become permanent within the insurance industry as a result of COVID-19:
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AM Best:
The COVID Catastrophe 

Pandemic topped the list of “most extreme risks” in a 
2013 Towers Watson survey of insurance executives.
It never made the rankings again.
It’s hard to quantify the full financial impact COVID-19 
will have on the industry. But one thing is certain: This 
pandemic is on track to become the largest event in 
insurance history.
“It is truly a catastrophic event 
the proportion of which we 
have not seen before,” Stefan 
Holzberger, chief rating officer 
for AM Best, said. 
Robert Muir-Wood, the chief 
risk officer at modeling firm 
RMS, called COVID-19 “the 
biggest catastrophe we’ve seen 
in our lifetime.” And John 
Head, the president of national 
brokerage for Risk Placement Services, said, “historic 
is absolutely the word I would use.”
“This was totally unanticipated,” said Bob Hartwig, 
director of the Risk and Uncertainty Management 
Center at the University of South Carolina’s Darla 
Moore School of Business. “The COVID-19 issue 
literally came upon the world this year. There was no 

The global pandemic is on track to be the costliest event in insurance history. It’s also a defining moment for the 
industry. Special Risk Section sponsored by Lexington.

opportunity to react.”
And yet, the insurance industry has been prepared to 
handle this event.
“There are funds available to pay the claims, even with 
the unrealized losses across multiple asset classes and 
the potential for further financial market volatility,” 
Holzberger said. “The vast majority of companies in 
the U.S. are well-positioned to ride out this period of 
volatility.”
There is a caveat to this, however. The industry’s 
ability to absorb the impact of COVID-19 hinges on 
business interruption. As of early May, seven states 
had introduced legislation requiring insurers to 
provide retroactive business interruption coverage, in 
some cases regardless of whether policies included a 
virus exclusion, as most do.
If forced to pay retroactive BI, the insurance industry 
could be facing losses of $150 billion to $200 billion 
per month, according to the Best’s Commentary, 
Legislation to Nullify BI Exclusions Poses Existential 
Threat to P/C Insurers. The Insurance Information 
Institute’s estimates are even higher. The III forecast 
costs of up to $380 billion per month, which it said 
would “break” the insurance industry within months. 
That scenario, however, is unlikely.

Stefan Holzberger, 
chief rating officer 

for AM Best

topics like Assignment of Benefits. Now with COVID, 
they are having to respond to business interruption 
expectations outside the specific approved language 
in a policy form, as well as numerous other issues. 
The regulators, including state commissions, federal 
insurance entities and elected representatives, will need 
to adapt to the new world with additional flexibility 
for rating models that add choice for consumers, 
compliance relief such as allowing online new agent 
testing rather than in-person only, fewer barriers to the 
surplus lines sector that brings so much innovation and 
choice to consumers, and ultimately expansion of the 
industry distribution channels to non-traditional sources 
such as retailers or real estate industry professionals.
8. As trust becomes a vital buying attribute, carriers and 
agents will humanize the industry, helping to establish 
trust with consumers and the general public.

This will require insurers and agents to:
Post reviews and ratings directly on their website.
Use understandable language rather than industry 
jargon in online and face-to-face communication.
Integrate website, social media and agent messaging 
across all channels.
Emphasize their humanity through community 
engagement.
There is no doubt the world has changed due to 
COVID-19, and the changes will continue to ripple 
through business, markets and people’s lives for years 
to come. The companies that read the tea leaves and 
embrace the new normal, much different than “the way 
it used to be,” will be the survivors and winners in the 
next phase

Source: Carrier Management



.Source: AM Best News
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In early May, Willis Towers Watson estimated general 
insurance losses from COVID-19 could reach $80 
billion across key business classes in the United 
States and United Kingdom. The company predicted 
the hardest-hit lines would be workers’ compensation 
in the United States and business interruption/
contingency in both countries. The latter, it said, could 
amount to $22.7 billion. The National Council on 

Compensation Insurance offered a staggering range 
of losses—$2.7 billion to $81.5 billion—for U.S. 
workers’ compensation lines.
To contain reading, please Click Here

The Catastrophe Special Section is sponsored by 
Lexington Insurance. Click on the microphone icon to 
listen to the Lexington podcast

Covid-19 : les assureurs vont-ils indemniser les 
pertes des entreprises ?
OPINION. Le tribunal de commerce de Paris a condamné en référé un assureur à indemniser un restaurateur. 
Mais le débat juridique n’est pas clos, car l’assureur fait appel. On peut s’interroger sur la mise en jeu de la 
responsabilité civile professionnelle du courtier. En effet, celui-ci est tenu d’un devoir de conseil au bénéfice 
de son client l’assuré et aurait peut-être dû lui proposer la couverture du risque. Certaines polices d’assurance 
couvrent la perte d’exploitation résultant d’une décision de fermeture administrative. (*) Par Jean-Christophe 
Bouchard, avocat au sein du cabinet NMW.

Les assureurs doivent-ils garantir au titre de la 
couverture perte d’exploitation ?
Il est donc permis de se demander si les assureurs ne 
devront pas être appelés à contribuer aux dommages 
économiques au titre des garanties de perte 
d’exploitation des entreprises sinistrées.
C’est ce qu’a fait le tribunal de commerce de Paris 
dans une affaire jugée en référé le 22 mai 2020 
(n°2020017022) concernant un restaurateur. Le tribunal 
de commerce de Paris a condamné l’assureur à payer 
une provision de 45 000 euros et a désigné un expert 
judiciaire ayant pour mission d’évaluer le montant 
des dommages constitués par la perte de marge brute 
occasionnée.
L’assureur a déclaré faire appel de cette décision, 
dans la mesure où il existe des contestations sérieuses 
s’agissant de l’obligation de garantie et qu’il n’est pas 
de la compétence du juge des référés d’interpréter le 
contrat d’assurance.
Quels sont les arguments juridiques ?
Examinons les arguments en cause.
En premier lieu, l’assureur avance que le risque relatif 
aux pertes d’exploitation consécutives à une pandémie 
est inassurable par un mécanisme d’assurance privée. 
Cet argument nous semble très fragile, car il n’existe 
aucune disposition d’ordre public qui exclurait la 
pandémie des risques assurables. 
En second lieu, l’assureur avance l’argument selon 
lequel la perte d’exploitation ne saurait couvrir que les 

dommages consécutifs à un événement matériel tel que 
l’incendie, le bris de machine, l’accident électrique, le 
dégât des eaux, etc. Cependant, force est de constater 
là encore que la police de l’espèce prévoie une garantie 
des pertes d’exploitation sans dommage matériel, de 
sorte que cet argument, qui a pu être valable autrefois 
lors de la mise en place des premières polices couvrant 
la perte d’exploitation, ne l’est plus pour les polices 
actuellement en vigueur.
En troisième lieu, l’assureur soutient que la fermeture 
administrative visée dans le contrat serait celle prise 
par le préfet du lieu où est situé l’établissement et non 
par un ministre. Là encore, en droit français il s’agit 
bien dans les deux cas de décision administrative, de 
sorte que cet argument nous paraît très fragile.
En quatrième lieu, l’assureur soutient que la police du 
restaurant prévoit une garantie au titre de la fermeture 
administrative, mais que le décret n°2020-293 du 
23 mars 2020 se limite à interdire l’accès au public, 
autorisant par exemple la vente à l’emporter ou la 
livraison. L’assureur estime en conséquence qu’il 
n’appartient pas au juge du fond mais au juge des 
référés d’interpréter le contrat pour déterminer si la 
couverture s’applique, en qualifiant l’interdiction de 
recevoir du public de fermeture au moins partielle de 
l’établissement, étant précisé qu’il y a sans doute de 
nombreux établissements peu susceptibles de pratiquer 
la livraison ou la vente à emporter.
On rappellera que les cas d’exclusion sont 
nécessairement interprétés de façon limitative et contre 

http://news.ambest.com/articlecontent.aspx?AltSrc=53&RefNum=297254
https://players.brightcove.net/819002453001/BJQQDtMCe_default/index.html?videoId=6158223576001
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Un dernier point mérite alors d’être soulevé : la 
circonstance qu’il existe des polices qui couvrent le 
risque conduit nécessairement à s’interroger sur la 
responsabilité des courtiers qui n’ont pas proposé à 
leurs clients des contrats permettant de s’en prémunir. 
Autrement dit, en parallèle des actions contre les 
assureurs au titre de la perte d’exploitation se pose 
la question pour les entreprises d’engager aussi des 
actions contre les courtiers en vue de mettre en jeu leur 
responsabilité civile professionnelle pour défaut de 
devoir de conseil. .Source: La Tribune

l’assureur en cas de doute, selon une jurisprudence 
constante.
Quelles perspectives ? Après les assureurs, les courtiers 
?
Cette affaire illustre le fait que s’il existe des polices 
qui couvrent objectivement la perte d’exploitation, 
il y a aussi de nombreux cas pour lesquels le sinistre 
actuellement supporté par les entreprises est mal exclu, 
ce qui nécessite que les polices soient interprétées par 
le juge.

United Arab Emirates

The report by BADRI, titled “Performance Analysis of 
UAE insurance companies (including foreign branches) 
for the year 2019”, says that the listed companies in 
the Insurance Industry of UAE experienced growth 
in top line during 2019. The gross loss and combined 
ratio shave stabilized while net profit as a proportion 
of NEP is at a 4-year high of 17%, of which 8% is 
contributed by investment income

The analysis presented here in for 2019 is based on 30 
listed Insurance Companies and 22 Foreign Insurance 
branches operating in UAE.

BADRI: Performance Analysis of UAE insurance 
companies (including foreign branches) for the year 2019 

The report by BADRI, also say that the total premium 
for the Industry is estimated to be AED 40 billion in 
2019 reflecting a growth of 1% from the estimates of 
2018. The listed Companies comprise of 59% of the 
gross premium of the total estimated industry volume.
The total written premium for 2019 of the Insurance 
Companies and branches considered in this review is 
estimated to be AED 34.5 billion. While the Listed 
Companies reflected a growth of 8%, a 3% decline 
was observed in the branches for 2019 compared to 
2018.
Based on the premium estimations of the past five 
years, the CAGR of the Industry from 2015-19 is 
computed to be 8%.

To read and download full report, please Click Here

https://badrimanagementconsultancy.app.box.com/s/cbkvhuub2rmega7hiwm7ncgoj5mb7yir
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Dubai International Financial Centre (DIFC), the 
leading international financial hub in the Middle 
East, Africa and South Asia (MEASA) region, today 
announced sustained performance in the reinsurance 
sector.
The sector grew by 17.4% in 2019, representing 
the highest volume of premiums ever written in the 
market, further reinforcing the Centre’s position as 
the leading reinsurance hub in the region. The DIFC 
confirmed that Gross Written Premiums (GWP) for 
Q1 2020 reached $472 million, on par with the same 
period during Q1 2019, reflecting continued industry 
stability and resilience.
The premiums cover different areas including marine, 
aviation, transport, health, property damage and 
liability, alongside other sectors. This growth was 
characterised by reinsurers, coverholders, managing 
general agents, and reinsurance brokers prioritising 
DIFC’s world-class enabling and dynamic business 
environment over other global financial centres to 
gain access to the MEASA region.
During the last 16 years, DIFC has emerged as the 
leading reinsurance hub in MEASA region. It is 
now home to more than 100 registered insurance, 
reinsurance, captive firms and insurance-related 
entities serving the market, including three of the 
top five global insurance companies. The Centre has 
attracted world-renowned global companies including 
Munich Re, Lloyd’s, Berkshire Hathaway Specialty, 
RGA, Korean Re, AIG, Zurich, Marsh, and AON.
The recent emergence of InsurTech pioneers now 
represent a total of 10 insurance-related institutions 
registered at the Centre. As part of DIFC’s vision to 
shape the future of finance, InsurTech is transforming 
the industry through developments through 
digitalisation, innovation and collaboration. Start-ups 
are able to collaborate with insurance and reinsurance 
leaders to deliver solutions that address the growing 
requirements for the future insurance industry 
including AIG, AXA Gulf, Cigna Insurance Middle 

DIFC position as the region’s reinsurance sector 
hub reconfirmed  
• Gross Written Premiums for the reinsurance sector in DIFC reached nearly $2 billion in 2019, representing 
annual growth of 17.4% - further reinforcing DIFC’s position as the region’s leading reinsurance hub

• Gross Written Premiums (GWP) for Q1 2020 reached $472 million, on par with Q1 2019 figures, reflecting 
continued industry stability and resilience

• DIFC is home to three of top five world-leading insurance companies globally and an expanding InsurTech 
market driving future insurance sector requirements

East S.A.L., Insurance House, MetLife, Noor Takaful 
(Ethical Insurance) and Zurich Insurance Company 
Ltd (DIFC.
Arif Amiri, Chief Executive Officer, DIFC Authority, 
said: “Our strong performance in reinsurance sector 
in Q1 2020 and throughout 2019 stems from our long 
standing commitment to the sector. Whilst providing 
the most proven legal and regulatory frameworks 
for insurance and reinsurance leaders in the region, 
our approach also allows InsurTech start-ups to 
collaborate with top reinsurance leaders in DIFC to 
address tomorrow’s requirements.
“As part of our focus on shaping the future of finance, 
we are embracing digitalisation, collaboration and 
talent which can deliver large-scale changes in the 
sector and create the next generation of financial 
services professionals. This is especially important 
as the insurance sector continues to evolve which 
requires us to be in a position to meet the industry’s 
evolving requirements, underlining our commitment 
to leading reinsurance sector growth in the region.”
DIFC plans to attract further reinsurers from Europe 
and Asia to increase the centre’s capacity, and provide 
an international platform to regional players for their 
global benchmarking growth plans. Memorandum 
of Understandings (MoUs) have been signed with 
Lloyd’s, the world’s leading insurance and reinsurance 
marketplace, as well as UK-headquartered Chartered 
Insurance Institute (CII) to develop talent within the 
local insurance and reinsurance landscape in line with 
international best practice.

Source: DIFC

United Arab Emirates
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مع تشدد »اإلعادة« في شروطها 
أسعـار التأمين علـى الحرائـق »تشتعـل« صيفـاً 

تشدد
لشركة  التنفيذي  الرئيس  األمين  عمر  قال 
»أورينت للتأمين«: من المتوقع أن ترتفع 
مع  المقبلة  الفترة  خالل  التأمين  أسعار 
ظل  في  وخاصة  الحوادث،  تلك  تكرار 
عدم وجود حل جذري لمادة »الكالدينج« 
شركات  لدى  كبيرة  بخسائر  ساهمت  التي 
حيث  سواء،  حد  على  واإلعادة  التأمين 
صعوبات  تواجه  التأمين  شركات  باتت 
على  التأمين  إعادة  عمليات  في  أكبر 
ب»الكالدينج«،  المكسوة  األبراج  هذه 
أدى  السابق،  في  الحوادث  هذه  وتكرار 
إلى تعرض الشركات لخسائر كبيرة وتطلب من شركات »اإلعادة« التشدد 
النهائية،  وبالنتيجة  التأمين،  بإعادة  للقيام  الحاالت  من  كثير  في  والتصلب 

متوسطة. بنسب  القريب  المستقبل  في  التأمين  أسعار  سترتفع 
العالية  والمباني  األبراج  على  التأمين  وثيقة  تصدر  بالعادة  األمين:  وتابع 
البرج  محتويات  كافة  تغطية  خاللها  ويتم  البرج«  مالك  »جمعية  باسم 
إلى  إضافة  خدمة،  وطوابق  سيارات  ومواقف  ومصاعد  سكنية  شقق  من 
بعد  اإليجارية  البرج  قيمة  فقدان  أيضاً  يشمل  وأن  البرج،  محتويات  كافة 
البرج  كان  إذا  األرباح  وفقدان  لقاطنيه،  البديل  السكن  وتوفير  الحريق، 

الفندقية. والشقق  الفندقية  لالستثمارات  مخصصاً 
إنذار نظام 

التنفيذي  المدير  أبوزيد،  رامز  ويقول 
وإعادة  للتأمين  الوطنية  »دبي  لشركة 
أن  الماضية  الفترة  في  لوحظ  التأمين«: 
كان  والبنايات  األبراج  حوادث  أغلبية 
التي  واجهاتها  بينها  فيما  المشترك  العامل 
(كالدينج).  األلمنيوم  مادة  على  تحتوي 
هذه  مالك  »من  مؤخراً  طلب  وقد 
للتخلص  واجهاتها  يحدثوا  أن  العقارات 
األمر  هذا  فإن  وبالتأكيد،  المادة،  هذه  من 
شركات  جميع  ويشجع  يساعد  سوف 
التأمين على االستمرار بالقيام بدورها في 
االستثمارات  حماية  خدمة  وفي  المجتمع 
كذلك  شك  وال  الخصوص.  بهذا  العقارية 
حاليا«  بها  العمل  الجاري  المنظومة  أن 
الخاص  بالنظام  البنايات  بكافة  المثال ربط أجهزة اإلنذار  ومنها على سبيل 
مثاال»قويا« على  ليعد  الساعة  مدار  دبي على  بإمارة  المدني  الدفاع  بإدارة 

المدني.  الدفاع  إدارة  وإيجابية  فاعلية  مدى 

كات  : تشدد �ش ن عمر األم�ي
وطها يدفع  ي �ش

“اإلعادة” �ن
األسعار إىل األرتفاع

الدولة؛  إمارات  عموم  في  عام  بشكل  الصيف  موسم  في  الحريق  حوادث  وتكرار  الماضي،  أيار  مايو/    مطلع  الشارقة  في  »أبكو«  برج  مشهد حريق  أعاد 
القاطنين فيها  العامة بحيث تشمل األبنية وممتلكات  الممتلكات  إلى األذهان أهمية السعي وراء سن تشريعات وقوانين ملزمة الستصدار وثيقة تأمين تغطي 

وغيرها. منزلياً  وأثاثاً  مقتنيات  أو  منزلية  شققاً  كانت  سواء 
في  األجنبية  التأمين  إعادة  تتشدد شركات  الصيف،  الممتلكات خالل فصل  من  والمستودعات وغيرها  واألبراج  األبنية  احتراق  تكرار حوادث  وفي خضم 
األبنية  على  وخاصة  الصيف،  ذروة  في   40%  -  20 بين  ترتفع  قد  خيالية  أسعارها  باتت  بحيث  الممتلكات،  هذه  على  الفنية  المخاطر  الكتتاب  شروطها 

»كالدينج«. لالشتعال  القابل  باأللمنيوم  المكسوة 
عزا رؤساء تنفيذيون ووسطاء وخبراء تأمين في اإلمارات، ارتفاع أسعار التأمين على الحريق إلى تكرار حوادث حرائق األبنية والمستودعات في أشهر 
واألبنية. بالحريق  المتعلقة  التأمين  وثائق  وتغطية  الوطنية  التأمين  مع شركات  تجديد عقودها  في  التشدد  إلى  التأمين  إعادة  بشركات  دفعت  والتي  الصيف، 
أن  المتوقع حدوثها على  المخاطر  لكل  األخطار، هي شمولها  الممتلكات ضد  تأمين على  وثيقة  في كل  توافرها  التي يجب  البنود  أهم  أن من  إلى  وأشاروا 
سرعة  تقلل  بحيث  العامة  والمواصفات  للشروط  البرج  في  المكسوة  األلمنيوم  مادة  مطابقة  مدى  أهمية  المثال،  سبيل  وعلى  التأميني،  بالقسط  تغطيتها  يتم 

تقل عن 180 سم. الطوارئ واألقبية والتي يجب أال  إلى مخارج  المنازل وارتفاعاتها، إضافة  المحددة لشرفات  الحريق، والمقاسات  انتشار 
وأضاف أبو زيد: كان لشركات إعادة التأمين دور في زيادة أسعار التأمين 
على البنايات واألبراج خالل الفترة الماضية بنسبة ال تقل عن 40 إلى 50 
بهذا النوع المشار إليه من البنايات، حيث فرضت  بالمئة فيما يتعلق تحديداً 
حقها  من  وهذا  التعامل  في  تشدداً  أكثر  فنية  التأمين شروطاً  إعادة  شركات 
إذ إنها في المقام األول شركات ربحية ويحق لها أن تبحث عن مصالحها. 
قيمة  تقليل  هو  المتشددة  الشروط  هذه  أهداف  أحد  كان  زيد:  أبو  وأوضح 
حصتها في أية خسائر من هذا النوع وترتب على ذلك أن أصبحت شركات 
أي  قيمة  من  قبل  ذي  عن  أكبر  حصة  بتحمل  مطالبة  حالياً  المحلية  التأمين 
مطالبة ناتجة عن الحرائق التي تصيب أياً من هذه البنايات ومما ال شك فيه 
تضفي  المدني  الدفاع  قبل  من  المستحدثة  الفنية  والمعايير  المواصفات  أن 
على  الشركات  تشجيع  إلى  يؤدي  بما  التأمين  لشركات  الطمأنينة  من  نوعاً 

بدورها. القيام 
توعية

لكل  جداً  الضروري  من  وطنية:  تأمين  لشركة  تنفيذي  مدير  قال  بدوره، 
لما  بحوزته  التي  التأمين  بوليصة  وتفاصيل  بنود  كافة  يقرأ  أن  وثيقة  حامل 
بالكثير  القيام  التي تفرض عليه  الشروط والمتطلبات  الكثير من  تحتويه من 

به. المنوطة  والمهام  الواجبات  من 
سنوي  كقسط  للتأمين  مخصصة  ومنفعة  جديد  بند  إضافة  يتوجب  وتابع: 
أثاث منزلي وأجهزة  السكنية والمنزل بما تحتويه من  الشقة  على محتويات 
األثاث  قيمة  من  باأللف«  »واحداً  القسط  ذلك  يتعدى  وأال  كهربائية، 

الكهربائية. واألجهزة 
تلك  تضمين  بوجوب  مستقبلي  توجه  لديها  تأمين  شركات  أن  إلى  وأشار 
المنزلي،  التأمين  أو  الحريق  التأمين ضد  الجديد ضمن وثيقة  المنفعة والبند 
اكتتاب  في  وتساهم  والمالك  المستأجر  على  تعود  كبيرة  منافع  من  لها  لما 

التأمين. لقطاع  مهمة  فنية  عوائد  وتحقيق  للشركات  اكبر  أقساط 
آلخر،  منزل  من  تختلف  المنزلية  والمقتنيات  المحتويات  إن  وأضاف: 
لقيمة  تبعاً  وثيقة  حامل  كل  من  التأمين  قسط  قيمة  فتختلف  ذلك،  وبحكم 

المنزلية. والمحتويات  األثاث 
شروط

تكرار  إن  التأمين«:  لوسطاء  »يونايتد  شركة  عام  مدير  جبري  كريم  وقال 
إلى  التأمين  إعادة  بشركات  دفع  الصيف  أشهر  خالل  الحرائق  حوادث 
الشركات  مع  التأمين  إعادة  اتفاقيات  لتجديد  شروطها  في  والتشدد  التصلب 
 20 بين  تتفاوت  بنسب  الوثيقة  أسعار  ارتفاع  إلى  ذلك  ودفع  الوطنية، 

الحالية. الفترة  %40- خالل 
على  ستحافظ  المخاطر،  ضد  الممتلكات  تأمين  وثائق  أن  جبري  وأوضح 
إلى  نظراً   2020-2021 وحتى  المقبلة  الفترة  خالل  ارتفاعاتها  نسبة 
الشركات  ودفعت  الحرائق،  خاللها  تكررت  التي  الميدانية  المعطيات 

كات الوطنية  رامز أبو زيد: ال�ش
تتجه لتحمل حصة أك�ب من 

المطالبات الفنية
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قسط  بين  ينسجم  بما  المالية  نتائجها  على  بناء  وثائقها  تسعير  إلى  الوطنية 
التأمينية. المطالبة  أو  التغطية  وقيمة  التأمين 

»الكالدينج«
شركة  عام  مدير  األشقر  جورج  قال  جهته،  من 
التأمين  وثائق  إن  التأمين،  لوسطاء  واي«  »غيت 
تكون  ب»الكالدينج«  المكسوة  األبنية  تغطي  التي 
وتتفاوت  المكسوة،  غير  المباني  من  أعلى  عادة 
درجة  الرتفاع   -30%  15 بين  االرتفاعات  نسبة 
األبنية  مع  مقارنة  بها،  الحرائق  اشتعال  مخاطر 
التي ال يغطيها »الكالدينج« والتي حافظت وثائق 

السابقة. مستوياتها  على  تأمينها 
األبنية،  تكرار حرائق  أن  األشقر: ال شك  أضاف 
مستويات  رفع  إلى  التأمين  إعادة  بشركات  دفع 
إعادة  اتفاقيات  تجديد  في  والتشدد  أسعارها 
إلى  ذلك  ويعود  الوطنية،  الشركات  مع  التأمين 
تأمين  وثائق  أسعار  ارتفاع  في  رئيسياً  سبباً  كونه 

األخطار. ضد  الممتلكات 
يير معا

التأميني أحمد خاطر: إنه في ظل تكرار حرائق األبنية  بدوره؛ قال الخبير 
جداً  الطبيعي  من  بها،  المحيطة  المحدقة  واألخطار 

كل  بأن  علماً  الممتلكات،  تأمين  أسعار  ترتفع  أن 
أن  ينبغي  واألبنية  الممتلكات  على  تأمين  وثيقة 
مالك  على  الملزمة  البنود  بعض  على  تشتمل 
تجديد  أجل  من  الحرائق  حوادث  لتفادي  األبنية 

له. الترخيص 
في  توافرها  الواجب  الشروط  من  خاطر:  أضاف 
بعض  هو  الممتلكات  تغطي  التي  التأمين  وثيقة 
الخارجية،  المنازل  لشرفات  المحددة  المقاسات 
الحديدي  الساتر  ارتفاع  يكون  أن  ينبغي  حيث 
حوادث  تمنع  بحيث  محددة  بمقاسات  الخارجي 
شمولها  وجوب  إلى  إضافة  علو،  من  السقوط 
بما  واألقبية  الطوارئ  لمخارج  محددة  لمقاسات 

ال يقل عن 180 سم.
الحوادث  تلك  تكرار  ظل  في  خاطر:  وأوضح 

شهدت  قد  األخطار  ضد  الممتلكات  تأمين  أسعار  فإن  األخيرة؛  الفترة  في 
الحالية. الفترة  %25- في  ارتفاعات تتراوح بين 20 

األبنية إلزامي على مالك  بديل  توفير سكن  التأمين«:  »هيئة 
التأمين بدفع نفقات توفير سكن بديل لمالك  ألزمت »هيئة التأمين« شركات 
أو  بالمبنى  أضرار  بسبب  إلخالئها  يضطر  والذي  مستأجرها  أو  الشقة 
التأمين،  مدة  خالل  يحدث  الوثيقة  هذه  بموجب  مغطى  حادث  نتيجة  الشقة 
والذي يؤدي إما إلى جعل المبنى أو الشقة غير صالحين للسكن أو ال يمكن 

إلى أي منهما. الوصول 
حالة  في   :2016 ديسمبر   6 بتاريخ  الصادر  قرارها  في  الهيئة  وأضافت 
كون شاغل الشقة مالكاً لها، فعلى شركة التأمين أن تدفع نفقات االنتقال إلى 
التي  الشقة  مستوى  وبنفس  مماثلة  مؤثثة  شقة  إيجار  وبدل  البديل،  السكن 

المؤمن. المبنى  في  يشغلها  كان 
نفقات  تدفع  أن  التامين  فعلى شركة  الشقة مستأجراً،  وفي حالة كون شاغل 
وبدل  السابق  اإليجار  بدل  بين  الفرق  ودفع  البديل،  السكن  إلى  االنتقال 
اإليجار للسكن البديل الذي يفترض أن يكون مؤثثاً ومماثالً وبنفس مستوى 

المؤمن. المبنى  في  يشغلها  كان  التي  الشقة 
المدة  هي  الهيئة:  قالت  عنها،  التعويض  يستحق  التي  بالمدة  يتعلق  وفيما 
أو  المبنى  إصالح  إعادة  حاالت  في  حدوثاً  واألقرب  اإلخالء  بين  الواقعة 
مبلغ  واستنفاد  للسكن،  صالحة  أو  صالحاً  أصبحت  أو  أصبح  بحيث  الشقة 
المتفق  المدة  وانتهاء  البديل،  للسكن  المحدد  التأمين 

البديل. السكن  نفقات  توفير  بشأن  عليها 
ضد  التأمين  وثيقة  في  الشروط  تلك  وتنطبق 
تأمين  ووثيقة  الملحقة  واألخطار  الحريق 
على  تشتمل  وأن  األخطار  كافة  من  الممتلكات 
المبنى  يكون  أن  أهمها:  متعددة  وقواعد  أسس 
للسكن  والمخصصة  العالية  السكنية  المباني  من 
التأمين  مبلغ  يحدد  وأن  طوابق،   4 عن  تقل  وال 
كان  وإذا  المبنى،  قيمة  من   10% يقل عن  ال  بما 
أن  المالك  فعلى  اإليجار  قيمة  دفع  قد  المستأجر 
يعيد إليه ذلك الجزء من قيمة اإليجار والذي يقابل 
المدة  انتهاء  حين  إلى  اإلخالء  تاريخ  من  المدة 

التي دفع عنها بدل اإليجار.

جورج األشقر: األبنية 
ًالمكسوة بـ” الكالدينج” 

أك�ث إرتفاعا

ن مالحق وثيقة التأم�ي

المخاطر  ضد  الممتلكات  عىل  ن  التأم�ي وثيقة  تشمل 
محدقة،  مخاطر  تشكل  قد  ي  ال�ت المالحق  من  العديد 
خسارة  و  األعمال،  انقطاع  جراء  األرباح  خسارة  مثل 
ي 

�ن بما  الثالث  للطرف  القانونية  والمسؤولية  اإليجار، 
المستأجرين  تجاه  للمالك  القانونية  المسؤولية  ذلك 
المالك،  تجاه  للمستأجرين  القانونية  والمسؤولية 
 بلوحات 

ً
ي تلحق عرضيا ال�ت ار  الُمتعمدة واأل�ن ار  األ�ن

الناجمة  الحطام  إزالة  ونفقات  الثابتة  ي 
المبا�ن زجاج 

بممتلكات  لحقت  ي  ال�ت ار  األ�ن أو  الخسائر  عن 
ورسوم  الحريق،  إطفاء  ونفقات  عليه،  المؤّمن 
عن  ن  والمسؤول�ي والقانونية  الهندسية  االستشارات 
. ن المعماري�ي ن  المسح واالستقصاء والمهندس�ي عمليات 

املصدر: الخليـــــج

Algeria

CHERIF BENHABILÈS, Directeur Général de la CNMA, au Soir d’Algérie : 
La pandémie a fortement impacté le 
secteur des assurances 
Entretien réalisé par Mokhtar Benzaki

»La CNMA qui ambitionne de jouer pleinement son rôle de fidèle accompagnateur 
de ses adhérents et sociétaires a pour objectif d’offrir un cadre propice aussi aux 
enfants d’agriculteurs et de femmes rurales en leur offrant des formations basées sur les nouvelles technologies en 
matière agricole ainsi qu’un accompagnement sur le terrain en vue de préparer la relève et les encourager ainsi à 
travailler dans le domaine agricole par l’utilisation d’outils modernes en matière d’accès à l’information par l’usage 
de la numérisation et la digitalisation. Ces formations permettront de pallier les contraintes que rencontrent bon 
nombre de nos agriculteurs sur le terrain, à savoir la main-d’œuvre qualifiée, et pourquoi pas leur permettre l’accès 
à une formation plus en adéquation avec leurs ambitions, à savoir un baccalauréat agricole destiné prioritairement 
en direction des enfants d’agriculteurs et des petits ruraux.«
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Source: Le Soird algerie

Le Soir d’Algérie : Comment évaluez-vous le secteur 
des assurances en Algérie durant la pandémie de 
coronavirus Covid-19 ? Quel est l’impact de la 
pandémie sur les résultats de votre compagnie ?
Cherif Benhabilès : Le secteur des assurances, de 
par le monde, n’a pas prévu des couvertures pour 
des catastrophes sanitaires comme le Covid-19 qui 
a basculé vers une crise économique impactant 
lourdement les entreprises, les particuliers et les 
ménages qui continuent de subir des pertes. 
Aussi, les compagnies d’assurances ne pourront pas 
rembourser aux entreprises et aux particuliers les 
pertes d’exploitation liées à l’épidémie de coronavirus 
car ces dommages ne sont pas provoqués directement 
par la pandémie mais ils en sont l’une de ses 
conséquences, d’une part, et d’autre part, le marché 
des assurances en Algérie a été fortement impacté par 
les effets du Covid-19, et cela du fait du ralentissement 
global de l’activité économique, des conséquences 
du confinement partiel qui demeure évidemment 
nécessaire en ces temps exceptionnels de pandémie 
sanitaire. 
Les résultats au 30 avril 2020 font apparaître une 
baisse significative du chiffre d’affaires des sociétés 
d’assurances comparativement à l’exercice 2019. 
Cette situation est due au recul, voire à l’arrêt des 
activités économiques de nombreuses entreprises et 
particuliers. 
Pour le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble du 
réseau de la Mutualité agricole durant l’exercice 2019, 
il est de 14.3 milliards de dinars, soit 2% de croissance. 
Les cotisations des assurances agricoles ont atteint 
2 073 707 DA avec, une croissance de 5%, ce qui a 
conforté sa position de leader des assurances agricoles 
sur un marché concurrentiel et demeure majoritaire 
avec une part de 85%. 
En termes de structures par rapport au secteur des 
assurances, la CNMA occupe toujours la quatrième 
place, avec une part de 11% en 2019. Nous estimons 
que la crise de Covid-19 aura un impact significatif 
sur le résultat de la CNMA en 2020, et les mesures 
de confinement affecteront les ventes et le chiffre 
d’affaires de manière progressive au cours de l’année, 

travers notamment une baisse des ventes de nouveaux 
contrats. Les impacts devraient être plus significatifs 
en assurance-vie, tandis que les activités d’assurance-
dommages seraient affectées dans une moindre 
mesure. » Le chiffre d’affaires pour le mois de mars 
baisse d’environ -5% par rapport à l’an dernier. Et les 
premières tendances pour le mois d’avril indiquent une 
baisse d’environ -20% pour la majorité des sociétés 
d’assurances par rapport à avril 2019. .
Quelle appréciation faites-vous de la contribution de 
l’assurance agricole à l’économie générale du pays ?
L’assurance pourrait être qualifiée de catalyseur 
dans la mesure où elle permet aux individus et aux 
entreprises de prendre des risques et où elle encourage 
l’investissement productif et confiant des personnes 
et des actifs dans l’économie. Le développement 
économique conduit habituellement à une prise de 
risque accrue, à une plus grande inclusion financière et 
à une meilleure connaissance des notions financières 
qui soutiennent à leur tour le développement de 
l’assurance. L’offre d’assurance aide à accroître 
l’efficience globale du secteur financier, notamment 
en facilitant la fourniture de crédit. L’assurance joue 
un rôle clé de stabilisateur économique pour les 
ménages en période de crise, car elle permet de lisser 
la consommation des individus confrontés à des chocs, 
qu’ils soient de nature privée ou collective comme les 
catastrophes naturelles ou les crises financières. On 
ne connaît malheureusement que trop bien les risques 
élevés des activités agricoles. De plus, l’exposition à 
des risques non assurés constitue une cause majeure 
avérée de la faiblesse des rendements, de la lenteur de 
la croissance et de la persistance de la pauvreté. Sans 
protection contre les chocs climatiques, les ménages 
ruraux ont besoin de s’autoassurer. 
En général, cela leur coûte cher et présente une 
efficacité limitée, notamment concernant les chocs 
covariés que l’assurance mutuelle ne peut pas prendre 
en charge. Les réponses aux chocs climatiques incluent 
à la fois l’adaptation aux chocs ex post et la gestion du 
risque ex ante.
Lire l’intégralité de l’Interview sur le site de Le Soird 
algerie

Oman

OCCI plans unified insurance policy for private 
education in Oman 
Oman Chamber of Commerce and Industry (OCCI) has recommended the introduction of a comprehensive 

https://www.lesoirdalgerie.com/entretien/la-pandemie-a-fortement-impacte-le-secteur-des-assurances-43101
https://www.lesoirdalgerie.com/entretien/la-pandemie-a-fortement-impacte-le-secteur-des-assurances-43101


11112020/06/15 - issue 56 العـــدد

Oman

insurance policy package to help investors and 
promoters of private schools and nurseries in the 
Sultanate to secure their investments and assets, as 
well as protect their liabilities, against all kinds of 
the risks – whether caused by natural catastrophes, 
accidental damages or human negligence.
According to a key official behind this initiative, the 
proposed Standard Unified Insurance Protection Policy 
for Private Education offers privately-run schools, 
nurseries and related facilities coverage including 
consequential losses and business disruption stemming 
from insured natural catastrophes and negligent human 
actions, including risks posed by pandemics such as 
the novel coronavirus (COVID-19).
“This is a comprehensive insurance product, which 
is primarily targeted at schools and nurseries in the 
private sector in Phase 1 of its roll-out,” said Murtadha 
bin Mohammed Jawad Ibrahim al Jamalani (pictured), 
Chairman – OCCI’s Finance and Insurance Committee. 
“In the second phase, we propose to extend coverage 
to private colleges and universities, and potentially to 
include government educational institutions as well.”
Speaking to the Observer, Al Jamalani said the policy 
will cover not only the property and assets of the 
promoters and investors, but also the teachers and 
employees, among other liabilities.
The initiative, coming against the backdrop of the 

disastrous COVID-19 
pandemic which has shuttered 
schools and educational 
institutions across the 
Sultanate, has beneficial 
ramifications for the entire 
sector, and the underlying 
national economy as a whole. 
Thus, in the event of a major 
disruption, teachers and staff 
will continue to receive their wages, for example, while 
the socioeconomic burden of caring for nationals will 
not fall automatically on the government.
An initial draft concept of the policy was discussed 
and approved by a special semi-technical committee 
consisting of members from the OCCI and Oman 
Insurance Association that met last week to review a 
number of insurance related issues, said Al Jamalani.
“We are awaiting some key inputs from the Education 
Committee of the Chamber, as well as from the 
Ministry of Education, before we present the proposal 
to the Ministry itself for their consideration. We will 
request the Ministry to include the insurance product 
in their prescribed guidelines and criteria when 
considering licensing applications for establishing 
and operating new schools and nurseries in the private 
sector. Existing institutions will be covered as well as 
when their licenses come up for renewal.”

Source: Oman Observer

Saudi Arabia

الضمان الصحي يُطلق مبادرة تأجيل سداد األقساط التأمينية 
أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني مبادرة دعم وتمكين 
السماح  خالل  من  لهم  المؤمن  شريحة  من  المستفيدين 
إذا  الخاص  الصحي  التأمين  وثيقة  تغطية  سريان  باستمرار 
التأمينية  األقساط  بسداد  الوفاء  في  العمل  صاحب  أعسر 
بدايةً من تاريخ 25 / 5 / 2020 م وحتى تلقي إشعاٍر آخر 

للمجلس“. العامة  األمانة  من 
وأوضح أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور 
عديدة  مبادرات  أطلق  المجلس  أن  الغامدي  سعد  بن  شباب 
من أجل دعم المستفيدين وشركات التأمين الصحي ومقدمي 
الذي  المستمر  الدعم  سياق  في  وذلك  الصحية،  الخدمات 

وآثار  تداعيات  مواجهة  من  لتمكينه  الصحي  التأمين  لقطاع  المجلس  يقدمه 
المبادرات  تلك  بين  من  أن  مبيناً   ،”  19 كوفيد   - ”كورونا  فيروس  اندالع 
وحتى  أبريل   1 من  الفترة  خالل  الصحية  الِخْدمات  مقدمي  اعتماد  تمديد 

َوْفقاً  لذلك  المالي  المقابل  تحصيل  دون  يونيو/2020   30
مبادرة  إلى  إضافة  من شروط“،  العامة  األمانة  تحدده  لما 
حيث  المطالبات،  إدارة  وشركات  التأمين  شركات  دعم 
وتجديد  تأهيل  لعمليات  المالي  المقابل  تحصيل  تأجيل  تم 
خالل  النظام  تطبيق  على  لإلشراف  الشركات  هذه  تأهيل 
يتم  أن  على   2020 سبتمبر  وحتى30  1أبريل  من  الفترة 
 2021 العام  األول من  الربع  بأثر رجعي خالل  التحصيل 
، وذلك حتى تتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها المالية 

التأمينية. العالقة  أطراف  تجاه 
المجلس  رسالة  من  مستمدةٌ  الجهود  هذه  أن  إلى  وأشار 
بيئة تنظيمية تركز على  المستفيدين من خالل  التي ترمي إلى تعزيز صحة 
الوقاية وتمّكن أصحاب العالقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.

املصدر: وكالة األنباء السعودية
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الرقابة المالية تجتمع برؤساء شركات التامين وتٌلزمهم بالمساهمة في تغطية 
تكاليف عالج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا

• د. عمران: إعالء المصلحة الوطنية وتقليل التباين بين تغطيات شركات التامين مع إلزامهم بالمساهمة فى تغطية تكاليف 
العالج عند اإلصابة بالفيروس 

• د.عمران: %71 من عمالء التأمين الطبي سوف يتمتعون بتغطية تكاليف العالج لفيروس كورونا المستجد كاملة و29 % سوف 
يتمتعون بتغطية تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد إيجابية أو سلبية اإلصابة بفيروس كورونا.

ونائبه  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  عمران  محمد  الدكتور  اجتمع 
المستشار رضا عبد المعطى مع رؤساء  شركات التأمين لمناقشة مستجدات 
تغطية  من  الطبي  التأمين  وثائق  موقف  ومنها  الحالية  الظروف  مع  التعامل 
التأمين  وثائق  لحملة  المستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابة  من  العالج  نفقات 
الطبى، وتبين خالل االجتماع -الذى تم عبر آلية الفيديو كونفرس -اختالف 
طبيعة التغطية من شركة ألخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة 
تكاليف  تغطي  وثائق  وجود  بين  تباين  يوجد  حيث  المستثناة،  والتغطيات 

التغطية. تلك  تستثني  ووثائق  بالفيروس  اإلصابة  من  العالج 
إيجابياً  كان  التأمين  شركات  مع  االجتماع  بأن  عمران  الدكتور  وأوضح 
من   71% على  تستحوذ  التي  الشركات  أن  على  أكد  حيث  للغاية  وفعاال 
لمصابي  العالجية  التغطية  بتوفير  ملتزمة  السوق  في  الطبي  التأمين  عمالء 
فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها 

المستشفيات. مع 

لشركات  المجتمعية  المسئولية  من  انطالقا  بأنه  الهيئة  رئيس  وأضاف 
فإن  المجتمع  تواجه  التي  المخاطر  تغطية  في  لدورها  وتفعيالً  التأمين 
في  الطبي  التأمين  عمالء  من   29% على  تستحوذ  التي  الشركات  باقي 
في  كبيرة  مرونة  أبدت  قد  األوبئة  التأمينية  وثائقهم  تغطى  ال  والتي  السوق 
متطلبات  تكاليف  وسداد  عليهم)  (المؤمن  لعمالئها  التأمينية  التغطية  إعادة 
التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية اإلصابة بفيروس كورونا، 
على  العالج  بإستكمال  رغبتهم  حال   - العمالء  هؤالء  إستفادة  إمكانية  مع 

معها. المتعاقد  المستشفى  مع  التأمين  شركة  بأسعار   - نفقتهم 
خالل  من  تتم  مصر  في  الطبية  التعاقدات  من   50% أن  بالذكر  والجدير 
الطبية،  الشبكات  مديري  مثل  التأمين  شركات  بخالف  أخرى  شركات 
التأمين  قانون  ويستهدف   ،(HMO)الصحية الرعاية  إدارة  وشركات 
لرقابة  وخضوعها  التأمين  لقطاع  الكيانات  تلك  الجديد-ضم   – الموحد 

المالية. للرقابة  العامة  الهيئة  واشراف 

Egypt

املصدر: الهيئة العامة للرقابة 
املالية

الرقابة المالية توقف منح تراخيص جديدة في الوساطة التأمينية لألشخاص االعتبارية 
لمدة عام

موافقة  عن  المالية  الرقابة  هيئة  رئيس   – عمران  محمد  الدكتور  أعلن 
الوساطة  لشركات  تراخيص جديدة  أية  منح  الهيئة على وقف  ادارة  مجلس 
اإلدارات  تكليف  مع  عام،  لمدة  التأمين  إعادة  في  الوساطة  أو  التأمين  في 
المنظمة لعمل  الشروط والضوابط  بإعداد دراسة حول  الهيئة  المختصة في 
إنشاءها  من  الهدف  أداء  على  ومساعدتها  تطويرها  بهدف  الشركات  تلك 

العالمية. التأمين  أسواق  في  الدولية  والتجارب  الممارسات  وفقا ألفضل 
عنه  كشفت  ما  ضوء  في  اتخاذه  تم  المجلس  قرار  أن  عمران  د.  واوضح 
دراسة سوق التأمين المصري من أن عدد الشركات المرخص لها بممارسة 
وبالتالي  حالياً  السوق  حاجة  عن  ويزيد  كاف  التأمين  في  الوساطة  نشاط 
بالترخيص  المجال  نفس  في  العاملة  الشركات  عدد  لزيادة  حاجة  يوجد  ال 
األمر  بالصناعة، وان  ذلك من األضرار  إليه  يؤدى  قد  لما  لشركات جديدة 
يحتاج الستدعاء الخبرات العالمية واالستفادة من أفضل التجارب المناظرة 

الرائدة. التأمين  أسواق  في 
وقال رئيس الهيئة أن سوق التأمين المصري شهد عقب صدور القانون رقم 
الوساطة  نشاط  بمزاولة  مرة  ألول  بالسماح  الهيئة  قيام   2008 لسنة   118
الطبيعيين.  األشخاص  مع  جنب  إلى  جنباً  االعتباريين  لألشخاص  التأمينية 
شهر  في  التأمينية  الوساطة  نشاط  بمزاولة  شركة  ألول  الهيئة  ورخصت 

التأمينية  الوساطة  نشاط  مزاولة  تراخيص  اصدار  واستمر   ،2009 فبراير 
ترخيصها  والساري  لها  المرخص  الشركات  عدد  بلغ  أن  إلى  للشركات 
فى  وساطة  شركة   81 عدد  بين  ما  موزعة  وساطة  شركة   90 بالسوق 

التأمين. إعادة  للوساطة فى  9 شركات  التأمين وعدد 
لشركات  جديدة  تراخيص  اية  منح  وقف  قرار  أن  عمران  د.  وأوضح 
من  انطالقا  صدر  قد  التأمين  إعادة  في  الوساطة  أو  التأمين  في  الوساطة 
المصرفية  غير  المالية  األنشطة  تطوير  على  العمل  في  الهيئة  مسئولية 
الممارسات  لواقع  المستمر  رصدها  خالل  من  التأمين  نشاط  ضمنها  ومن 
تأسيسها  تجربة  وتقييم  في مصر  التأمينية  الوساطة  الفعلية ألنشطة شركات 
العشر  مدة  خالل  المصرى  السوق  فى  النشاط  بمزاولة  لها  والترخيص 

الماضية. سنوات 
المالية  لألنشطة  والتنظيمي  الرقابي  دورها  المالية  الرقابة  هيئة  وتمارس 
وتنميتها  األسواق  هذه  واستقرار  سالمة  يضمن  وبما  المصرفية  غير 
على  الرقابة  تنظيم  بشأن   2009 لسنة   (10) رقم  القانون  أحكام  بموجب 
وحدد  الهيئة  نشاط  نظم  الذي  المصرفية  غير  المالية  واألدوات  األسواق 

اختصاصاتها.
املصدر: الهيئة العامة للرقابة املالية

المصري للتأمين يضع 8 أهداف لدعم تقديم منتجات زراعية لكبار وصغار 
المزارعين 

قام االتحاد المصري للتأمين بالعديد من اإلجراءات والتي من شأنها دعم فكرة تقديم منتجات تأمينات زراعية متنوعة تخدم السوق المصري وكبار وصغار 
المزارعين.
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االتحاد  استراتيجية  الموضوع ضمن  هذا  بوضع  االتحاد  إدارة  قامت  بداية 
ال  الذين  المواطنين  إلى  الوصول  التأميني:  ”الشمول  للتأمين:  المصري 
التأمينات  لجنة  تأسيس  تم  حيث   ،  “AUP التأمينية  الخدمات  إليهم  تصل 
لهذا  جديدة  تأمينية  منتجات  تصميم  الى  تهدف  والتي  باالتحاد  الزراعية 
بتوزيع هذه  الخاصة  الشراكات ووضع االليات  الى عمل  القطاع باإلضافة 

البسيط. الفالح  احتياجات  االعتبار  في  األخذ  مع  المنتجات، 
تحديد  يمكن  وال  لهم  خدمات  تتوفر  ال  ممن  المزارعين  صغار  وأدرجت 
تحت  ولكن  باالتحاد  الخاصة  االستراتيجية  نفس  ضمن  عنهم  حقيقية  أرقام 
متناهي  التأمين  منتجات  تقديم  خالل  من  الرسمية  غير  العمالة  دعم  هدف 
الحياة  تأمين  وثائق  من خالل  حياتهم  تحسين  الي  تهدف  والتي  لهم  الصغر 

وغيره. الصحي  والتأمين  واالستثمار  واالدخار 
وفي ضوء ان نسبة العمالة من محدودي الدخل كبيرة في القطاع الزراعي 
االهتمام  بشكل خاص على  تعمل  الصغر  متناهي  للتأمين  العامة  اللجنة  فإن 
العامة  اللجنة  مع  بالتعاون  لهم  مميزة  منتجات  تقديم  ومحاولة  الفئة  بهذه 

التالي: على  العمل  سيتم  حيث  باالتحاد،  الزراعية  للتأمينات 
(تأمينات  أنواعها  بكافة  الفردية  التأمينات  تشمل  جديدة  منتجات  اعتماد   •
الورش   – المحالت   – المساكن   – الحرجة  االمراض  الحياة واالستثمار – 

المهنية). المسئوليات   – الماشية  نفوق   – الزراعية  المحاصيل   –
األسيوية  األسواق  من  خاصة  المتاحة  التأمين  إعادة  برامج  دراسة   •

واإلفريقية.
االحتياجات  ودراسة  المختلفة  الجغرافية  للمناطق  الميدانية  الزيارات   •

للعمالء. الفعلية 
 Agriculture Insuretech Innovation الحديثة  التقنيات  دراسة   •
 Livestock الماشية  نفوق  على  التركيز  مع  والغش  التزوير  كمواجهة 

البيئة والزراعة. الموضوع مع وزارتي  التعاون في هذا  وسيتم 
لألرصاد  العامة  والهيئة  الزراعية  البحوث  مركز  مع  الرسمي  التواصل   •
متناهي  للتأمين  الزراعية  التأمينات  تسعير  لدراسة  المصرية  الجوية 

الصغر.
خطة  الزراعية  للتأمينات  العامة  اللجنة  أيضا  وضعت  االخر  الجانب  على 

الخطة : بدًء من عام 2020 وتضمنت  لعملها  طموحة 
 • التواصل مع كبرى شركات التأمين التي تقوم بتغطية التأمينات الزراعية 
بها  والمعمول  الدارجة  الزراعي  التأمين  وثائق  من  نماذج  على  للحصول 
المناخ) واالستثناءات مثل  المتاحة (مثل تغطيات اخطار  التغطيات  لدراسة 
Inher- المحصول) في  جينية  مسببات  او  اآلفات  تسببها  قد  التي   الخسائر 

المصري. السوق  بها في  إمكانية تطبيقها والعمل  ent ( ومدى 

ذكرها  المؤمن  التي على  (الضوابط)  الشروط  او  التوصيات  اهم  دراسة   •
الخسائر  وقوع  لتجنب  الوثيقة)  نص  ادراجها ضمن  يتم  (والتي  له  للمؤمن 
له  المؤمن  التزام  للتعويض في حالة عدم  المؤمن  دفع  الحد منها، وعدم  او 

الشروط. بهذه 
في جمهورية مصر  الزراعية  بالتأمينات  المعنية  الجهات  اهم  مع  التواصل 

مثل: العربية 
المصري. الزراعي  البنك   –

– وزارة الزراعة واستصالح األراضي .
الزراعية. البحوث  – مركز 

التعاونية. والجمعيات  االهلية  والجمعيات  الزراعية  الجمعيات   -
المصرية. الجوية  لألرصاد  العامة  الهيئة   –

بهدف عقد اجتماعات معها وإلبرام بروتوكوالت تعاون بينها وبين شركات 
البيانات  وجمع  للتأمين  المصري  االتحاد  في  ممثلة  المصرية  التأمين 
وتسعير  لتصميم  التأمين  شركات  تحتاجها  التي  الكافية  واالحصائيات 

الزراعية. التأمينات  منتجات 
هذه  العديد من  في  الصغر  متناهي  للتأمين  العامة  اللجنه  مع  التعاون  وسيتم 

النقاط.
إلصدار   ،(Target Market (Segment المستهدفة  الجهات  تحديد   •

للمزارعين. مدعمة  بأقساط  وثائق 
المستجد  كورونا  بفيروس  الخاصة  الحالية  االزمة  ان  فيه  شك  ال  مما 
تضرراً   األكثر  الفئات  الي  ينظر  كله  العالم  جعلت  قد    COVID-19
العالم  فقراء  هم  يعانون  من  اكثر  وأن  خاصة  لهم،  الدعم  تقديم  محاوالً 
هؤالء  اعداد  في  كبيرة  زيادة  من  االزمة  هذه  ستخلفه  ما  الي  باإلضافة 

. الفقراء 
هؤالء  من  كبير  عدد  يتضمن  الزراعي  القطاع  ان  فيه  شك  ال  ومما 
ودراسة  كسب  على  االن  االتحاد  يعمل  لذلك  الدخل،  ومحدودي  الفقراء 
االخذ  مع  الدخل  محدودي  لدعم  واقعية  بحلول  للخروج  التداعيات  كافة 
وجود  وضرورة  تأميني  منتج  أي  لتقديم  األساسية  للمتطلبات  االعتبار  في 

تغطية إعادة تأمين له في معظم األحوال .
تعاون  قريب عن  وقت  في  للتأمين  المصري  االتحاد  يعلن  أن  المقرر  ومن 
تدعم  ان  شأنها  من  والتي  العالمية  التأمين  إعادة  شركات  بعض  مع  كبير 
ان  يمكنها  زراعية  تأمينات  منتجات  خالل  من  مصر  في  الزراعة  قطاع 
الحكومة  دعم  الي  باإلضافة  المزارعين  له  يتعرض  الذي  الضرر  تقلل 

المستدامة. التنموية  برامجها  في  املصدر: أموال الغدالمصرية 

Morocco

Insurance industry sees 3rd consecutive monthly fall 
in premiums in April
Premiums generated by insurance and reinsurance 
companies in Morocco fell by 12.1% to MAD3 546,2m 
($368m) in April 2020 compared to the corresponding 
month in 2019, according to data published by the 
Insurance and Social Insurance Supervisory Authority 
(ACAPS).

The decline in April was the third monthly year-on-year 
fall in premiums this year. Premiums generated by the 
insurance industry in Morocco reached MAD3.08bn 
in March 2020, down 13% compared to March 2019. 
Premiums in February fell by 8.8% to MAD3 5bn.

The performance of the insurance sector is summarised below (figures in MAD m):
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Morocco

Month     Life insurance Non-life insurance Total

Apr 2020 1,342.0 2,204.2 3,546.2

Mar 2020 1,407.1 1,673.3 3,080.4

Feb 2020 1,533.7 1,971.0 3,504,7

Jan 2020 2,490.5 5,132.4 7,623.9

Apr 2019 1,670.2 2,364.5 4,034.7

Mar 2019 1,701.5 1,840.8 3,542.3

Feb 2019 1,964.8 1,870.9 3,835.7

Jan 2019 1,616.6 4,878.6 6,495.2

The premiums written in life insurance decreased 
by 19.7% year-on-year to MAD1.3bn in April, due 
to a fall of 25.1% in savings products to MAD962m 
and a plunge of 27% in life protection insurance to 
MAD223m.
The non-life branch recorded premiums of MAD2.2bn 
in April, down by 6.8% compared to April 2019. 

One factor behind this was the 
drop of 22.6% in the automotive 
sub-branch to MAD932m.
The financial performance of 
the insurance industry has been 
affected by difficulties caused 
by the COVID-19 pandemic.
The World Bank has forecast 
that the economy in Morocco 
would contract by 4% in 2020, 
after growth of 2.5% last 
year due to the coronavirus 
outbreak. Morocco’s Minister 

of Economy, Finance, and Administration Reform, 
Mohamed Benchaaboun said that for the first four 
months of this year, exports fell by 61.5% while 
imports plunged by 37.6%. The tourism sector saw 
revenue plummet by 60%.
To download the ACAPS report, please Click Here

Source: Middle East Insurance Review & ACAPS
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بقيمة 215 مليون درهم:

“دار التكافل” تبرم اتفاقية االستحواذ على شركتي نور للتكافل العام والعائلي
عن  األحد،  اليوم  التكافل،  دار  شركة  أعلنت  المتحدة:  العربية  االمارات 
االستثمارية“  ”نور  مع مجموعة  قانونيا  ملزمة  أسهم  اتفاقية شراء  إبرامها 
العام“  للتكافل  ”نور  شركتي  رأسمال  كامل  على  لالستحواذ  نور“  و“بنك 

درهم. مليون   215 بقيمة  العائلي“  للتكافل  و“نور 
التزامات  تلقت  إنها  المالي،  دبي  سوق  على  لها  بيان  في  الشركة  وقالت 
يوجد  ال  أنه  مؤكدة  الصفقة،  لتمويل  اإلماراتية  البنوك  من  ملزمة  تمويلية 

هناك أي مشاركة في الصفقة من أي أطراف ذوي العالقة.
نطاق  ببناء  الخاصة  استراتيجيتها  مع  تتوافق  الصفقة  أن  إلى  وأشارت 
الطبيعة  إلى  بالنظر  المجزأة،  السوق  ظروف  ظل  في  سوقية  وحصة 

تكافل“. ”نور  شركتي  وأعمال  ألعمالها  التكميلية 
فترة  خالل  للصفقة  المالية  الفوائد  تتحقق  أن  المرجح  من  انه  وأضافت 

العام  من  الثاني  الربع  في  الصفقة  تغلق  أن  متوقعة  إتمامها،  بعد  وجيزة 
الثالث. الربع  المالي خالل  األثر  الحالي وظهور 

بدور  قام  ليمتد“  كابيتال  الوطني  دبي  ”اإلمارات  بنك  أن  إلى  وأشارت 
المال“ عملت دور  ماكنزي حبيب  ”بيكر  الوحيد، وشركة  المالي  المستشار 
المستشار القانوني، وشركة ”ديلويت“ قامت بدور مستشار الشؤون المالية 
االكتواري  المستشار  بدور  ”ميليمان“  شركة  وقامت  المعلومات،  وتقنية 

للشركة.
اتفاقية  توقيع  عن  الماضي  فبراير  في  أعلنت  التكافل  دار  شركة  وكانت 
للتكافل  ونور  العام  للتكافل  نور  أسهم شركتي  من   100% االستحواذ على 
الثاني  الربع  في  الصفقة  إجراءات  كافة  استكمال  يتم  أن  على  العائلي، 

.2020
املصدر: البيان

وفقا لنتائجها المالية لعام 2019:
شركة الخليج للتأمين التكافلي تحقق نموا يبلغ %11

حققت  هللا  من  وبفضل  بأنه  التكافلي  للتأمين  الخليج  شركة  أعلنت  قطــــر: 
بلغ = /28,853,929/ لاير قطري في عام 2019 مقابل  للمساهمين  ربح 
بزيادة  أي   2018 عام  في  قطري  لاير   /20,275,724/  = ربح  صافي 

.%42 نسبتها 
 (0,079) مع  بالمقارنة  قطري  لاير   (0,113) السهم  على  العائد  بلغ  كما 

السابقة. السنة  الفترة من  لاير قطري عن نفس 
 Gross Written Premium) = المحققة  االشتراكات  بلغت  كما 

بالمقارنة مع = /267,679,767/ لاير  = /296,467,246/ لاير قطري 
الفترة من عام 2018 وبزيادة نسبتها %11. لنفس  قطري 

نقدية  أرباح  بتوزيع  العامة  للجمعية  توصية  رفع  اإلدارة  مجلس  وقرر  كما 
موافقة  بعد  سهم)  كل  عن  دراهم  (خمسة  الشركة  رأسمال  من   %5 بنسبة 

الرسمية. الجهات 
التكافل                                                   عمليات  من  فائض  إجمالي  الشركة  حققت  كما 
(Underwriting Profit) بلغ = /50,359,128/ لاير قطري بالمقارنة 
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مع = /40,268,876/ لاير قطري لنفس الفترة من عام 2018 أي بزيادة نسبتها %25.
اإللكترونية. التطبيقات  لتوفير خدمات اإلصدار من خالل  الرقمي  والتحول  الشركة  التي تشمل شعار   Rebranding الشركة  بتجديد هوية  البدء  تم  وقد 

إلي بورصة قطر. المرسل  للشركة  www.alkhaleejtakaful.com وبيان اإلفصاح  اإللكتروني  الموقع  إلى  الرجوع  التفاصيل يمكن  ولمزيد من 

“مصر تكافلى – ممتلكات” ترفع رأسمالها المدفوع لـ150 مليون الشهر 
المقبل 

ممتلكات   – التكافلى  للتأمين  مصر  شركة  تستعد  العربية:  مصر  جمهورية 
تأمينات  بنشاط  للتأمين  القابضة  مصر  مجموعة  ذراع  ومسئوليات، 
حالياً  جنيه  مليون   120 من  المدفوع  رأسمالها  لرفع  التكافلية،  الممتلكات 

المقبل. الشهر  مليون جنيه   150 إلى 
إن  للشركة،  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  مرسى  أحمد  وقال 
تعديل  بإجراءات  والمتعلقة  الجديدة  الزيادة  إجراءات  إتمام  بصدد  الشركة 
والهيئة  االسثمار  هيئة  موافقة  على  والحصول  للشركة  التجارى  السجل 

الجديدة. الزيادة  على ضخ  للموافقة  المالية  للرقابة  العامة 
الشركة  إدارة  مجلس  أن  لـ»البورصة«،  تصريحات  فى  مرسى  أضاف 
مليون   30 بقيمة  الجديدة  الزيادة  قيمة  بسداد  بالشركة  المساهمين  خاطب 
كل  المساهمين  من  تمويلها  والمقرر  المقبل،  الشهر  منتصف  أقصى  بحد 

الشركة. ملكية  هيكل  فى  بحسب حصته 
للتأمين  القابضة  مصر  مجموعة  من  كالً  الشركة  مساهمى  هيكل  ويضم 
األصول  الحياة وشركة مصر إلدارة  لتأمينات  20% وشركة مصر  بنسبة 
لألدوية  القابضة  الشركة  إلى  إضافة  منها  لكل   %20 بنسبة  العقارية 

منها. لكل   %10 بنسبة  والتمويل  لالستثمار  وصندوق مصر 
مصرية  مساهمة  كشركة  ممتلكات  التكافلى  للتأمين  مصر  شركة  وتأسست 
والئحته   1981 لسنة   159 رقم  المساهمة  شركات  قانون  ألحكام  خاضعة 
التنفذية، وتزاول نشاطها تحت مظلة قانون اإلشراف والرقابة على التأمين 

التنفيذية. 10 لسنة 1981 والئحته  فى مصر رقم 
متطلبات  مع  الشركة  توافق  تستهدف  الجديدة  الزيادة  أن  مرسى،  وأوضح 

رأس المال بمشروع قانون التأمين الجديد، فضالً عن دعم الخطة التوسعية 
بالسوق. المقبلة  السنوات  خالل  للشركة 

ورفع قانون التأمين الجديد فى مسودته النهائية، الحد األدنى لرؤوس أموال 
لشركات  وبالنسبة  مليوناً،   150 إلى  جنيه  مليون   60 من  التأمين  شركات 
مثل  لنشاطها  جديدة  تأمين  فروع  إضافة  فى  ترغب  التى  الممتلكات  تأمين 
المال  لرأس  جنيه  مليون   50 تضيف  أن  يجب  والطاقة  والطيران  البترول 

الـ3. عن كل فرع تأمينى من تلك الفروع 
الرقابة  هيئة  من  النهائية  الموافقة  على  الشركة  حصول  إلى  مرسى  ونوه 
األساسى  النظام  الئحة  تضمنيه  بعد  البترول  بفرع  لالكتتاب  المالية، 
الهيئة  اعتماد  على  الحصول  تم  اإلدارة،  مجلس  لرئيس  ووفقاً  للشركة، 

بالفرع. الخاصة  األخطار  لتغطية  البترول  بتأمينات  لمنتجين 
فى  البترول  بعمليات  الخاصة  المعدات  تأمين  األولى  الوثيقة  وتغطى 
لحقول  واالكتشاف  التنقيب  عمليات  الثانية  الوثيقة  تغطى  فيما  والبر  البحر 

البترول.
خالل  البترول  بفرع  أقساطاً  جنيه  ماليين   10 تحصيل  »تستهدف  تابع: 
التأمين  إعادة  اتفاقيات  ترتيب  يتم  فيما  بالفرع،  اكتتابها  من  األول  العام 
الخاصة  االختيارية  التأمين  إعادة  اتفاقيات  ضمن  حدة  على  بوليصة  لكل 

بالشركة«.
فى سياق متصل، أشار مرسى إلى أن الشركة بصدد تجديد اتفاقيات إعادة 
شركة  أن  إلى  الفتاً   ،2021  2020- المقبل  المالى  للعام  االتفاقية  التأمين 

الشركة. اتفاقيات  الرئيسى  المعيد  هى  تكافل«  »هانوفرى رى- 

Companies News

»العامة للتكافل« تعيّن محمد العيلة مديراً عاماً للشركة
العامة  الشركة  إدارة  مجلس  قّرر  قطــــر: 
قطرية  خاصة  مساهمة  شركة  وهي  للتكافل، 
مرخصة من قبل مصرف قطر المركزي، وتقدم 
عام  منذ  والشركات  لألفراد  التأمين  خدمات 
والتعاوني  التكافلي  التأمين  أساس  على   2008
السيد  تعيين  اإلسالمية،  الشريعة  لمبادئ  وفقاً 

للشركة. عاماً  مديراً  العيلة  محمد 
عقل  ماجد  السيد  تقدم  عقب  التعيين  هاذا  ويأتي 
عمل  مسيرة  بعد  المنصب  هذا  من  باستقالته 
استمرت ألكثر من عشرين عاماً اتسمت بالنجاح 

اإلنجازات. وتحقيق 
التشغيلي  الرئيس  منصب  العيلة  محمد  السيد  شغل  للشركة  انضمامه  وقبيل 
ومناصب  االكتتاب  دائرة  رئيس  منصب  أيضاً  سابقاً  شغل  وقد  للتأمين، 
القطرية  الشركة  في  عمله  فترة  خالل  االكتتاب  قسم  في  متعددة  أخرى 
للتأمين وإعادة التأمين، والتي تعتبر من الشركات الرائدة في سوق التأمين 
القطري، وقد تمكن من خالل منصبه من تحقيق العديد من اإلنجازات على 

التطوير.  مجاالت  في  واالبتكار  المحلي  والتوسع  النمو  صعيد 
واإلدارة  التأمين،  مجال  في  غنية  خبرات  العيلة  محمد  السيد  ويمتلك 

ألكثر  تمتد  والتطوير  واالبتكار  التنفيذية 
ماجيستير  درجة  ويحمل  عاماً،  عشرين  من 
جامعة  من  المخاطر  وإدارة  التأمين  في  العلوم 
جامعة   – (لندن  لألعمال  كاس  جون  السير 
معهد  من  التأمين  في  متقدم  ودبلوم  سيتي)، 
ودرجة  المتحدة،  المملكة  في  المعتمد  التأمين 
من  الميكانيكية  الهندسة  في  البكالوريوس 
عدداً  وأجرى  القاهرة،  في  األميركية  الجامعة 
عضو  وهو  اإلسالمي  التأمين  في  البحوث  من 

.CII القانوني  التأمين  معهد  في 
العيلة  محمد  السيد  صرح  تعيينه  على  وتعقيباً 
على  اإلدارة  مجلس  »أشكر  قائالً:  للتكافل،  العامة  للشركة  العام  المدير 
االبتكار  قدرتها على  أثبتت  في شركة  العام  المدير  لتولي منصب  اختياري 
التأمين اإلسالمي في السوق القطري،  والريادة في تقديم منتجات وخدمات 
على  المقبلة  الفترة  العمل خالل  وفريق  اإلدارة  مجلس  مع  جاهداً  وسأعمل 
المساهمين  مصالح  مع  يتماشى  بما  للشركة  جديدة  استراتيجية  صياغة 

الصحيح«. الريادي  المسار  في  الشركة  ويضع  حقوقهم  ويعظم 

املصدر: العرب القطرية
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وتوقع مرسى، أن يتم التجديد وفق شروط وطاقة استيعابية أفضل من العام الماضى، نتيجة تحسن النتائج الفنية للشركة منذ بدء نشاطها فى السوق فبراير 
الماضية. السنوات  معها خالل  المتعاقدين  التأمين  معيدى  مع  قوية ومريحة  بعالقات  تمتعها  الماضى، فضالً عن  قبل  العام  من 

.A المشتركين عن –  التأمين  إعادة  االئتمانى لشركات  التصنيف  يقل  أال  اتفاقيات اإلعادة على  أثناء تجديد  الشركة خالل  وبحسب مرسى تحرص 
تصنيف  تقرير  بشأنها  صادراً  يكون  أن  الهيئة  لدى  التأمين  معيدى  بقائمة  شركة  أى  لقيد   2014 لسنة   122 المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  قرار  ويشترط 
المقبول  الحد  على  القيد  راغب  التأمين  لمعيد  صادر  ائتمانى  تصنيف  أحدث  يقل  وأال  الهيئة،  تجيزها  التى  االئتمانى  التصنيف  وكاالت  إحدى  من  ائتمانى 

بالقرار. المحدد 
إدارة  مجلس  يعقد  أن  المقرر  من  أنه  إلى  مرسى  لفت 
المركز  االعتماد  الحالى  الشهر  خالل  اجتماعا  الشركة 
المالى  العام  من  األولى  أشهر  الـ9  عن  للشركة  المالى 

الحالى.
املصدر: البورصة

Fraude à l’assurance : les compagnies s’arment de 
l’Intelligence artificielle 
Morocco: Confrontées à l’augmentation de la fraude 
à l’assurance auto, les compagnies d’assurance vont 
s’aider de la technologie pour renforcer la lutte. 
Premier assureur auto, Saham Assurance va utiliser 
une solution de SAS basée sur l’Intelligence Artificielle 
dans son combat. La solution permet de détecter les 
cas de fraudes potentiels et de se mettre en capacité de 
les contrer avec réactivité. La fraude à l’assurance auto 
coûterait aux alentours de 3 milliards de DH par an aux 
compagnies.
Depuis quelques années, l’automobile donne la 
migraine aux compagnies d’assurance. La fraude y 
a atteint un niveau disproportionné s’exaspèrent les 
opérateurs. Elle coûterait aux alentours de 3 milliards 
de DH selon les compagnies.
Un sinistre sur cinq serait frauduleux
Si l’assurance auto inquiète dans le secteur, c’est à 
cause de son poids dans les primes annuelles alors 
qu’elle était une des branches les plus rentables 
jusqu’à dernièrement. Mais ça, c’était avant. Pour se 
rendre compte de la dégradation de la situation, il faut 
regarder le ratio combiné qui est le rapport entre les 
charges et les primes. Pour la branche automobile, il 
vient de dépasser les 100%, plus exactement 101,3%. 
Dit autrement, le coût des sinistres et les charges 
d’exploitation absorbent plus que la totalité du chiffre 
d’affaires.
La technologie au service des assureurs
Les compagnies ont mis en place des mesures pour 

enrayer la fraude et mieux identifier les comportements 
suspects parmi leurs clients, mais les résultats 
se font attendre. Ils sont contraints de redoubler 
d’efforts puisque l’Autorité des assurances les oblige 
maintenant à provisionner les déficits techniques sur 
l’automobile. Du coup certaines compagnies passent 
à une étape supérieure dans la lutte contre la fraude. 
Saham Assurance, qui est aussi le premier assureur 
auto, va utiliser l’intelligence artificielle pour son 
combat contre la fraude. Basée sur la data analytics 
et l’Intelligence artificielle, la solution permet de 
détecter les cas de fraude potentiels et de se mettre en 
capacité de les contrer avec réactivité, annonce Saham 
Assurance dans un communiqué. La compagnie a opté 
pour la solution SAS Detection and Investigation for 
Insurance. Après une phase d’essai, cette solution a été 
retenue parce qu’elle a prouvé son efficacité en révélant 
des cas de fraude avérés, justifie la compagnie.

Source: Lebrief.ma



17172020/06/15 - issue 56 العـــدد
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عزاء واجب

بكل الحزن واألسى … 

قدمته ما  لكل  والتقدير  الحب  بكل 

ينعى االتحاد المصري للتأمين ومجلس اداراته 
والزميلة  الفاضلة  السيدة  به  العاملين  وكل 
المدير  عارفين،  عزة  العزيزة  واألستاذة 
المصري  االتحاد    مستشاري  وكبير  التنفيذي 

.2018 منذ عام  للتأمين 

المصري  التأمين  قطاع  أثرت  التي  السيدة 
مسيرتها  بدء  منذ  عاماً   40 من  ألكثر  بعطائها 

عام 1976.

بالنزاهة  مسيرتها  طيلة  تحلت  التي  السيدة 
العطرة والسيرة  الحميدة  واالخالق 

تبخل على عملها بشيء لديها ولم  ما  التي أعطت كل  السيدة 
السيدة التي أخرجت أجيال من العاملين بالقطاع وساهمت في 

اعداد جيل قادم من القادة

أعطت ولم تبخل ... احبت ولم تكره
... التأمين المصري  لسيدة من رائدات قطاع  وداعاً 

... يتغمدك بواسع رحمته ويسكنك فسيح جناته  أن  نسأل هللا 

أمين

للتأمين المصري  االتحاد  رئيس 
الزهيري عالء 

With all grief and sorrow …

With all love and appreciation for everything 
she has done …

The Insurance Federation of Egypt and its 
Board of Directors and employees mourn the 
dearest colleague and instructor Mrs. Azza 
Arfeen , the executive director and senior 
advisor of Insurance Federation of Egypt 
since 2018.

The lady who had exerted her efforts for the 
Egyptian insurance sector for more than 40 
years since her career began in 1976.

The lady who, throughout her career, has 
been known for her integrity, good morals 
and a pleasant biography

The lady who gave all that she had and She did not hold back

The lady who brought out generations of employees in the 
sector and contributed in preparing a next generation of 
leaders

She gave and did not hold back ... she loved and did not hate

With deepest sympathy we are saying farewell to one of the 
Egyptian insurance sector pioneers…

We ask God to bless you with the His mercy and to rest in 
peace in His spacious paradise…

Ameen

Chairman of Insurance Federation of Egypt

Alaa El-Zoheiry


