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المقـــاالت  ونشـــرت  الحديث  كثر  الماضية،  أشهر  الخمسة  خالل 
المنظومة  الكورونا؛  أزمة  من  استخالصها  يجب  التي  العــبر  عــن 
الصحية في أغلب البلدان لم تكن مهيئة تماما الستقبال اعداد كبيرة من 
المرضى مما جعل شركات التأمين تتردد في تحمل نفقات العالج؛ وكان 

القطاع الصحي الحكومي  الوحيد في مواجهة الجائحة.
أن  يجب  مركزي  دور  الصحية  الرعاية  ومؤسسات  التأمين  لشركات   
تلعبه، وهو خدمة عمالئها والمشاركة في المجهود الوطني لحماية المواطنين 

عبر تفعيل التغطيات، طالما ال تستثنى األوبئة؛ لذا يجب عليها مستقبال:
أوال: أن تكون تغطياتها واضحة حول شمول األوبئة أو استثنائها من 
جميع الوثائق سواء كانت تأمينات طبية أو ممتلكات، في  هذه األخيرة، 
في  الصحي  الحجر  الناتج عن  االغالق  أو شمول  استثناء  التأكيد على 
Business Interruption & Lock�) العمل«  »توقف  وثائق 

down ( يجب أن يكون واضحا جدا.
بخصوص التأمين الطبي، الوثائق التي تعرض على العمالء يجب ان 
تكون واضحة لجهة شمول األوبئة ومسعرة بشكل يظهر جليا الفرق بين 

التغطيات التي ال تشمل األوبئة والبوالص التي تغطيها؛ 
العام  القطاعين  بين  ما  الشراكة  تفعيل  في  ملياً  التفكير  وجب  ثانيا: 
وشركات  جهة؛  من  االجتماعية،  والشئون  الصحة  وزارات  في  ممثال 
التأمين من جهة أخرى؛ ألن الصحة العامة مسألة استراتيجية في كل بلد 
لحماية المواطن، و ألننا في بلداننا نعاني من االزدواجية : قطاع صحي 
حكومي يفتقر لإلمكانيات والتسيير العصري والناجع، يعالج ذوي الدخل  
عليه من  يتردد  وقطاع خاص  ؛  المستعصية  واالمراض  جدا  المحدود 
لديهم القدرة على الدفع أو لديهم تأمين جماعي أو شخصي يغطيهم بشكل 
جيد؛ وما بين الفئتين مجموعات كبيرة من المواطنين ليست لها أية تغطية 
صحية، وهذا في حد ذاته شيء غير مقبول، لذا وجب العمل على إدراج 

هذه الفئات في نظام تأميني.
المنظومة  هذه  تكاليف  سيدفع  من  هو:  المركزي  السؤال  لكن 

الصحية المتكاملة؟
في منطقتنا العربية هناك تجارب نجحت وأخرى في طور التطبيق؛ 

على  الشركات  أجبر  التعاوني  الصحي  التأمين  نظام  السعودية:  في 
تغطية كل العاملين وعائالتهم؛

في االمارات: أصبح كل المواطنين والمقيمين يحصلون على تغطية، 
مرتبطة ببطاقة الهوية؛

في المغرب، منظومة )AMO ( »التأمين الطبي اإلجباري« تغطي 
مجموعات كبيرة ، وليس الكل؛

في مصر: بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في العديد من 
المحافظات

وعموما؛ في كل البلدان هناك ضرورة للشمول التأميني، لكن هذا ال 
يمكن تطبيقه إال إذا توافرت اإلرادة السياسية، وتظافرت الجهود بشراكة 

بين القطاعين العام والخاص.
l ما مصلحة القطاع التأميني الخاص في مشروع كهذا؟

لما شرعت السعودية التأمين الصحي، ارتفعت أقساط التامين في المملكة 
بشكل كبير؛ ومكنت شركات التأمين و شركات الرعاية الطبية من الحصول 
كانت  وإذا  التأمينات،  من  أخرى  فروع  في  التوسع  وإمكانية  سيولة  على 
المنافسة قد أضرت بالشركات في البداية، إال أن مع مرور الوقت اتجهت 
.) SAMA ( الشركات إلى التسعير االكتواري  بتعليمات من مؤسسة النقد

l ما مصلحة الدولة في وجود منظومة صحية متكاملة؟

١- التخفيف من األعباء على 
ميزانية الدولة؛

المستشفيات   مداخيل  زيادة   
من  الصحة،  لوزارة  التابعة 

خارج ميزانية الدولة؛
المواطنين  كل  شمل   -٢
يساهم  الصحي،  بالتأمين 

العاملين  انتاجية  تحسين  في 
في  ويساهم  القطاعات  كل  في 

أن  وحيث  االجتماعي،  السلم 
مشموالت  من  العامة  الصحة 
أن  يمكنها  فال  الرعاية،  دولة 
في  االستثمار  عن  تتغاضى 
الحكومي  الصحي  القطاع 

وإعادة تأهيله ليصبح مقبوال لذوي الدخل المرتفع والذين لديهم تغطيات 
من شركات التأمين.

l ماذا عن تغطية األوبئة؟

ومهما  األوبئة،  خطر  تغطية  وحده  الخاص  القطاع  بإمكان  ليس 
االهتمام  نفسها عاجزة عن  الصحة، فستجد  امكانيات وزارات  كبرت 
بين  أخرى ضرورة صياغة شراكة  مرة  تبرز  وهنا  المواطنين،  بكل 

القطاعين العام والخاص، كيف؟
يمكن استنباط حل من ثالثة مستويات: 

أ- تغطية صحية أساسية اجبارية لجميع المواطنين بحدود قصوى 
متدنية تغطى االستشفاء،

الشركات  و  للموظفين  الدولة  تمولها  واألوبئة؛  المزمنة  األمراض 
للعاملين، واالفراد ممن يتوفرون على دخل أكثر من الراتب األساسي 

على نفقتهم الخاصة، وميزانية الدولة للمحتاجين؛ 
ب- تغطية تكميلية تدفع تكلفتها الدوائر الحـكــوميـــة، والمــؤســـسـات 

والشـــركات واألشخاص الذين لديهم الرغبة و االمكانيات؛ 
ضمانة  أو  صندوق  شكل  على  حكومي  بدعم  األوبئة:  تغطية  ج- 
يتم تفعيله بعد استنفاد طاقات اعادة التأمين المحلية المهيكلة في مجمع 
اجباري يضم كل الشركات على الصعيد الوطني، على غرار مجمعات 

الكوارث الطبيعية، وتمول برسم على كل بوالص التأمين : 
الخالصة: التأمين الصحي حق لكل المواطنين وجب على السلطات 
من  فيه  لما  تأمينه،  في  المشاركة  الشركات  على  و  توفيره  العمومية 

مصلحة للمواطنين، وللدولة ولشركات التأمين.
في كل سياسة حكومية، يجب أن ترافقها  التأمين الصحي  مركزية 
والشؤون  الصحة  وزارات  العالقة:  ذات  األطراف  كل  بين  شراكة 

االجتماعية، شركات التأمين وهيئات الرقابة ؛ 
التأمين  من  يبدأ  الراهنة  المرحلة  شعار  هو  الذي  المالي،  الشمول 
بضرورة  تذكرنا  الكورونا  وأزمة  المواطنين؛  لجميع  الشامل  الصحي 

االستعجال ببناء منظومة صحية متكاملة.

التأمين وأزمة الكورونا فيروس
من اجل شراكة بين القطاعين العام و الخاص

شكيب أبو زيد
األمــين العــام

التأمين وأزمة الكورونا فيروساالفتت�احية االفتت�احية

ملحوظة: سينظم االتحاد العام العربي للتأمين بشراكة مع االتحاد 
قريباً  الصحية  الرعاية  إلدارة  المصرية  والجمعية  للتأمين  المصري 
ندوة حول: » صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة 

األوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل: مصر كنموذج«
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Country 
Number of 

GAIF 
Member's 

Co. 

Number of 
responses 

Percentages 
% 

Policies 
covering 

Pandemics 

Not 
advised 

Policies 
not 

covering 
Pandemics 

Not 
advised 

Expected 
Losses 

Yes 
 or No 

*Amount 

 

Jordan 25 5 20% 0 0 3 0 No ــــــــــــ 

UAE 37 13 35.1 % 2 1 7 0 Yes AED 644  000  

Bahrain 10 0 0% 0 0 0 0 ــــــــــــ ــــــــــــ 

Tunisia 17 1 6 % 1 0 0 0 N/A ــــــــــــ 

Algeria 16 3 18.8 % 0 0 2 0 N/A ــــــــــــ 

KSA 22 2 9.1% 0 0 3 0 No ــــــــــــ 

Sudan 13 2 15.4 % 0 0 2 0 No ــــــــــــ 

Syria 17 0 0% 0 0 0 0 ــــــــــــ ــــــــــــ 

Iraq 6 1 16.7% 0 0 0 0 ــــــــــــ ــــــــــــ 

Oman 13 3 23.1 % 1 0 2 0 Yes 

OMR 1.5 
million 

/ 3.9 million 
USD 

Palestine 11 2 18.2 % 0 0 2 0 N/A ــــــــــــ 

Qatar 9 1 11.1 % 1 0 0 0 Yes QR  1 million 

Kuwait 17 4 23.5 % 1 0 2 0 No ــــــــــــ 

Lebanon 51 9 17.7 % 2 2 5 0 Yes USD 550 000 

Libya 21 3 14.3 % 0 0 2 0 N/A ــــــــــــ 

Egypt 24 9 37.5 % 0 0 9 0 N/A ــــــــــــ 

Morocco 6 0 0% 0 0 0 0 ــــــــــــ ــــــــــــ 

Mauritania 1 0 0% 0 0 0 0 ــــــــــــ ــــــــــــ 

Yemen 13 4 30.7  % 0 0 0 0 No ــــــــــــ 

Total 329 62 19% 8 3 39  No  ـــــ  ـــــــ
  * amounts are estimated 

 

يعتمد هذا التقرير على نتائج استبيان تم توجيهه إلى كل الشركات األعضاء في اإلتحاد العام العربي للتأمين ؛ وحاولنا 
خالل شهري أبريل و مايو 2020، الحصول على أكبر عدد من األجوبة لتقييم التغطيات و آثار الكوفيد على الشركات 
العربية، من جهة؛ ولتوعية الشركات بضرورة أخذ إجراءات استباقية لمعرفة التأثير المالي المرتقب لجهة الخسائر.

ملحوظة: هذا التقرير ال يدعي أنه يمثل كل أطياف السوق بصورة علمية.
 This report is based on the results of a questionnaire that was sent to all GAIF
 companies member’s. During April and May 2020, we tried to obtain the largest number
 of answers to assess the coverage and Covid-19 impact on Arab companies; and to
 sensitize members to the need to take proactive measures to know the expected
.losses financial impact
.Note: This report does not claim to represent all spectra of the market scientifically
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 وتضمن اإلستبيان األسئلة التالية: 
 

كتكم األ . هل تغىط عقود 1 ن المباشر لدي شر  وتداعياتــه؟ COVID 19  بئة؟و التأمي 

كتكم األوبئة؟ 2 ن لدي شر  وتداعياته؟ COVID 19. هل تغىط إتفاقيات إعادةالتأمي 

 . مـا هــى المبالغ التقديرية للخسائـر المستقبليـة المتوقعـة؟3

 تأثي  جائحة كورونا فيما يخص توقف العمل؟ وخسارة األرباح للمؤمن لهــم؟ . ما هـو 4

 يقاف العمل تتضمن بند تغطية الخسائر الناتج عن األوبئـة فيهـا؟وثائق إ م. هـل لديكـ5

 . هـل وصلتكـم مطالبـات بهذا الصدد؟6
 

عردد لأ وتضرمنت الرردود  ؛19%/ شررةة ننسرنة  329شررةة مرأ ل ر  /  / 62 /عدد  رد  تسلمت األمانة العامة لإلتحاد  

لما الشرةات التى ال تغطى األونئرة ققرد  ،/ 8 األونئة / لديهاة التأميأ د اعقود التأميأ المناشر و / لو إع تغطي التيالشرةات 

 تغطية تةوأ حسب النولي ة؛ ال/ شرةات نأأ  3قي حيأ جاء رد عدد /  ،/ 40 /نلغت 

 

 

وتضمن االستبيان األسئلة التالية: 
األوبئة؟   شركتكم  لدي  المباشر  التأمين  عقود  تغطى  هل   .1

COVID 19 وتداعياتــه؟

األوبئة؟  شركتكم  لدي  إعادةالتأمين  إتفاقيات  تغطى  هل   .2
COVID 19 وتداعياته؟

3. مـا هــى المبالغ التقديرية للخسائـر المستقبليـة المتوقعـة؟

4. ما هـو تأثير جائحة كورونا فيما يخص توقف العمل؟ وخسارة 
األرباح للمؤمن لهــم؟

الخسائر  تغطية  بند  تتضمن  العمل  إيقاف  وثائق  لديكـم  5. هـل 
الناتج عن األوبئـة فيهـا؟

6. هـل وصلتكـم مطالبـات بهذا الصدد؟

 تسلمت األمانة العامة لإلتحاد رد عدد / 62 / شركة من أصل / 
329 / شركة بنسبة 19%؛ وتضمنت الردود أن عدد الشركات 
التي تغطي عقود التأمين المباشر و / أو إعادة التأمين لديها األوبئة 
/ 8 /، أما الشركات التى ال تغطى األوبئة فقد بلغت / 40 /، في 
حين جاء رد عدد / 3 / شركات بأن التغطية تكون حسب البوليصة؛ 

خالصات االستبيان:
االستبيان  هذا  باعتبار  تسمح  ال  وصلتنا  التي  الردود  عدد   .1

مسحا شامال؛

2. نسبة األجوبة التي حصلنا عليها %19 تعتبر عينة مقبولة، 
لكنها تظل عشوائية؛

3. الحظنا تحفظ الكثيرين عن االفصاح، والقول بأن المعيدين هم 
من سيقررون في أخر المطاف؛ 

4. تباينت الردود كثيرا حسب البلد والشركات؛

لم تشمل  العمل؛  الطبي وعلى توقف  األجوبة تركزت على   .5
تأمين الصادرات والتجارة الدولية في االستبيان؛

6. نسبة 78% من األجوبة أجمعت على أن وثائقها ال تغطي 
األوبئة؛ في حين فقط 8 شركات أفصحت عن تغطية جزء من 

بوالصها لألوبئة؛

ممثلة  اعتبارها  يمكن  وال  جدا؛  محتشمة  المالية  التقديرات   .7
للخسائر الحقيقية؛

8. من الواضح أن هناك بعض التردد في معرفة إذا كانت بعض 
لمجموعات  البوالص  بعض  في   19 الكوفيد  ستشمل  التغطيات 

فندقية أو صناعية دولية؛

التغطية  فرضت  البلدان،  بعض  في  الرقابة  تعليمات جهات   .9
في وثائق الصحي؛

10. عملية مسح كل األضرار وتقييم الُكلفة الحقيقية ستأخذ وقتا 
طويال بسبب المنازعات القضائية واستمرارالوباء؛

 

 

 خال ات االستنياأ: 

 هذا االستنياأ مسحا شامال؛   عدد الردود التي و لتنا ال تسمح ناعتنار  .1

 % تعتنر عينة مقنولة، لةنها تظ  عشوائية؛ 19يها  لع نسنة األجونة التي ح لنا   .2

 الحظنا تحفظ الةثيريأ عأ االق اح، والقو  نأأ المعيديأ هم مأ سيقرروأ قي لخر المطاف؛   .3

 ؛ والشرةات تناينت الردود ةثيرا حسب النلد  .4

 ستنياأ؛ القي ا  والتجارة الدولية لم نشم  تأميأ ال ادرات   العم ؛ وعلى توقفة ترةزت على الطني األجون .5

شرةات لق حت عأ تغطية    8مأ األجونة لجمعت على لأ وثائقها ال تغطي األونئة؛ قي حيأ ققط  78نسنة %  .6

 جزء مأ نوال ها لألونئة؛ 

 اعتنارها ممثلة للخسائر الحقيقية؛ وال يمةألتقديرات المالية محتشمة جدا؛ ا .7

قي نعض النوالص   19قيد و ستشم  الة ت ةانت نعض التغطيا إذاقي معرقة  ردد مأ الواضح لأ هناك نعض الت .8

 لمجموعات قندقية لو  ناعية دولية؛

 ؛ وثائق ال حيتعليمات جهات الرقانة قي نعض النلداأ، قرضت التغطية قي   .9

 القضائية واستمراروقتا طويال نسنب المنازعات   ستأخذ الحقيقية  وتقييم الُةلفة األضرار عملية مسح ة   .10

الوناء؛ 
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 Responses in Percentageالنسب المئوية 

 
 

 
 

Total
Percentage

Jordan 0 0 0 0 3 7.69 3 6.00
UAE 2 25 1 33.33 7 17.95 10 20.00

Bahrain 0 0 0 0 0
Tunisia 1 12.5 0 0 1 2.00
Algeria 0 0 0 2 5.13 2 4.00

KSA 0 0 0 3 3 6.00
Sudan 0 0 0 2 5.13 2
Syria 0 0 0 0 0
Iraq 0 0 0 0 0

Oman 1 12.5 0 2 5.00 3 6.00
Palestine 0 0 0 2 5.00 2 4.00

Qatar 1 12.5 0 0 1 2.00
Kwait 1 12.5 0 2 5.00 3 6.00

Lebanon 2 25 2 66.67 5 12.82 9 18.00
Libya 0 0 0 2 5.00 2 4.00
Egypt 0 0 0 9 23.08 9 18.00

Morocco 0 0 0 0 0
Mauritania 0 0 0 0 0

Yemen 0 0 0 0 0
Total 8 100 3 100 39 100.00 50 100.00

PrcentageCountry Policies 
covering Not advised Policies not 

covering  Percentage Percentage
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 تفاصيل ردود األسواق كالتالي

تتضمن وثائق إيقاف العمل بها التغطية ولم تتسلم أية مطالبات وذلك 
من إجمالي 13 شركة بالسوق؛ 

*  فلسطين %*18.2 
  ردت شركة واحدة بأن عقود التأمين المباشر و / أو إعادة التأمين 
ال تغطى األوبئة؛ وعدد شركة واحدة ال تتضمن وثائق إيقاف العمل 
بها تغطية األوبئة وأنها لم تتسلم أية مطالبات وذلك من إجمالي 11 

شركة بالسوق؛

 * قطر % 11.1
  تسلمنا رد شركة واحدة تفيد أن عقود التأمين المباشر و / أو إعادة 

التأمين ال تغطى األوبئة وذلك من إجمالي 9 شركات بالسوق؛ 

*  الكويت %  23.5 
 ردت شركة واحدة أن عقود التأمين المباشر و / أو إعادة التأمين 
وثائق  تتضمن  / شركة ال   2  / وعدد  األوبئة؛  تغطى  الحياة  على 
منهما  فقط  واحدة  وتسلمت شركة  اآلوبئة  تغطية  بها  العمل  إيقاف 

مطالبات وذلك من إجمالي 17 شركة بالسوق؛ 

* لبنان % 17.7 
المباشر و / أو إعادة  التأمين    تسلمنا رد شركة واحدة أن عقود 
التأمين للتأمين الطبي فقط تغطى األوبئة؛ وعدد / 3 / شركات ال 
تغطي عقودها المباشرة و / أو غير المباشرة األوبئة، وردت شركة 
تسلمت  وأنها  اآلوبئة  تغطية  تتضمن  بها  العمل  إيقاف  وثائق  بأن 
مطالبات؛ وعدد / 3 / شركات ال تتضمن وثائق إيقاف العمل تغطية 
االوبئة وتسلمت شركتان منها مطالبات بهذا الخصوص، وذلك من 

إجمالي51 شركة بالسوق؛

*   ليبيا 14.3% 
 ردت شركة واحدة أن عقود التأمين المباشر و / أو إعادة التأمين 
ال تغطى األوبئة؛ وعدد / 2 / شركة ال تتضمن وثائق إيقاف العمل 
 21 إجمالي  أية مطالبات، وذلك من  تتسلم  بها تغطية اآلوبئة ولم 

شركة بالسوق؛ 

*   مصر %  37.5
أو   / و  المباشر  التأمين  أن عقود  أفادت  / شركات   3  / تسلمنا عدد   
إعادة التأمين ال تغطى األوبئة؛ وعدد شركة واحدة تكون التغطية حسب 
البوليصة، وعدد / 6 / شركات ال تتضمن وثائق إيقاف العمل بها تغطية 

اآلوبئة ولم تتسلم مطالبات، وذلك من إجمالي 24 شركة بالسوق؛ 

*  اليمن % 30.7
 تسلمنا عدد / 2 / شركة عقود التأمين المباشر و / أو إعادة التأمين 
ال تغطى األوبئة؛ وعدد / 2 / شركة ال تتضمن وثائق إيقاف العمل 
 13 إجمالي  أية مطالبات، وذلك من  تتسلم  بها تغطية اآلوبئة ولم 

شركة بالسوق؛ 

* األردن % 20 
   أفادت / 3 / شركات بأن عقود التأمين المباشر و/ أو إعادة التأمين 
ال تغطى االوبئة، وجاء رد شركة واحدة بأن التغطية تكون حسب 
البوليصة، وشركة واحدة أخرى ال تتضمن وثائق إيقاف العمل بها 
تغطية االوبئة ولم تتسلم أية مطالبات؛ وذلك من إجمالي عدد 25 

شركة بالسوق؛

* اإلمارات % 1.53 
أفادت / 2 / شركة أن عقود التأمين المباشر و / أو إعادة التأمين ال 
تغطى األوبئة، مقابل عدد / 3 / شركات تغطى عقودها المباشرة و / 
أو إعادة التأمين االوبئة، وشركة واحدة تكون التغطية حسب البوليصة؛ 

وعدد / 3 / شركات ال تتضمن وثائق إيقاف العمل بها تغطية االوبئة 
وتسلمت مطالبات بذلك مقابل عدد / 4/ شركات تتضمن وثائق إيقاف 
العمل بها تغطية االوبئة، وشركة واحدة بعض وثائق إيقاف العمل بها 
تغطي االوبئة؛ وبلغ عدد الشركات التي تسلمت مطالبات بهذا الشأن / 

7 / شركات وذلك من إجمالي عدد 37 شركة بالسوق؛

* تونس 6%
من  وذلك  البوليصة  حسب  تتم  التغطية  أن  واحدة  شركة  أفادت 

إجمالي 16 شركة بالسوق؛ 

* الجزائر% 18.8
إعادة  أو   / و  المباشر  التأمين  عقود  أن  واحدة  شركة  رد  جاء   
التأمين ال تغطى األوبئة، وعدد / 2 / شركة وثائق إيقاف العمل ال 
تتضمن تغطية االوبئة ولم تتسلم مطالبات بهذا الخصوص وذلك من 

إجمالي17شركة بالسوق؛

* السعودية % 9.1 
  ردت شركة واحدة بأن عقود التأمين المباشر و / أو إعادة 

التأمين ال تغطى األوبئة باستثناء الطبي، وعدد / 2 / شركة وثائق 
إيقاف العمل بها ال تتضمن تغطية االوبئة ولم تتسلم مطالبات بهذا 

الخصوص وذلك من إجمالي 22 شركة بالسوق؛

 * السودان% 15.4 
  جاء رد / 2 / شركة أن عقود التأمين المباشر و / أو إعادة 
التأمين ال تغطى األوبئة وذلك من إجمالي 13 شركة بالسوق؛

 * العراق % 16.7
المباشر و / أو إعادة  التأمين    تسلمنا رد شركة واحدة أن عقود 
التأمين ال تغطى األوبئة وذلك من إجمالي 6 شركات بالسوق؛                      

 * سلطنة عمان % 23.1 
  ردت شركة واحدة أن عقود التأمين المباشر و / أو إعادة التأمين 
بها  العمل  إيقاف  وثائق  تتضمن  واحدة  األوبئة؛ وشركة  تغطى  ال 
تغطية اآلوبئة وأنها تسلمت مطالبات بهذا الشأن، وشركة واحدة ال 

اســـتبيـان
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K. K. Jayarajan MBA, FCII, FIII, CPCU, ARe
Dy. CEO

AL Fujairah National Insurance Co. 

 COVID 19, the Nature’s sneaky Mal-
ware – Its Impact and Implication on the 
Insurance Coverages

The world is in the grip of an unprecedented War-
like situation borne out of COVID 19 that leaves a 
trail of human casualties even in the most developed 
countries, bringing the world to a standstill. The fact 
that it is just a 100 day old Virus that is blanketing 
the whole world at such a fast pace is the one that 
leaves all of us extremely concerned as to how long 
the world would have to remain waiting for putting an 
end to this phenomenon.  The striking force of the 
Virus basically stems from its Invisibility to sneak 
in, and Rapidity to spread that makes it extremely 
difficult to pack it off from the earth.  In its mission 
to wreak havoc it seems to be an unbiased, social, 
democratic and non-discriminatory Virus. 

Like all other business concerns in the world, In-
surance and Reinsurance industry themselves ar-
en’t immune to the onslaught of this outbreak. Not 
just about the Claims that the Insurers may be flood-
ed with, but in its capacity as any other business 
concern, the Insurers themselves are subject to the 
challenges of the economic downturn. 

Can the Insurers really think of offering as an Add-
on implied coverage to their conventional Proper-
ty Insurances on a mass scale to others, what they 
themselves are not immune from, the key reason why 
War Covers are not offered as an add-on to the con-
ventional insurance policies? But the situation could 
be fatal to the Insurance industry when the coverage 
is vandalised leaving manuscript wordings to rule the 
roost. From the indications forthcoming from various 
quarters including the US markets, Insurance com-
panies start getting a spate of Business Interruption 
Claims from various types of industries with Hospital-
ity industry topping the list of claimants, unbothered 
of whether their Policies really afford coverage for 
this kind of eventuality, the economic impact of which 
would be in greater dimensions than that of even the 
world war. For Insurance industry it would be a double 
whammy as it is stuck between Global recession on 
one side and BI Claims on the other, the very reason 
why Covid19 assumes greater importance.

It is in the wake of this unprecedented scenario 
it has been thought to make an attempt to examine 
what implications and impact COVID 19 will have on 
the Insurance Industry, however, no attempt is made 
in this Article to make any analysis of the macroeco-

nomic fallout of the outbreak to the insurance indus-
try as such. This study limits its scope purely to the 
Insurance Coverage issues as its sole topic, other 
wider fallout notwithstanding, the intention being to 
stimulate Thought Triggers in the minds of Under-
writing and Claims Department officials to view po-
tential Claims in its true perspective, the rest is left to 
their learned decision. 

 Property and Business Interruption 
Insurance:  

For the sake of maintaining a uniform approach in 
examining the coverage issues on Property Insur-
ances, LM7 wording and the relevant Clauses that 
are conventionally attached thereto are the ones that 
are examined here. Named Perils policies (like Fire 
and Perils insurances) being simpler, and the scope 
of coverage being limited in comparison, are not be-
ing examined in detail here.

The question that brims up in everyone’s mind is 
how these Coverages would respond to COVID 19 
Claims, especially, Business Income Loss suffered 
by the insured parties. Can Property Damage and BI 
claims be sustainable under the Policy in its current 
form against COVID 19? In this regard we may have 
to refresh some of the basics of Insurance that are 

 IMPACT AND IMPLICATIONS OF COVID 19
ON PROPERTY POLICIES

ملف كورونا فيروس
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IMPACT AND IMPLICATIONS OF COVID 19 ON PROPERTY POLICIES

relevant when examining the admissibility or other-
wise of a Claim arising out of COVID 19.  All the 
elements listed below, although very basic, are rele-
vant in making informed decisions on such potential 
Claims that we may come across with:

· Accidental physical:

loss, destruction or damage, destruction or dam-
age of the insured Property:  

Can outbreak of Virus be termed “Accidental” in 
the true sense of an accident to property, if so, 
can it be tantamount to causing physical loss 
or damage to the insured property?  These two 
elements are key to decision making against a 
claim against Covid 19

·  Insured Perils: 

One of the most pertinent ‘Sine Qua Nons’ in the 
process of deciding the admissibility or other-
wise of a Claim

·  Excluded Perils:  A merciless weapon in the 
hands of an Insurer to reject a claim

· Uninsured-cum-Un-Excluded Perils:  

Between the “Insured Perils” and the “Excluded 
Perils” there are a set of Perils which are nei-
ther insured nor excluded - For the sake of this 
study, we may simply call it “NEUTRAL PER-
ILS”, although it is not a recognized term for it.

· Loss, destruction or damage caused by an 
“Insured peril” which itself is a RESULTANT 
Peril triggered by an EXCLUDED Peril (that is, 
the “insured Peril” wouldn’t have occurred but 
for the occurrence of the Excluded Peril – Thus, 
the Proximate Cause is the Excluded Peril)

· Loss, destruction or damage caused by an 
“Insured Peril” which itself is a RESULTANT 

Peril triggered by an UNIN-
SURED Peril (that is, the “insured 
Peril” wouldn’t have occurred but 
for the occurrence of the Unin-
sured Peril – Here, the damage 
is caused by a Resultant Insured 
Peril which itself was caused by 
an Uninsured Peril, however, 
Uninsured Peril being not an Ex-
cluded Peril, the Claim cannot be 
rejected on that ground, unlike in 
the case of an “Excluded Peril”) 

·	 Excluded Peril trigger-
ing an Insured Peril: 

Can an ‘Insured Peril’ resulting 
from an unbroken chain of events 
directly triggered by an ‘Exclud-
ed Peril’ entitle the Policyholder 

to have his Claim settled? (here the Proximate 
Cause is an ‘Excluded Peril’, however, the ‘im-
mediate cause’ of damage to the property is as 
a result of the ‘Insured Peril’) e.g. Damage by 
Fire (as a resultant peril) caused by War. War 
being an excluded Peril, the damage caused by 
Fire, although an insured peril, is an Exclusion

·	 Uninsured Peril triggering an Insured Peril: 

Can an ‘Insured Peril’ resulting from an unbro-
ken chain of events directly triggered by an 
‘Uninsured Peril’ (the Proximate Cause) entitle 
the Insured to have his Claim settled? (here the 
Proximate Cause is an ‘Uninsured Peril’, how-
ever, the ‘immediate cause’ of damage was as a 
result of an ‘Insured Peril’) e.g., under a Named 
Perils Policy (like Fire and Perils Policy) the in-
sured property is damaged by Earthquake Fire.  
Assume that Earthquake is neither an insured 
peril nor an excluded peril under the Policy. 
Since the property is damaged by Fire (which is 
an insured peril), and that the proximate cause 
(Earthquake) being an uninsured peril (at the 
same time, not an Excluded Peril), the claim for 
Fire damage is admissible, since the Proximate 
Cause Earthquake is not an Excluded Peril (al-
though not an Insured Peril as well)

·	 Does LM7 wording afford cover against Vi-
rus, Bacterium, Fungus, Vermin etc.? It is 
very pertinent to note here that whilst Fungus, 
Vermin etc. are specifically excluded under 3(f) 
of LM7, it falls short of mentioning Virus and 
Bacterium as specific exclusions, raising con-
cerns as to whether it was a deliberate omit-
ting by the LM7 Drafters or an unintentional 
missing? If a deliberate omitting, then ‘Virus 
peril’ in LM7 could be construed to mean an 
“Un-Excluded Peril” and therefore, the principle 
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ملف كورونا فيروس

explained above would apply. I am not knowl-
edgeable enough to judge upon the intention of 
the LM7 Drafters. Only inferences can be drawn 
from our limited knowledge.  However, we may 
assume for the sake of examining the issue that 
the Drafters probably could have relied upon the 
fact that Virus or Bacteria (unlike Vermin or Fun-
gus) can only cause Sickness or Death to Living 
beings - not damage to the Properties.  But it’s 
not that safe as it sounds.  To hard properties 
like Buildings it could be so, not necessarily to 
the Stocks, especially, Food stocks which may 
get contaminated, possibly by the very presence 
of Virus or Bacteria.  But the question here is, 
is “Contamination” an insured peril under LM7?  

·	 Does LM7 cover Contamination? 
No, it doesn’t.  3 (f) of LM7 excludes “Contami-

nation”.  The thin demarcating line here is the 
one that differentiates “Contamination” from 
“Loss or Damage”.  It could be argued that 
whilst “Contamination” as such is excluded 
in LM7, the Contamination of certain kinds of 
Stocks can itself turn out to be “Loss or Dam-
age” of those properties, and may necessitate 
condemning them as unfit for consumption by 
the authorities. Whilst “Loss or Damage” due to 
an insured peril by an accident is clearly cov-
ered under LM7, “Contamination” is a clear Ex-
clusion. Which will prevail over the other one is 
best left to the erudite readers of this Article to 
draw their own conclusions, since this could be 
a debatable point. Whether hair-splitting nuanc-
es could survive the judicial scrutiny in favour 
of the Insurers is not being ventured here to 
find an answer. It may be that hard properties 
like Building structures may need only a simple 
disinfection in case of Contamination, without 
any damage, although, as mentioned above, 
the situation could be different when it comes 
to Food stocks which cannot be subjected to 
sanitisation or disinfection without causing re-
sultant damage to the very intended utility of 
such stocks. Can an Insured raise an alarm 
to the Insurer claiming that his properties are 
damaged or are unfit for usage borne simply out 
his fear that it might have been contaminated 
by the Virus as a generally prevalent phenome-
non? Who will certify the independent evidence 
of Contamination or perceived damage that is 
not physically manifest, or, is merely borne out 
of an unsubstantiated (or, even unfounded) fear 
of damage caused by this invisible virus which 
is not physically discernible to unaided eyes?

·	 Microorganisms Exclusion (MAP) Clause: 
What if the LM7 Policy is subject to “Microorgan-

isms Exclusion (MAP) Clause?  That’s where the 

coverage issue takes an abrupt Twist, more so, 
when you examine the fact that “Microorganism Ex-
clusion Clause” is a SUPERSEDING Clause, that 
supersedes over other part of the Policy where in-
tentionally or unintentionally, the Wording appears 
to imply coverage against loss or damage due to 
Microorganisms (Microorganism: Microscopic or-
ganism like bacterium, virus, or fungus). With the in-
troduction of this Clause, inference could be drawn 
that what was left specifically ‘Un-Excluded’ in the 
initial stages in LM7, has later on been remedied by 
plugging the loopholes. 

Apprehensions are raised in the insurance circles 
in the wake of introduction of the last month intro-
duced LMA Clauses 5391 and 5393, as to wheth-
er, but for these newly introduced Clauses it would 
mean the Property policies already issued so far 
afford cover against COVID 19?  Although LM7 Pol-
icy wording does not have a built-in wording that 
excludes Virus or other microorganisms (other than 
vermin, fungus), later on “Microorganisms Exclu-
sions (MAP)” clause was introduced in the market, 
presumably to plug this vital loophole.  This clause 
being not a built-in clause in the Policy wording it-
self, the need for plugging the loophole arose, which 
could probably be the reason why “Microorganisms 
Exclusion Clause” was introduced, however, for that 
very reason this Clause was born ‘extrauterine’ (out-
side the Uterus), and thus, is a Discretionary Clause, 
usually subjected to the Policy terms at Underwrit-
er’s choice, leaving a greater chance of missing out 
when it mattered the most in situations like this. This 
could be the reason, I believe, LMA would have in-
terfered now with Clauses of their own to remedy the 
situation rather than leaving the ‘Exclusion-hole’ un-
plugged, by directly addressing on ‘Communicable 
Diseases’, although, I believe, “Microorganisms Ex-
clusion Clause” aptly addresses this built-in Exclu-
sion-flaw, in a generalised way, regardless of wheth-
er these Microorganisms are communicable or not. 

The peculiarity of this Clause is that it is drafted in 
such a way as to bring within its scope of exclusions 
not just the damage to Property, but it even goes to 
the extent of excluding “Loss of Use, Occupancy, or 
Functionality”, which can be construed to exclude 
even loss of Rent, Loss of Income etc. arising out 
loss of use and occupancy. 

Further, this Clause is a SUPERSEDING Clause, 
and so, “this exclusion replaces and supersedes any 
provision in the policy that provides insurance, in 
whole or part, for these matters”. This would mean, 
any wording elsewhere in the policy that might imply 
any coverage against loss or damage due to any Mi-
croorganisms (including Virus) will be replaced and 
superseded by the provisions of this clause, unless 
it is overridden by a special Endorsement starting 
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with the opening phrase “Notwithstanding anything 
to the contrary contained in the within-mentioned 
Policy…..”  to stamp its ‘Prevailing over’ effect over 
this Clause to nullify it when in conflict with other 
Clauses/Endorsements. 

·	 LMA 5391 and LMA 5393: 
·	 These are last-month introduced Clauses which 

serve as Backstop Clauses to the Insurers to lock 
the Coverage from unintentionally sliding back-
wards – A sort of ‘Belt & Brace’ protection to the 
Insurers. But the introduction of these new Claus-
es doesn’t mean that the older clause “Microor-
ganisms Exclusion” doesn’t serve the purpose it 
was intended for, nor does it mean that Microor-
ganisms Clause has over-lived its utility and ren-
dered it ineffective in the current situation.  

Whilst LMA 5391 is a Corona Virus Exclusion 
Clause (clearly specifying Covid 19, SARS etc.) in-
tended for Personal Accident and Health insurance, 
the one to be used for Property Insurance is LMA 
5393 which encompasses a whole lot of defensive 
wording foreseeable into the near future require-
ments (Standard Clauses attached for reference). 
The Treaty version of LMA 5393 is LMA 5394. 
·	 Can “Microorganism Exclusion Clause” 

conflict with “LMA 5393” when both are at-
tached together in the Policy, in view that the 
former Clause is a Superseding Clause?  

·	 This could be an apprehension that may crop up.  
Since both are Exclusions the conflict may be 
very limited, however, it appears to be ideal that 
since LMA 5393 is the latest Clause designed 
to address the current issue, this clause may 
slightly be amended to start with the time-tested 
opening phrase “Notwithstanding anything…”, 
and then further supplement it with an addition-
al paragraph:  “To the extent any provisions in 
the Microorganism Exclusion Clause, if any, at-
tached to this Insurance, is in conflict with LMA 
5393, this Clause (LMA 5393) shall prevail over 
such conflicting provisions of Microorganisms 
Exclusion Clause, with other provisions of Mi-
croorganisms Exclusions remaining unaffected”. 
This is just a personal suggestion, suitability 
of which is left to the discretion of the Under-
writers/Reinsurers. 

·	 Material Damage Proviso and the effect of 
its Waiver on Business Interruption Cover:

·	 Just because MD Proviso is waived, it doesn’t 
mean that BI claims would by itself become 
admissible once the business is interrupted by 
an insured peril.  It all depends on whether the 
Waiver is a blanket waiver (normally it never 
used to be so), or is limited to any particular 
Extension clause, in which case, it further de-

pends on the wording of that Extension. 
·	 MD Proviso is a traditional built-in Lock against 

the BI from turning itself into a Standalone in-
dependent coverage, independent of Material 
Damage. But the Market has the practice of 
loosely offering BI with manuscript wordings, 
which, unless duly taken care of, may cause 
problems in situations like this.

·	 Infectious and Contagious Diseases Exten-
sion Clause (if the Policy is so extended to 
cover it): 

·	 Is it a blanket coverage that offers cover in the 
event of an outbreak anywhere in the country/
region, regardless of whether it occurs at the 
insured premises (or not) consequent upon 
which the Authorities order closure of the in-
sured premises? Unfortunately, many Insureds 
seem to believe so. The usually seen wording 
(supposed to be Standard wording) for this Ex-
tension insists that the “The Policy extends to 
indemnify loss resulting from interruption of or 
interference with the Business directly arising 
from closure or evacuation of the whole or part 
of the insured premises by order of any Govern-
ment or other competent authority consequent 
upon the outbreak of a notifiable human infec-
tious or contagious disease (excluding AIDS) 
Occurring at the insured premises”. This Clause 
further states as a closing remark: “The Insur-
er shall only be liable for loss arising at those 
premises which are directly affected by the oc-
currence”.  The key precondition here is “Occur-
ring at the insured premises”. This means, un-
less an Infectious or Contagious Disease occur 
at the insured premises no claim is sustainable 
against Business Interruption, notwithstanding 
the Clause containing MD Proviso Waiver.

Disclaimer:  Opinions expressed above are pure-
ly personal opinions of the Author herein in his per-
sonal capacity only with no obligations on the part 
his Employer or any other Insurer or Reinsurer, and 
are exclusively meant to stimulate thought process 
among the insurance company officials only to reach 
an enhanced understanding of the coverage issues. 
No expression/ statement/opinion made herein has 
any bearing on any of the Claims/Cases submitted/
pending/or yet to be reported in future and all such 
claims/cases shall be independent of, and without 
prejudice, to this piece of Article and each such 
cases shall be subject to the independent merit of 
each Policy/Claim/Case.  There may be differences 
of opinions on the expressions/statements/opinions 
made herein, which the Author welcomes for reach-
ing a clearer understanding for the common benefit 
of the Insurance company officials as a whole.

IMPACT AND IMPLICATIONS OF COVID 19 ON PROPERTY POLICIES
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assessment below zero was 
compared to the 99.6 VaR capital 
position, in conjunction with 
the existing slope of the BCAR 
curve for the VaR assessments. 
For individual companies, we may 
need more information to arrive at 
a more refined assessment of their 
BCAR. The BCAR assessments of 
approximately 85% of AM Best’s 
rated population are currently at the 
“Strongest” level.

The stress test focused on the 
impact of COVID-19 on underwriting and assets, as well as available capital. Since the stress 
test, market conditions have evolved rapidly, and AM Best recognizes that insurers need to 
be proactive in monitoring economic, regulatory, and industry developments. Companies 
that performed well on the stress test may still face ratings pressure, given that the specific 
parameters in the stress test may not adequately capture the divergent and rapidly changing 
impact of COVID-19 on the industry.

Adjustments to Key Parameters in BCAR
For the stress test, adjustments were made to both net required capital and available capital. 
The data included estimates of 2019 financial positions for BCAR pre-COVID-19. From 
an underwriting perspective, assumptions include increases in mortality, in health and 
commercial lines claims, and in asset-liability mismatches for annuities. 

From a credit risk perspective, fixed-income securities were downgraded one rating level 
(per the BCAR), while the carrying value of assets (taking into consideration policyholder 
participation and no management actions) was lowered for equities, mortgage loans, real 
estate, and alternative assets. Similar reductions, ranging from 10% to 35% (net of taxes), were 
made for the changes in asset values directly to available capital. The specific adjustments are 
detailed below.

Underwriting
•	Mortality: We assumed an increase in mortality rates of an additional two deaths per 

1,000 insured, which translates into a decline in available capital of one times the original 
mortality risk. The two additional deaths provided a reasonable level of conservatism based 
on the mortality experience seen to date, reinsurance ceded, and reserves released by 
death.

•	Annuities: We assumed a lengthened duration mismatch of one year between assets and 
liabilities. The sharp movements in assets, combined with partial hedging and uncertainty 
about the impact of COVID-19 on liability durations, could raise asset-liability mismatch risk. 

•	Health: We assumed a moderate increase of 5% in the loss ratio of certain health lines 
based on latest industry data. Owing to an expected decline in claims following COVID-19 
lockdown measures, we excluded the vision, dental, and supplemental health businesses 
from the additional risk charge (where data was available). The decline in available capital 
was based on 5% of health net premiums written (net of taxes).

•	Property/casualty: We assumed a moderate increase of 5% in the loss ratio for certain 
commercial lines. Due to a decline in expected claims following COVID-19 lockdown 
measures, we excluded the commercial auto and warranty businesses (where data was 

Exhibit 1
Best's Capital Adequacy Ratio
VaR Level (%) BCAR BCAR 

Assessment
99.6 > 25 at 99.6 Strongest

99.6 > 10 at 99.6 ≤ 25 at 99.6 Very Strong

99.5 > 0 at 99.5 ≤ 10 at 99.6 Strong

99 > 0 at 99 ≤ 0 at 99.5 Adequate

95 > 0 at 95 ≤ 0 at 99 Weak

95 ≤ 0 at 95 Very Weak

Source: Best's Credit Rating Methodology
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Stress Testing Rated Companies for 
COVID-19
On March 18, 2020, in the wake of the COVID-19 outbreak, AM Best announced plans to 
develop BCAR (Best’s Capital Adequacy Ratio) stress testing for the insurance companies it 
rates. The primary aim of the baseline stress test was to gauge the immediate implications of 
the pandemic on insurers’ financial strength, as well as to indicate sensitivities and highlight 
companies that may need further examination. Given the evolving nature of risk, the direct 
and indirect impacts of the virus on life and non-life insurers may differ. Our baseline stress 
test addressed a number of risk factors and encompassed an investment and underwriting 
shock to the balance sheet, with adjustments/haircuts made to insurers’ available capital, 
investments, and underwriting. 

The results of our stress test confirm that, globally, the insurance market is well capitalized, 
with most rated (re)insurers performing well in the stress test. Property/casualty insurers 
in the US and Canada performed relatively well, compared with life/annuity and US health 
insurers. Most companies in the Asia-Pacific market generally performed well also, as did those 
in Europe, the Middle East, and Africa and in Latin America. Insurers operating in domiciles in 
the higher country risk tiers were more vulnerable.

Before conducting the stress test, AM Best solicited information from its rated companies 
through a COVID-19 questionnaire, which focused on the following:

•	 The impact of the pandemic on a company’s operations and financial position
•	 Any stress test scenarios a company had previously modelled in relation to pandemic risk 

and whether the current (or anticipated) impact remains within risk appetite and tolerance
•	 Any planned adjustments to 2020 financial projections
•	 An update on any changes the company has made to product assumptions, internal stress 

testing, and scenario or sensitivity analyses

The information obtained from the questionnaire, in conjunction with the stress test, allows 
for a better picture of insurers’ sensitivities in the current environment, given the considerable 
uncertainty about the potential evolution, duration, and ultimate impact of the pandemic. In 
light of such uncertainty, as well as the rising levels of economic and financial risks globally, 
we moved many of our market segment outlooks to Negative from Stable. 

AM Best also plans a review of holding company liquidity that will examine a number of 
liquidity measures.

Stress Test Components
We applied the stress test to all rating units globally and reviewed the results in the context 
of insurers’ stress tests, responses to the questionnaire, and conversations with company 
management teams. 

The stress test was conducted, and the results were assessed, at the BCAR 99.6 VaR (Value at 
Risk) level. Exhibit 1 shows the required threshold for the BCAR assessment. Any stressed 
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available) from the additional risk charge. A reduction in available capital was based 
on 5% of commercial lines net premiums written (net of taxes). AM Best notes that, 
although the risk charge takes into account adverse development across all commercial 
business lines, any material change in claims beyond the moderate increase of 5% will 
need to accommodate additional worsening experience for business interruption, event 
cancellation, workers compensation, travel insurance, and trade credit insurance. These 
business lines will need to be addressed case by case as developments unfold.

Assets
•	Bonds: We lowered the credit quality of all corporate and governments bonds by one 

level—e.g., from “aaa” to “aa+,” with a maximum reduction to the “c” rating categories. 
This captures both the current and anticipated near-term deterioration of the financial 
markets—a rise in defaults, and declines in both liquidity and bond recovery rates. The 
downgrade in credit quality translates into an increased risk charge to required capital. 
AM Best used this as a proxy for quality, segments, and maturities targeted for specific 
downgrades. We made no adjustments to available capital, nor did we apply haircuts to the 
bond portfolio. 

•	Mortgage loans: We applied a 10% haircut to the value of mortgage loans and reduced 
available capital by 10% (net of taxes). This captures both current and anticipated near-term 
defaults on mortgage loans, in line with the declines experienced during the financial crisis. 
In the first quarter of 2020, comparable indices (for “a-” corporate bonds, for example) 
witnessed only small changes (around 1%) while wider-based corporate bond indices (all 
investment-grade corporate bonds) were down around 4%-5%. 

•	Common equities, real estate and alternative assets: We applied a haircut in market 
value of 35%, and used the same 35% charge (net of taxes) to reduce available capital. Asset 
values declined significantly in the first quarter of 2020, with most equity indices falling 
between 25% and 45%. The asset haircut factors some conservatism on deterioration of 
market values for equities, real estate, and alternative assets overall.

Available Capital
•	 To capture the risk to life portfolios stemming from heightened asset and mortality risks, we 

adjusted available capital to reflect declining values of soft capital items such as value in force 
or embedded value, in applicable jurisdictions. The equity credit for soft capital may vary by 
company, but typically includes credit of up to 50% for the economic value of life business. 
For the stress test, we applied a 20% haircut on the original capital credit for these amounts.

•	 As we examine individual insurers, we will re-evaluate the credit for hybrid securities. 

Stress Test Results
Our stress test analysis covered approximately 1,400 rating units. Given the volume of ratings 
in the US and Canada, the results have been split between the P/C and the L/H segments. 

The insurance industry remains well capitalized, with a median BCAR score of 49% at the 
99.6% VaR, based on estimated financial positions at year-end 2019. In AM Best’s stress test, the 
median BCAR declines to 43%, demonstrating the resilience of the industry overall. 

Based on AM Best’s assumptions, the impact was greater for L/A insurers with high asset 
and mortality risks, insurers with material exposures to mortgage loans, those operating in 
domiciles in higher country risk tiers, and some small companies with smaller capital buffers. 
Health insurers were largely impacted by morbidity.

For many companies, the BCAR may be sensitive to even small changes in assumptions. We will 
engage in further dialog to understand a rating unit’s specific underlying exposure, risks, and 
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assessment below zero was 
compared to the 99.6 VaR capital 
position, in conjunction with 
the existing slope of the BCAR 
curve for the VaR assessments. 
For individual companies, we may 
need more information to arrive at 
a more refined assessment of their 
BCAR. The BCAR assessments of 
approximately 85% of AM Best’s 
rated population are currently at the 
“Strongest” level.

The stress test focused on the 
impact of COVID-19 on underwriting and assets, as well as available capital. Since the stress 
test, market conditions have evolved rapidly, and AM Best recognizes that insurers need to 
be proactive in monitoring economic, regulatory, and industry developments. Companies 
that performed well on the stress test may still face ratings pressure, given that the specific 
parameters in the stress test may not adequately capture the divergent and rapidly changing 
impact of COVID-19 on the industry.

Adjustments to Key Parameters in BCAR
For the stress test, adjustments were made to both net required capital and available capital. 
The data included estimates of 2019 financial positions for BCAR pre-COVID-19. From 
an underwriting perspective, assumptions include increases in mortality, in health and 
commercial lines claims, and in asset-liability mismatches for annuities. 

From a credit risk perspective, fixed-income securities were downgraded one rating level 
(per the BCAR), while the carrying value of assets (taking into consideration policyholder 
participation and no management actions) was lowered for equities, mortgage loans, real 
estate, and alternative assets. Similar reductions, ranging from 10% to 35% (net of taxes), were 
made for the changes in asset values directly to available capital. The specific adjustments are 
detailed below.

Underwriting
•	Mortality: We assumed an increase in mortality rates of an additional two deaths per 

1,000 insured, which translates into a decline in available capital of one times the original 
mortality risk. The two additional deaths provided a reasonable level of conservatism based 
on the mortality experience seen to date, reinsurance ceded, and reserves released by 
death.

•	Annuities: We assumed a lengthened duration mismatch of one year between assets and 
liabilities. The sharp movements in assets, combined with partial hedging and uncertainty 
about the impact of COVID-19 on liability durations, could raise asset-liability mismatch risk. 

•	Health: We assumed a moderate increase of 5% in the loss ratio of certain health lines 
based on latest industry data. Owing to an expected decline in claims following COVID-19 
lockdown measures, we excluded the vision, dental, and supplemental health businesses 
from the additional risk charge (where data was available). The decline in available capital 
was based on 5% of health net premiums written (net of taxes).

•	Property/casualty: We assumed a moderate increase of 5% in the loss ratio for certain 
commercial lines. Due to a decline in expected claims following COVID-19 lockdown 
measures, we excluded the commercial auto and warranty businesses (where data was 

Exhibit 1
Best's Capital Adequacy Ratio
VaR Level (%) BCAR BCAR 

Assessment
99.6 > 25 at 99.6 Strongest

99.6 > 10 at 99.6 ≤ 25 at 99.6 Very Strong

99.5 > 0 at 99.5 ≤ 10 at 99.6 Strong

99 > 0 at 99 ≤ 0 at 99.5 Adequate

95 > 0 at 95 ≤ 0 at 99 Weak

95 ≤ 0 at 95 Very Weak

Source: Best's Credit Rating Methodology
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concentrations. We emphasize that the BCAR is only one component of AM Best’s balance sheet 
evaluation, and any assessments will need to be examined in tandem with other key factors. 
Exhibit 2 illustrates the impact on BCAR scores by composite, showing that most regions were 
able to easily withstand the stress test—the exception being the US and Canada L/H composite. 
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Exhibit 2
Median BCAR Scores for Year-End 2019 and COVID-19 Scenario

Notes: Median BCAR scores are based on estimated financial year-end 2019 positions. Total record count: Asia-Pacific 126, EMEA 
169, Latin America 51, US & Canada P/C 705, US & Canada L/H 343. 
Source: AM Best data and research
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available) from the additional risk charge. A reduction in available capital was based 
on 5% of commercial lines net premiums written (net of taxes). AM Best notes that, 
although the risk charge takes into account adverse development across all commercial 
business lines, any material change in claims beyond the moderate increase of 5% will 
need to accommodate additional worsening experience for business interruption, event 
cancellation, workers compensation, travel insurance, and trade credit insurance. These 
business lines will need to be addressed case by case as developments unfold.

Assets
•	Bonds: We lowered the credit quality of all corporate and governments bonds by one 

level—e.g., from “aaa” to “aa+,” with a maximum reduction to the “c” rating categories. 
This captures both the current and anticipated near-term deterioration of the financial 
markets—a rise in defaults, and declines in both liquidity and bond recovery rates. The 
downgrade in credit quality translates into an increased risk charge to required capital. 
AM Best used this as a proxy for quality, segments, and maturities targeted for specific 
downgrades. We made no adjustments to available capital, nor did we apply haircuts to the 
bond portfolio. 

•	Mortgage loans: We applied a 10% haircut to the value of mortgage loans and reduced 
available capital by 10% (net of taxes). This captures both current and anticipated near-term 
defaults on mortgage loans, in line with the declines experienced during the financial crisis. 
In the first quarter of 2020, comparable indices (for “a-” corporate bonds, for example) 
witnessed only small changes (around 1%) while wider-based corporate bond indices (all 
investment-grade corporate bonds) were down around 4%-5%. 

•	Common equities, real estate and alternative assets: We applied a haircut in market 
value of 35%, and used the same 35% charge (net of taxes) to reduce available capital. Asset 
values declined significantly in the first quarter of 2020, with most equity indices falling 
between 25% and 45%. The asset haircut factors some conservatism on deterioration of 
market values for equities, real estate, and alternative assets overall.

Available Capital
•	 To capture the risk to life portfolios stemming from heightened asset and mortality risks, we 

adjusted available capital to reflect declining values of soft capital items such as value in force 
or embedded value, in applicable jurisdictions. The equity credit for soft capital may vary by 
company, but typically includes credit of up to 50% for the economic value of life business. 
For the stress test, we applied a 20% haircut on the original capital credit for these amounts.

•	 As we examine individual insurers, we will re-evaluate the credit for hybrid securities. 

Stress Test Results
Our stress test analysis covered approximately 1,400 rating units. Given the volume of ratings 
in the US and Canada, the results have been split between the P/C and the L/H segments. 

The insurance industry remains well capitalized, with a median BCAR score of 49% at the 
99.6% VaR, based on estimated financial positions at year-end 2019. In AM Best’s stress test, the 
median BCAR declines to 43%, demonstrating the resilience of the industry overall. 

Based on AM Best’s assumptions, the impact was greater for L/A insurers with high asset 
and mortality risks, insurers with material exposures to mortgage loans, those operating in 
domiciles in higher country risk tiers, and some small companies with smaller capital buffers. 
Health insurers were largely impacted by morbidity.

For many companies, the BCAR may be sensitive to even small changes in assumptions. We will 
engage in further dialog to understand a rating unit’s specific underlying exposure, risks, and 
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concentrations. We emphasize that the BCAR is only one component of AM Best’s balance sheet 
evaluation, and any assessments will need to be examined in tandem with other key factors. 
Exhibit 2 illustrates the impact on BCAR scores by composite, showing that most regions were 
able to easily withstand the stress test—the exception being the US and Canada L/H composite. 
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Despite median BCAR scores 
well above the “Strongest” 
threshold (a BCAR score > 
25 at 99.6 VaR), there are 
significant variations in 
each composite. The focus 
of the stress test was to 
identify companies that have 
heightened sensitivities to 
the parameter adjustments. 
Exhibits 3 and 4 shows 
that, given that the 
insurance market is well 
capitalized, most companies 
were able to comfortably 
withstand the stress test, 
with no change to the BCAR 
assessment for 75% of rating 
units (most of which remain 
in the “Strongest” category), 
while 14% moved down by one assessment category. Furthermore, based on the data, a modest 
10% of the portfolio moved into the “Adequate,” “Weak,” or “Very Weak” assessment categories. 
Although the total number of rating units assessed below “Adequate” is low, the actual volume 
increased around three-fold, the majority of which was driven by the US and Canadian L/H 
market—which, perhaps as expected given its asset focus, would see the greatest impact from 
the stress test. Median BCAR scores for the rated Latin American companies are high because 
we mostly rate large companies or subsidiaries of large insurance groups with strict risk 
management, in the region; results may be different for smaller, local companies.

Stress Test Results by Region and Segment 
Below, we discuss the results of our analysis by region and segment. 

US and Canada P/C
Given the solid capitalization of the US and Canadian P/C markets, most companies saw no 
change in their BCAR assessments in the stress test. BCAR scores dropped by two or more 
assessment levels for a minority of companies (Exhibits 5a and 5b). These insurers had 
outsized exposures to equity or alternative investments. However, the overall level of risky 
assets in P/C insurers’ portfolios is modest. The median P/C insurer’s BCAR score experienced 
a modest decline of three points. 

Some lines of business, such as auto, are benefiting from a drop in loss experience, given the 
sharp decline in miles driven owing to COVID-19-related government restrictions on personal 
and business activities—hence, the exclusion of auto from the P/C commercial lines stress 
adjustment. 

AM Best believes that the initial negative impact on the P/C insurance industry will likely 
be in the form of a significant decline in earnings. Reputational risk may also be a problem, 
as any legal disputes become more visible to consumers, policyholders, regulators, and 
legislators. Moves to unpick or bypass contract language to pay otherwise uncovered business 
interruption claims could damage the brands of insurers that adhere to contract language. 
However, if governments and legislatures are successful in forcing insurers to retroactively 
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Change in BCAR Assessments Due to COVID-19
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Source: AM Best data and research
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apply cover for losses 
from COVID-19 related 
business interruption—
despite specific exclusions 
in their policies—these 
considerations would 
have grave impacts for the 
industry, specifically for 
commercial lines insurers. 
Our stress test did not take 
into account a scenario in 
which contracts could be 
voided. (See Legislation 
to Nullify BI Exclusions 
Poses Existential Threat 
to P/C Insurers, May 6, 
2020.)

US and Canada L/A
In light of the asset-
intensive nature of 
long-tail liabilities, the 
L/A industry is more 
sensitive to asset values 
than the P/C industry, so, 
given the conservative 
asset assumptions, many 
L/A insurers did not 
perform as well in the 
stress test then their P/C 
counterparts (Exhibits 6a 
and 6b). Mortality-focused 
companies with smaller 
capital positions also 
faced challenges in the 
stress test. The stress test 
did not take into account 
the potential benefits of 
reinsurance (given that 
the mortality charge is on a gross basis), active asset management, or other management levers. 

L/A insurer BCAR results were more volatile, with slightly less than half showing no change in 
BCAR assessment. The median drop in score between the estimated 2019 BCAR and the stress 
test was 19 points, moving the average into the “Very Strong” category. There was also more 
volatility in movements between assessment categories, with a number of companies moving 
down multiple assessment categories.

At this point, the mortality impact looks to have a limited impact on life insurers, given the 
effect on individuals with pre-existing health conditions, the advanced age of those who 
have died from the virus, and the considerable use of reinsurance by life insurers. However, 
in the event of a second or third wave, which may be more deadly, the ultimate impact on 
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mortality is unclear, given 
uncertainty surrounding 
immunity for those 
already infected and the 
inconsistent lifting of social 
distancing guidelines. 
As noted, the stress 
test envisions mortality 
experience for the industry 
as elevated but not at 
levels seen during the 1918 
pandemic. 

The unprecedented global 
economic decline will 
negatively impact the 
investment portfolios of L/A 
insurers, first in a decline 
in credit quality, then in 
potential impairment. For 
those carriers that have 
lengthened their asset 
durations for higher yield 
in the prolonged—and 
now likely even lower 
for longer interest rate 
environment—a decline 
in investment income will 
further strain spreads. 
The stress test attempts 
to capture declines in 
both credit quality and 
valuations in the equity and 
real estate markets. 

US Health
Companies with high 
underwriting leverage (net 
premiums to surplus) did 
not score well on the stress test. AM Best is most concerned about companies with limited 
access to capital that may not have the capacity to handle elevated claims, as well as a decline 
in investment income, coupled with delayed payments from clients. Generally, the larger 
health insurers have generated strong earnings year over year and have sufficient liquidity at 
the holding company level, which offsets some of the concerns for the operating entities that 
scored poorly on the stress test. 

Health insurers will likely initially benefit from declines in elective surgeries and routine 
medical procedures and doctor visits, which will help offset COVID-19-related expenses. AM 
Best expects the decline in utilization from the deferral of non-essential care will likely offset 
the potential impact from decreased premium income and COVID-19 claims. 
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mortality is unclear, given 
uncertainty surrounding 
immunity for those 
already infected and the 
inconsistent lifting of social 
distancing guidelines. 
As noted, the stress 
test envisions mortality 
experience for the industry 
as elevated but not at 
levels seen during the 1918 
pandemic. 

The unprecedented global 
economic decline will 
negatively impact the 
investment portfolios of L/A 
insurers, first in a decline 
in credit quality, then in 
potential impairment. For 
those carriers that have 
lengthened their asset 
durations for higher yield 
in the prolonged—and 
now likely even lower 
for longer interest rate 
environment—a decline 
in investment income will 
further strain spreads. 
The stress test attempts 
to capture declines in 
both credit quality and 
valuations in the equity and 
real estate markets. 

US Health
Companies with high 
underwriting leverage (net 
premiums to surplus) did 
not score well on the stress test. AM Best is most concerned about companies with limited 
access to capital that may not have the capacity to handle elevated claims, as well as a decline 
in investment income, coupled with delayed payments from clients. Generally, the larger 
health insurers have generated strong earnings year over year and have sufficient liquidity at 
the holding company level, which offsets some of the concerns for the operating entities that 
scored poorly on the stress test. 

Health insurers will likely initially benefit from declines in elective surgeries and routine 
medical procedures and doctor visits, which will help offset COVID-19-related expenses. AM 
Best expects the decline in utilization from the deferral of non-essential care will likely offset 
the potential impact from decreased premium income and COVID-19 claims. 
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Asia-Pacific
Most companies in the 
Asia-Pacific market 
performed well in 
the stress test, with 
approximately 80% 
maintaining their BCAR 
assessment (Exhibits 7a 
and 7b) . For some 
markets, however, the 
stress test highlighted 
elevated asset exposures 
to equities and lower-rated 
bonds (India) and mortgage 
loans and real estate 
(South Korea). Also, in 
some countries, coverage 
for pandemics is clearly 
excluded in the health and 
commercial segments, so 
the impact of the stress test 
is conservative for some 
market participants. 

Insurers with above-
average concentrations in 
mortality and health risks 
and small capital bases 
also struggled in the stress 
test. Still, nearly 87% of 
companies in the Asia-
Pacific market maintained a 
BCAR assessment of at least 
“Strong” in the stress test. 
Most insurers in the region 
were able to withstand the 
stress test, but sensitivity 
to changes in mortality experience can create volatility in the BCAR score for smaller market 
participants. For life companies operating in New Zealand, the stress on mortality at present is 
conservative, as New Zealand has thus far weathered the impact of mortality from COVID-19 
better than other countries. 

Additional balance sheet stress testing by insurers indicate that the impact remains within 
their risk tolerances. Anticipating prospective development is crucial for life companies, given 
the sensitivity of their risk-adjusted capitalization to mortality experience.

Europe, Middle East, and Africa
The EMEA portfolio covers approximately 170 rating units across Europe, the Middle East, 
and Africa. For more than 70% of these insurers, there was no change in the BCAR assessment 
(Exhibits 8a and 8b). There was higher variance in BCAR assessments, reflecting the impact 
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Asia-Pacific
Most companies in the 
Asia-Pacific market 
performed well in 
the stress test, with 
approximately 80% 
maintaining their BCAR 
assessment (Exhibits 7a 
and 7b) . For some 
markets, however, the 
stress test highlighted 
elevated asset exposures 
to equities and lower-rated 
bonds (India) and mortgage 
loans and real estate 
(South Korea). Also, in 
some countries, coverage 
for pandemics is clearly 
excluded in the health and 
commercial segments, so 
the impact of the stress test 
is conservative for some 
market participants. 

Insurers with above-
average concentrations in 
mortality and health risks 
and small capital bases 
also struggled in the stress 
test. Still, nearly 87% of 
companies in the Asia-
Pacific market maintained a 
BCAR assessment of at least 
“Strong” in the stress test. 
Most insurers in the region 
were able to withstand the 
stress test, but sensitivity 
to changes in mortality experience can create volatility in the BCAR score for smaller market 
participants. For life companies operating in New Zealand, the stress on mortality at present is 
conservative, as New Zealand has thus far weathered the impact of mortality from COVID-19 
better than other countries. 

Additional balance sheet stress testing by insurers indicate that the impact remains within 
their risk tolerances. Anticipating prospective development is crucial for life companies, given 
the sensitivity of their risk-adjusted capitalization to mortality experience.

Europe, Middle East, and Africa
The EMEA portfolio covers approximately 170 rating units across Europe, the Middle East, 
and Africa. For more than 70% of these insurers, there was no change in the BCAR assessment 
(Exhibits 8a and 8b). There was higher variance in BCAR assessments, reflecting the impact 
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of exposures to emerging 
markets. Companies 
in Country Risk Tier 5 
domiciles had the highest 
level of variation, reflecting 
exposure to lower-rated 
bonds, including those of 
sovereigns. 

In Europe, the results for 
the rated entities in the 
stress test were largely 
stable. The greatest impact 
was on the global (re)
insurance groups that had 
material mortality risk or 
mortgage loan exposures, 
or saw meaningful haircuts 
to soft capital (value of 
in-force) or a decline in 
hybrid credit. Nevertheless, 
the insurers’ robust 
capitalization ensures that 
their BCAR assessments 
remain at least above the 
”Very Strong” threshold. 
Furthermore, these entities 
generally have superior risk 
frameworks, which include 
plans encompassing a 
variety of stress scenarios 
on their solvency. Our 
stress test did not take into 
consideration any planned 
management actions or 
financial flexibility that 
could buffer risks, such 
as stop-loss reinsurance 
programs, mortality bonds, 
or contingent capital facilities. 

The BCARs of most P/C companies in Europe remained largely in the “Strongest” category, 
similarly to their US counterparts. However, there are concerns regarding business 
interruption and event cancellation, with some companies recently announcing exposure to 
European BI claims. Subject to developments, there is the potential for increased frequency of 
claims activity arising from BI. In the first quarter of 2020, some companies increased reserves 
to accommodate risks from the pandemic, in addition to curtailing dividend payments and 
share buybacks. Reputational risk may also be a concern as insurers dispute claims. 

In the life segment, exposure to mortality risk remains low in the context of overall capital 
requirements; asset risk is the main driver of capital consumption. Equity, real estate, and 
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mortgage loan exposures were particularly affected in the stress tests, with mortgage loans 
especially important in the developed EMEA markets. Asset-liability duration matching and 
other hedging strategies in mature markets are highly evolved, but life insurers remain 
exposed to defaults on credit assets exceeding levels they have reserved for. The growing 
exposure to illiquid assets in recent years has compounded uncertainty in this respect.

Europe is also home to some of the largest trade credit insurers, the impact on which in the 
stress test was minimal. AM Best will use experience from the 2008 financial crisis to gauge 
how credit insurers can manage a rise in defaults owing to COVID-19. 

Most European carriers are likely to see a hit to earnings in 2020, rather than a material hit 
to risk-adjusted capitalization. Any outsized exposure beyond risk tolerance and appetite or 
unexpected correlated accumulations across products and markets may cause a rapid decline 
in capital adequacy and regulatory solvency if insurers have not managed risks appropriately.

Rated companies in the Middle East and Africa saw the greatest moves in BCAR scores, 
although most entities remain in the ”Strongest” category owing to their substantial capital 
buffers—particularly companies that operate in the Gulf Cooperation Council (GCC) 
economies. Exposure to life mortality risk remains low; asset risk is the main driver of capital 
consumption, particularly equity and real estate assets. The greatest impact has been on 
entities in CRT-4 and -5 countries that have exposure to low-rated government bonds. The 
increase in required capital for bonds moving from the “b” to the “c” ratings category is 
significant and can contribute to a meaningful decline in BCAR. Again, a key consideration in 
these markets is reputational risk arising from disputes or government intervention or changes 
in legislation that enforce payment of claims related to COVID-19, despite clear exclusions. 

Although some carriers’ earnings could be hurt by an accumulation of net exposures, the vast 
majority of commercial risks are reinsured into the international market, with contracts likely 
to be linked to reinsurers’ payment terms. As a result, the credit quality of reinsurers and 
continued access to the reinsurance capacity are important to the market. The biggest threat to 
these insurers may be health claims, as this is the largest class of business in most Middle East 
markets, with high retention rates for carriers. 

Latin America
The impact on companies operating in the Latin American markets in the stress test was 
limited, with the BCAR assessments of nearly 85% showing no change (Exhibits 9a and 9b). 
Companies that had higher mortality exposures in Mexico did not perform as well. Companies 
generally reported favorable levels of risk-adjusted capitalization, with 93% maintaining at least 
a “Strong” BCAR assessment in the stress test. 

The relatively limited impact is due to the lower level of complexity and sophistication of 
the region’s financial markets when compared to more developed markets (shorter tenors 
and a smaller array of securities), which, in conjunction with national regulatory investment 
requirements (investments of certain percentages in national securities and limits in capital 
markets) and low risk appetite, made balance sheets less sensitive to changes in market values 
of invested assets. Balance sheets were more susceptible to the stress in countries whose 
sovereign rating is at the lower end of the BBB category, or at the lower end of the BB category 
as capital requirements increase significantly. Many of the companies are composite writers 
(life and non-life), so they benefit from the diversification; the most vulnerable companies 
are those concentrated in life and accident & health with longer tenors in investments and 
exposures to capital markets, and operating in high country risk environments. Furthermore, 
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those that prefer to 
maintain tight capital 
efficiency and the 
characteristics mentioned 
earlier are at the most at 
risk.

As premium growth gets 
pressured, net income 
could start affecting the 
operating cash flows of 
companies that held small 
cash positions prior to the 
crisis. A flight to quality 
and a loss in market 
values could also further 
pressure liquidity. These 
concerns are partially 
mitigated, given that most 
operating companies do 
not issue debt and can 
adjust dividend policies, as 
well as their expenses to 
some degree. We believe 
that holding companies 
could opt to further 
capitalize the companies 
or, as a last resort, secure 
credit facilities with 
banks either through their 
holding companies or by 
themselves.

Stress Test Results by 
Country Risk Tier
Exhibit 10 shows the 
median BCAR scores by 
Country Risk Tier (CRT), 
with the median pre-test 
scores for all tiers in the “Strongest” assessment category. BCAR scores for CRT-4 and CRT-5 
insurers were lower and the decline in BCAR scores was more pronounced after the stress test, 
with CRT-5 carriers dropping 20 points. CRT-1 declined by seven points (more significant than 
CRT-2 or CRT-3), driven largely by the exposure to US and Canadian L/H segments, which were 
affected by the high mortality and asset risk inherent in their profiles. Most of the emerging 
markets, where exposure to investment risk is the main driver of capital consumption, are 
classified as CRT-4 or CRT-5. In part, this reflects higher asset charges in the BCAR to account 
for the high levels of economic and financial system risks in these markets, in addition to the 
high concentrations in companies’ asset portfolios. Most of the rated insurers in these markets 
tend to be relatively small, with their capital base sensitive to changes in the assumptions. 
Volatile equity markets and exposure to sovereign bonds can have a material bearing on the 
BCAR.
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those that prefer to 
maintain tight capital 
efficiency and the 
characteristics mentioned 
earlier are at the most at 
risk.

As premium growth gets 
pressured, net income 
could start affecting the 
operating cash flows of 
companies that held small 
cash positions prior to the 
crisis. A flight to quality 
and a loss in market 
values could also further 
pressure liquidity. These 
concerns are partially 
mitigated, given that most 
operating companies do 
not issue debt and can 
adjust dividend policies, as 
well as their expenses to 
some degree. We believe 
that holding companies 
could opt to further 
capitalize the companies 
or, as a last resort, secure 
credit facilities with 
banks either through their 
holding companies or by 
themselves.

Stress Test Results by 
Country Risk Tier
Exhibit 10 shows the 
median BCAR scores by 
Country Risk Tier (CRT), 
with the median pre-test 
scores for all tiers in the “Strongest” assessment category. BCAR scores for CRT-4 and CRT-5 
insurers were lower and the decline in BCAR scores was more pronounced after the stress test, 
with CRT-5 carriers dropping 20 points. CRT-1 declined by seven points (more significant than 
CRT-2 or CRT-3), driven largely by the exposure to US and Canadian L/H segments, which were 
affected by the high mortality and asset risk inherent in their profiles. Most of the emerging 
markets, where exposure to investment risk is the main driver of capital consumption, are 
classified as CRT-4 or CRT-5. In part, this reflects higher asset charges in the BCAR to account 
for the high levels of economic and financial system risks in these markets, in addition to the 
high concentrations in companies’ asset portfolios. Most of the rated insurers in these markets 
tend to be relatively small, with their capital base sensitive to changes in the assumptions. 
Volatile equity markets and exposure to sovereign bonds can have a material bearing on the 
BCAR.
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Impact on Liquidity 
The evaluation of liquidity in rating units and their parent companies is just as important as 
that of the BCAR, particularly given the turmoil of global market conditions and the economic 
strain markets are under. The liquidity stress test is not intended to be quantitative like the 
BCAR stress test; rather, it encompasses a review of a number of factors—among them, near-
term liquidity needs, availability of liquid assets to cover liabilities, access and drawdown of 
committed liquidity facilities, the company’s own liquidity stress testing, and any updates 
to these tests. Analysts should be made aware of plans for any short-term maturities coming 
due; as companies draw down on credit facilities, leverage calculations will be updated. In 
recent years, companies have been restructuring their debt exposure and have been better at 
laddering their debt maturities, but those with significant near-term debt financing needs or 
short-term funding operations subject to stress (e.g., securities lending) will need to be closely 
monitored. We plan to conduct further testing to analyze whether liquidity is sufficient for 
2020 and 2021.

Beyond BCAR
We plan to assess the impact of other factors on other balance sheet components, as well 
as operating performance (both top-line and earnings) and business profile, including non-
diversified product portfolios. AM Best will also consider any breaches of local solvency 
regulatory requirements, as well as any pressures arising at any intermediate holding company 
or ultimate parent.

Another key element will be evaluating a company’s overall risk management approach and 
how it is managing the pandemic, as well as subsequent developments. AM Best will review 
companies’ stress testing approach to determine whether the current situation falls within 
prescribed risk appetite and tolerance levels. Equally important will be a sensitivity analysis, 
other stress tests (and reverse stress tests), and the impact of these tests on the company. 
Consideration will also be required for any mitigating protective measures a company has in 
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Median BCAR Score by Country Risk Tier, Year-end 2019 versus 
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Note: Median BCAR scores are based on estimated financial year-end 2019 positions and existing data based on the steepness 
of the BCAR curve through the VARs.
Source: AM Best data and research
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place, such as reinsurance triggers, use of CAT bonds and contingent capital facilities, and 
access to either public or private capital in the current markets. 

Monitoring Developments
The rapidly unfolding operating environment continues to create challenges for the insurance 
industry, with pockets of information being released across many market segments. AM Best 
will continue to monitor developments and adjust its analysis according to the changing 
landscape and its impact on the financial strength of insurers. Some key areas for consideration 
are listed below:

•	 A second or third wave of mortality losses arising from a resurgence of the pandemic
•	 A significant spike in claims experience for commercial segments, such as event 

cancellation, business interruption, or trade credit insurance
•	 Further deterioration of financial markets resulting in material investment losses, write-

downs of assets, or concerns about concentrated asset profiles
•	 Business continuity issues that affect a company’s operational aspects
•	 Elevated strain on liquidity as government measures and intervention eases
•	 Rulings on contract clauses, litigation, and government decisions
•	 Indirect exposures to non-insurance sectors that affect holding or affiliated companies

12

Special Report COVID-19

Impact on Liquidity 
The evaluation of liquidity in rating units and their parent companies is just as important as 
that of the BCAR, particularly given the turmoil of global market conditions and the economic 
strain markets are under. The liquidity stress test is not intended to be quantitative like the 
BCAR stress test; rather, it encompasses a review of a number of factors—among them, near-
term liquidity needs, availability of liquid assets to cover liabilities, access and drawdown of 
committed liquidity facilities, the company’s own liquidity stress testing, and any updates 
to these tests. Analysts should be made aware of plans for any short-term maturities coming 
due; as companies draw down on credit facilities, leverage calculations will be updated. In 
recent years, companies have been restructuring their debt exposure and have been better at 
laddering their debt maturities, but those with significant near-term debt financing needs or 
short-term funding operations subject to stress (e.g., securities lending) will need to be closely 
monitored. We plan to conduct further testing to analyze whether liquidity is sufficient for 
2020 and 2021.

Beyond BCAR
We plan to assess the impact of other factors on other balance sheet components, as well 
as operating performance (both top-line and earnings) and business profile, including non-
diversified product portfolios. AM Best will also consider any breaches of local solvency 
regulatory requirements, as well as any pressures arising at any intermediate holding company 
or ultimate parent.

Another key element will be evaluating a company’s overall risk management approach and 
how it is managing the pandemic, as well as subsequent developments. AM Best will review 
companies’ stress testing approach to determine whether the current situation falls within 
prescribed risk appetite and tolerance levels. Equally important will be a sensitivity analysis, 
other stress tests (and reverse stress tests), and the impact of these tests on the company. 
Consideration will also be required for any mitigating protective measures a company has in 
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Next Steps
For a more refined assessment of the impact of COVID-19, we may request additional data 
from individual rating units. Among the data requested will be the following:

•	 Asset watch list—12/31/19 vs current (at least 3/31/20)
•	 Complete portfolio inventory—current (or at least 3/31/20)

•	 12/31/19 market value versus 3/31/20 and current
•	 Segment exposure

•	 Solvency/regulatory ratio 12/31/19 vs current; projected for YE 2020
•	 Changes in claims activity

•	 Actual to date
•	 Expected for 2020

•	 Updated projections for 2020 and 2021
•	 First quarter 2020 results (if not yet received)
•	 Company-provided stress testing updates
•	 Level of exposure to business lines under pressure 
•	 Any new risk mitigation measures the company has adopted (stop loss or other 

reinsurance, contingent capital facilities or other structured solutions, changes in policy 
wording, capital raising, etc.)

•	 For non-insurance parents, an update on:
•	 Changes in credit ratings
•	 Stress on earnings
•	 Debt/coverage ratios
•	 Changes in support to captives or insurance subsidiaries
•	 Any operational issues

•	 Other items deemed analytically relevant to the company being reviewed (e.g., hedge 
breakage)

Any rating actions we take will be based on a number of factors, among them:

•	 Significant changes in projections (or actual year-to-date results) versus AM Best 
expectations

•	 Asset watch list versus surplus position
•	 Uncertainty about business line performance; negative legislative changes
•	 Evidence of operational failures or inability to operate effectively
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بعد ثالثة أشهر منذ بدأ انتشار جائحة )كورونا(
هل من المفترض أن نستمر فى تعليق

خطط تطوير األعمال الخاصة بنا؟

باسم  المعروف  المستجد   19- كوفيد  فيروس  جائحة  بدأت  منذ 
تطوير  خطط  أعلق  أن  المنطق  من  هل   , أتساءل  وأنا   « »كورونا 

االعمال الخاصة بى أو أظل مستمرا فى تنفيذها ؟
لقد كان من المنطقى أن يكون هذا هو رد الفعل الطبيعى فى بداية 
االستراتيجية  هى  تلك  زالت  هل  أشهر،   3 وبعد  حالياً  لكن   . االزمة 
العملية التى يجب االستمرار فيها ؟ أعتقد أن الكثيرين كان وال يزال 

لديهم نفس االستفسار .
وأعتقد أيضا أن الكثيرين منا أو بمعنى أدق جميعنا ينظر إلى هذه 
الجائحة على أنها كارثة أو أزمة حقيقة ، وبالفعل هى كذلك . ولكن ومع 
ذلك ، فإننى على يقين من أن أى أزمة يكون مصاحب لها فرصة أو 

فرصاً عديدة يمكن اقتناصها واالستفادة منها . 
ولكن أين نجد هذه الفرصة وكيف يمكن تحديدها ؟ رؤية هذه الفرصة 
بك  الخاص  العمل  ونوعية  طبيعة  على  كبيرة  بدرجة  يعتمد  وإدراكها 
الفهم واالستيعاب  وفى أى مرحلة من المراحل هو وكذلك على مدى 
لكل الظروف المحيطة ودراسة وتحليل كافة العناصر المؤثرة فى ذلك 
العمل أو النشاط  سواء داخلية أو خارجية. وأن تكون قد إختبرت فى 
خالل الثالثة شهور الماضية منذ بدأ إنتشار الجائحة مدى تأثيرها على 
نوعية العمل الخاص بك وليس بالضرورة أن تكون كلها تأثيرات سلبية 
بل أحياناً ومن المحتمل أن تكون هناك بعض التأثيرات اإليجابية أيضاً .
وبالرجوع الى التساؤل الذى طرحناه فى بداية المقال ولكى نستطيع 
االجابة عليه يجب علينا التفكير بطريقة مختلفة وغير تقليدية وتجاهل 
القواعد النمطية االعتيادية التى نطبقها ألن ما نواجهه غير تقليدى وغير 
عادى . يجب أن نتحدى أنفسنا ونتحدى أعمالنا بافتراض سيناريوهات 
 stress قاسية    واحتماالت  تحت ضغوط  أعمالنا  فيها  نضع  متعددة 
ارتبط  االبداعية واالبتكارية والتخيلية واال  testing ونحفر مهاراتنا 
فى تفكيرنا بأى أطر تقليدية أو نمطية . مع األخذ فى االعتبار دائماً أن 
هذه األزمة فى وقت ما مستقبالً سوف تنتهى وعندها سوف ننظر إلى 
الماضى ونقيم أداءنا وننظر كيف كان تفاعلنا مع األزمة وما هى النتائج 
التى تم إنجازها فى تلك الفترة والتى من المفترض أن تكون إيجابية أو 

كما نتمنى أن تكون .
ان نمط األداء ألى شركة من خالل أوقات األزمات عادة ما يأخذ 

أحد األنماط الثالثة اآلتية : 
1� بعض الشركات تحاول أن تخرج من األزمة بأقل خسارة ممكنة 

وتتفاعل معها ومع تداعياتها كلما طرأ موقف جديد . 
2� شركات أخرى تحاول أن تخرج من االزمة بال خسائر وتعتبر أن 

نجاحها هو خروجها بنفس وضعها السابق لألزمة .
3� شركات أخرى تسعى إلى أن تخرج من األزمة وقد طورت نفسها 
وتقدمت عما كانت عليه بل وأصبحت  فى وضع أفضل وأقوى مما 

كانت عليه قبل حدوث األزمة .

كثير من الشركات يندرج تحت الفئتين االوليين ، لكن التحدى األكبر 
هنا هو أن تكسر هذه القاعدة وتسلك النمط الثالث فى األداء .لذا  فبينما 
أمام  والصمود  الحفاظ على وضعها  األخرى جاهدة  الشركات  تحاول 
األزمة والخروج بأقل خسائر ممكنة ، تكون أنت قد تطورت وتقدمت 

وقد حققت شركتك قفزات واسعة إلحتالل مكانة أكثر تقدما .
لذا فإنني قد أتخذت القرار بناء على كل االعتبارات السابقة آخذاً فى 
االعتبار السمات والظروف المميزة المتعلقة بالعمل الخاص بى ومن 

أهمها :
1� أن الشركة جديدة نسبياُ .

2� أن الشركة تمر بمرحلة هامة جداً وهى مرحلة تطوير وإصالح .
رائعة  والتطويرية  االصالحية  للمبادارات  المحققة  النتائج  أن   �3

ومازالت النتايج الجيدة مستمرة حتى فى أوقات األزمة الحالية .
وهو  الشركة  وأداء  شكل  فى  جداً  وإيجابى  ملحوظ  تطور  حدث   �4
ما انعكس على رغبة الكثير من الكوادر المميزة لاللتحاق بفريق 

العمل الخاص بها. باإلضافة الى زيادة جيدة فى حجم عمالئها .
5� ومن التأثيرات االيجابية أن تلك األزمة أبرزت الحاجة الى التأمين 
بصفة عامة وإلى تأمينات الحياة والطبي بصفة خاصة. مما زاد 

الوعى التأمينى لدى العمالء وهو عامل هام ومؤثرجدا .
له  العمل  أو  النشاط  النوع من  الواضح أن هذا  فإنه من  وبالتالى ، 
مستقبل واعد حتى مع حدوث هذه الجائحة. لذا فإن القرار هو إستغالل 
واالستثمار  التطوير  عملية  وتعجيل  درجة  ألقصى  السانحة  الفرصة 

بصورة أكبر في المبادرات واالنشطة التوسعية .
الظروف  مع  السريع  التأقلم  كيفية  فى  يكمن  هنا  األكبر  التحدى 
والمتغيرات الجديدة من حيث االجراءات االدارية وتعديل طرق العمل 
التوزيع  قنوات   ، التواصل  ووسائل   ، الداخلية  واالنظمة  التشغيلية 
االجراءات  من  آخره  ...الى  التحصيل  وأدوات  طرق   ، والمبيعات 
التى  الحياتية والمجتمعية واالدارية  التغيرات  التى تتواكب وتتأقلم مع 
الظروف  جميع  االعتبار  فى  االخذ  مع   ، االزمة  تلك  علينا  تفرضها 
المحيطة من حيث الحالة االقتصادية بصفة عامة ، والقدرة الشرائية ، 
واالجراءات االحترازية الوقائية وتأثير تلك االزمة على باقى القطاعات 

واالنشطة ومجاالت العمل االخرى .
ومن أهم العوامل ، والتى بدونها لن تستطيع أى مؤسسة أو شركة 
تحقيق أهدافها الطموحة ، هو كفاءة وروح التحدى التى يتحلى بها 
والطموحون  المؤثرون  االفراد  وباالخص  بها  الخاص  العمل  فريق 
إستعداد  أتم  وعلى  والتوجه  الرؤية  نفس  فى  معك  يتشاركون  الذين 

لدعمك لمواجهه هذا التحدى والتغلب عليه .
لالنطالق  األوان  آن  قد  بالفعل   فإنه  ذكره  ما سبق  لكل  واستنتاجا 
واستغالل الفرصة السانحة ، حيث ان تجاهل هذه الفرصة هو خطأ كبير 

بل هو فشل فى حد ذاته . 

د.أيمن األلفى 
العضو المنت�دب المصرية اإلماراتي�ه لتأمين�ات الحياة التكافلى

ملف كورونا فيروس
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عالمية  صحية  طوارئ  حالة  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
وجود  ومع    .COVID�19 المستجد  كورونا  فيروس  إلنتشار 
العالم  أنحاء  جميع  في  بالفعل  مؤكدة  حالة   300,000 من  أكثر 
فإن المجتمع الدولي يعمل على التخفيف من أزمة الفيروس التاجي 
غير  السفر  من  التحذير  خالل  من  المثال،  سبيل  )على  المستجد 
الضروري والحجر المنزلي وإغالق الحدود(.  وبالنسبة للشركات 
نظراً  المحتمل على عملياتها  المالي  التأثير  بالقلق من  تشعر  فإنها 

الستمرار االنتشار العالمي للفيروس التاجي.
التاجي  للفيروس  التعرض  إدارة  للشركات  يمكن  الحظ،  لحسن 
بشكل استباقي اآلن من خالل المراجعة الدقيقة لبرامج التأمين الحالية 
لتحديد ما إذا كانت توفر التغطية الكافية من األضرار التي يسببها 
المعدية،  المرتبطة باألمراض  التاجي والخسائر األخرى  الفيروس 
للتعويض  موضوعاً  تكون  أن  يمكن  التي  الخسائر  كل  وتوثيق 
بموجب وثائق التأمين العائدة لها. في حين أن نطاق التغطية سيعتمد 
من  بعض  تستجيب  فقد  تأمين،  وثيقة  لكل  المحددة  الشروط  على 
قد  التي  التاجية  الفيروسات  خسائر  من  ألنواع  التأمينية  التغطيات 

يواجهها حاملو الوثائق التجارية.
هناك أنواع مختلفة من وثائق التأمين تقدم تغطية للخسائر المرتبطة 

باألمراض المعدية واألوبئة وليس تحديداً للفيروس التاجي.
تأمين انقطاع او توقف األعمال | خسائر االرباح | الخسائر التبعية 
 Business Interruption Insurance - Loss of

Profit - Consequential Loss
الخسائر  استمراريتها رغم  الحريصة على ضمان  المؤسسة  إن 
التي قد تتعرض لها تقوم بتأمين أنشطتها التجارية او الصناعية 
أو الخدمية ضد اخطار متعددة مثل الحريق او عطل المكائن او 
اخطار اخرى تجدها مناسبه لطبيعة اعمالها.  غير ان هذه الوثائق 
قد  المؤسسة  إن  تتكبدها.   قد  التي  فقط  المادية  تغطي االضرار 
تجد نفسها انها التزال تعاني من خسائر تبعية ناتجه عن توقف 
للمؤسسة  والتعمير  البناء  واعادة  التصليح  فترة  خالل  انشطتها 
ولغاية استئناف اعمالها وبالمستوى الذي كانت عليه قبل حدوث 
الضرر.  في هذه الحالة فإن المؤسسة تحتاج لوثيقة تأمين مستقلة 
ولكنها متربطة بوثيقة تأمين الضرر المادي تحميها من خسارة 
الى  يؤدي  التوقف  هذا  اعمالها.   توقف  نتيجة  التجاري  العائد 
للمصاريف  تحملها  استمرار  الى  باإلضافة  الربح  في  خسارة 

الثابتة مثل أجور الموظفين واإليجار وفواتير المياه والكهرباء.
التاجي  الفيروس  وباء  انتشار  فرضُه  الذي  للوضع  ونتيجة 
يتركز  التي  المناطق  في  الواقعة  الشركات  تتعرض  قد  المستجد، 
فيها الفيروس إلى اضطرابات كبيرة وتوقف في انشطتها او انشطة 
التأمين ضد  يستجيب  وقد    Supply Chainللشركة الموردين 

توقف األعمال في تغطية خسائر الدخل لهذه الشركات.
في العديد من وثائق التأمين على الممتلكات التجارية والصناعية مثل 
التأمين من الحريق وعطل المكائن، يتم تفعيل تغطية توقف وانقطاع 
األعمال / خسائر االرباح عندما يتحمل حامل الوثيقة »خسارة مادية 
المغطى  الخطر  بسبب  عليها  المؤمن  للممتلكات  تلفاً«  أو  مباشرة 
عن  بالتعويض  المطالبة  حالة  وفي  المادي،  الضرر  وثيقة  بموجب 
الخسارة التبعية عند توقف األعمال نتيجة الفيروس التاجي المستجد، 
شرط  استيفاء  تم  قد  كان  إذا  ما  التأمين  شركات  بعض  تعارض  قد 
ل اال بعد ان  »الخسارة المادية«.  اي ان وثائق الخسارة التبعية ال ُتفعَّ

يتحقق الضرر المادي للوثيقة االصلية مثل وثيقة تأمين الحريق.
ومع ذلك، يجب على حاملي الوثائق أن يضعوا في اعتبارهم أن 
المحاكم لم تبت في قانون او تعريف ثابت عندما تتكبد الممتلكات 
المرفوعة  القضية  في  تنظر  وانما  مادية«.   »خسارة  المؤمنة 
 material لتحديد فيما إذا كان شرط الخسارة المادية قد تم اقامته

damage proviso
التلوث  أن  القضائية  الواليات  من  عدد  في  المحاكم  قررت  فمثالً 
أو  للسكن  صالحة  غير  الممتلكات  تجعل  التي  األخرى،  والحوادث 
كافية  مادية«  »خسارة  تشّكل  منها،  المقصود  لالستخدام  غير صالحة 
لبدء تغطية انقطاع األعمال.  وبالتالي، فإن تحديد ما إذا كان قد حدث 

»خسارة مادية« يتطلب دائما فحًصا دقيًقا للحقائق الخاصة لكل حالة.
وتوسيع  خاص  بخطر  متخصصة  تأمينية  اغطية  تضاف  احياناً 
ذلك  على  مثال  االساسية.   التأمين  وثائق  توفره  الذي  الغطاء  مدى 
الضيافة  خدمات  قطاعات  في  الوثائق  حاملي  إلى  ُتباع  التي  تلك 
للخسائر  تأمينية صريحة  تغطية  الصحية – حيث تضاف  والرعاية 
مادية  إلى أضرار  الحاجة  دون  المعدية «  تسببها »األمراض  التي 
للممتلكات المؤمن عليهاnon�physical damage.  على الرغم 
توقف األعمال  او  انقطاع  تأمين  بموجب  تغطية  توافر  احتمالية  من 
)يعتمد على توفر شرط الخسارة المادية(، يجب على الشركات التي 
تهتم بشكل خاص بخطر االضطرابات الناجمة عن تفشي األمراض 

المعدية أن تنظر أيًضا في شراء تغطية »األمراض المعدية«.
باإلضافة إلى ذلك، توفر العديد من وثائق التأمين على الممتلكات 
»السلطة  تحظر  عندما  اإليرادات  لخسائر  تأمينية  تغطية  التجارية 
المحل  مبنى  إلى  الوصول  تقيد  او   civil authority»المدنية
التجاري المؤمن عليه لحامل الوثيقة.  وهذا يعتمد على صيغة عقد 
المدنية«  السلطة  تتطلب تغطية »حظر  أو ال  تتطلب  التامين، وقد 
تقييد  غطاء  يكون  أن  األعمال  توقف  او  انقطاع  بوثيقه  الخاصة 
الوصول denial of access ناتًجا عن »خسارة مادية« سبب 
يتطلب حدوث  المغطاة.  وإذا كان األمر كذلك، غالًبا ال  الخسارة 
»خسارة مادية« لممتلكات حامل الوثيقة.  وبناًء على ذلك، في حالة 
من  أو  إلى  الوصول  بتقييد  محلية  أو  اتحادية  حكومية  سلطة  قيام 
المناطق التي تم فيها تحديد انتقال نشط لمرض ُمعٍد، فقد تستجيب 
تغطية » تقييد الوصول denial of access « مع تأمين خسائر 

الدخل المصاحبة لألعمال المتضررة.
 Political السياسي  العنف  اخطار  ضد  التأمين  وثائق  في 
األضرار  كافة  له عن  المؤمن  تعوض  وثيقة  )وهي   Violence
المادية التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها )المبني أو المحتويات 
أو أي جزء منها من جراء هالكها أو تلفها نتيجة: أعمال اإلرهاب، 
التخريب، أعمال الشغب واالضطرابات و/أو االضطرابات المدنية، 
األضرار المتعمدة، العصيان المسلح والثورة أو التآمر، التمرد او 
االنقالب العسكري و الحرب او الحرب االهلية( قد توفر هذا الوثيقة 
تغطية لخسائر توقف األعمال/الخسائر التبعية التي تتكبدها الشركة 
التي تعمل في بلد اجنبي ) البلد المضيف ( والناتجة عن اإلجراءات 
التنظيمية التي قد تتخذها الحكومة المحلية.  فمثال، تصدر الحكومة 
المحلية مرسوماً صحياً أو سلسلة اجراءات خاصة بانتشار وباء مثل 

فيروس كورونا والتأمين
األستاذ/محمد القرة غولي

ملف كورونا فيروس

خبير في شؤون التأمين - وسيط 
القانوني  المعهد  عضو   - لويدز 

للتأمين في لندن
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فيروس كورونا والتأمين

تلك المتعلقة بانتشار الفيروس التاجي، ورغم ان هذه االجراءات ال 
تعتبر »مصادرة ممتلكات« او »اخالل بالعقود« والتي عادة تغطيها 
وثائق  من  العديد  فإن  السياسي  العنف  اخطار  ضد  التأمين  وثائق 
التأمين ضد اخطار العنف السياسي توفر تغطية النقطاع األعمال، 
التي  االجراءات  نتيجة  مادي،  ضرر  هناك  يكون  ال  عندما  حتى 

تتخذها حكومة البلد المضيف.
تأمين المسؤولية المدنية، وتأمين اصابة العمال، وتأمين األخطاء 

والسهو وتأمين المديرين والمسؤولين
Liability Insurance: CGL, D&O, E&O, and 
Workers’ Compensation Coverage
مع تزايد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا، قد تواجه الشركات 
- ال سيما تلك التي تعمل في مجال الضيافة – دعاوي قضائية من 
الفندق   / الشركة  فشل  بدعوى  المصابين  النزالء   / الضيوف  قبل 
للفيروس  التعرض  للحماية من خطر  في تطبيق اجراءات معقولة 
أو التحذير منه.  تهدف وثائق تأمين المسؤولية المدنية إلى حماية 
رب العمل ضد مطالبات او دعاوي الطرف الثالث نتيجة لإلصابة 
الجسدية او االضرار التي تلحق بهم.  في مثل هذه الحاالت يجب 
 Comprehensive أن تستجيب وثائق تأمين المسؤولية المدنية
المطالبات.   هذه  تغطية  مع   General Liability )CGL(L
يشمل  الذي  المرض  العامة  المسؤولية  وثائق  تغطي  أن  ويمكن 
العمالء واألطراف األخرى Third Party ولكن من غير المحتمل 
أن تغطي المطالبات على اساس الخوف من التعرض لإلصابة دون 
المسؤولية  وثائق  تغطي  ان  يمكن  كما  فعلية.   مرضية  أعراض 
العامة ضد التلوث البيئي Pollution Legal Liability حاالت 
االصابة بالفيروس ولكن هذا يعتمد على اللغة المستخدمة في الوثيقة 

والتي قد تشمل تعويض الخسائر في حاالت الوباء.
وفيما يتعلق بالمطالبات المتعلقة بإصابات جسدية ضد شركة من 
قبل موظفيها، تنص قوانين تعويضات عمال معظم الدول على أن 
»األمراض  ضد  تعويض  مزايا  على  الحصول  له  يحق  الموظف 
التي  تلك  )أي  العادية«  الحياة  »أمراض  أن  حين  في  المهنية«.  
يتعرض لها عامة الناس على قدم المساواة( مستبعدة بشكل عام من 
 Workers’ Compensationالعمال برامج تأمين تعويض 
Coverage.  إذا كان بإمكان الموظف إنشاء عالقة سببية مباشرة 
بمكان العمل، قد تكون هناك حجة صحيحة لـتغطية تأمين تعويض 
العمال.  على الرغم من أن الفيروس التاجي المستجد ينتقل بشكل 
يمكن  )وبالتالي  اإلنسان  أو  بالحيوان  االتصال  خالل  من  أساسي 
بفيروس كورونا  فإن االصابة  إنه يشكل »مرًضا عادًيا«(،  القول 
للحصول  مؤهالً  يكون  أن  يمكن  المختبر  في  او  العمل  موقع  في 
قبل  من  المطالبات  فان  ذلك،  ومع  العمال.   تعويض  تغطية  على 
تكون غير مؤهلة  قد  فيروس كورونا  الموظفين والمتعلقة بمرض 
تظل  ولكن  العمال،  اصابات  تامين  وثيقة  ضمن  للتعويض  عادة 
CGL التغطية متاحة بموجب بعض وثائق تأمين المسؤولية المدنية
العديد من  يقوم   ،CGL المدنية  المسؤولية  تأمين  إلى  باإلضافة 
األخطاء  من  التأمين  وثيقة  بشراء  أيًضا  الصحية  الرعاية  مقدمي 
إليها  يشار  والذي   Errors and Omissions والسهو 
 professional liability عموًما باسم تغطية المسؤولية المهنية
للمستشفى.  تحمي وثائق التأمين المتخصصة هذه من األضرار التي 
الجسدية  اإلصابات  مقابل  دفعها  الصحية  الرعاية  مقدم  من  ُيطلب 
الناشئة عن تقديم الخدمات الطبية أو عدم تقديمها.  على الرغم من 
التي تحدث  للموظفين  الجسدية  أنها تستبعد عادًة تغطية اإلصابات 
اصابات  تأمين  وثائق  بموجب  تغطيتها  يمكن  )والتي  عملهم  أثناء 
للمستشفى  المهنية  المسؤولية  وثيقة  تستجيب  أن  يجب  العمال(، 
المستجد  التاجي  بالفيروس  المتعلقة  الجسدية  اإلصابات  لمطالبات 
لمتلقي الخدمات الطبية بشرط اثبات ان مقدم الخدمة الطبية فشل في 

تقديم االستشارة الصحيحة او لم يقدمها.
باإلضافة إلى مطالبات المسؤولية المدنية CGL المرفوعة ضد 
من  قضائية  لدعاوى  الشركة  مديرو  يتعرض  قد  نفسها،  الشركات 
قبل المساهمين بدعوى أن أفعال اإلدارة لم تكن معقولة او لم يتخذوا 
كورونا  الفيروس  انتشار  فرضه  الذي  للوضع  إستجابة  اجراءات 
الخسارة  في  تسببت  والتي  المعدية  األمراض  أوبئة  من  غيره  أو 

االقتصادية للشركة. 
وعلى وجه الخصوص، قد يزعم المساهمون في الشركة أن اإلدارة 
فشلت في وضع خطط طوارئ كافية، او أن الشركة فشلت في تطبيق 
البروتوكوالت التي أوصت بها أو تطلبها السلطات الحكومية، او ان 
الشركة فشلت في الكشف بشكل صحيح وواضح عن مخاطر انتشار 
وثائق  توفر  المالي.   وأدائها  الشركة  أعمال  الفيروس كورونا على 
تغطية   Director & Officers والمسؤولين  المديرين  تأمين 

للتكاليف والمسؤوليات الناشئة عن دعاوى المساهمين.
أن ما سبق هو عرض ألنواع التأمين المختلفة التي قد تستجيب 
لتغطية الخسائر والضرر من تفشي وباء كورونا وغيرها من خسائر 
األمراض المعدية.  إن نطاق التغطية سيعتمد في النهاية على اللغة 
المحددة لكل بوثيقة تأمين.  وبناًء على ذلك، فإن الشركات التي تنتهج 
استراتيجية اإلدارة االستباقية لمواجهة المخاطر مثل تفشي األوبئة 
ستتمكن من تقييم مدى كفاية التغطية لبرامج التأمين التي تحملها قبل 
البدء المحتمل لمثل هذه الخسائر.  يحتاج حاملو الوثائق إلى العمل 
مع وسطاء التأمين ومستشاري المطالبات لمراجعة تغطيتهم والتأكد 

من بنود ولغة عقد التأمين.
التأمين  شركات  على  المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  تأثير  ان 
سيكون واضحا أكثر على عوائد االستثمار وبدرجه أكبر على حجم 
المطالبات.  حيث ستتعرض محافظهم االستثمارية الى انخفاض في 
ارباحها نتيجة للشلل الذي اصاب االقتصاد العالمي وانخفاض اسعار 
المحفظة بشكل عام وسيكون من  تنخفض عائدات  وبالتالي  الفائدة 
الصعب في الربع األول من 2020 البحث عن االستثمارات البديلة.
المنزلي  للحظر  نتيجة  السيارات  تأمين  مطالبات  تنخفض  وقد 
وحظر التجول نظرا النخفاض حركة المرور وبروز فكرة العمل من 
البيت ولكن من جهة اخرى تزداد مطالبات وثائق تأمين »االحداث 
الالزم ضد  التأمين  توّفر  وثائق  المناسبات« وهي  الغاء   / الطارئة 
إلغاء المؤتمرات أو حفالت الزفاف أو الندوات أو أي مناسبة شخصية 
مهمة  شخصيات  أو  حاكم  وفاة  أو  مثالً  الطبيعية  الكوارث  بسبب 
لخسائر  الفعاليات  يتعرض منظمو مثل هذه  أن  يمكن  أخرى، حيث 
يوّفر  التأمين  النوع من وثائق  اإللغاء، وهذا  مالية ضخمة في حالة 
تعويض المنظم عن تلك الخسائر وفًقا للشروط المذكورة في الوثيقة.  
الدورة  الغاء  تامين  توفير  في  حاليا  عالمية  شركات  عدة  تشارك 
االولمبية التي كانت ستعقد في طوكيو.  ويتوقع مليارات الدوالرات 

من مطالبات إلغاء األحداث المحتملة المتعلقة بأولمبياد طوكيو.
استغالل   Cybercriminals السبراني  المجال  مجرمو  يرغب 
واالرتباك  الضعف  حاالت  أشد  في  يكونون  عندما  الناس  عامة 
ويستخدمون األحداث الدرامية مثل تفشي االوبئة التي تجعل الناس 
التي  االوقات  وفي  وأرباحهم.   اعمالهم  تأثر  يخشون  أو  عاطفيين 
تشهد احداثاً عالمية والتي تتصدر االخبار الرئيسية حول موضوع 
يثير ردة فعل قوية، لن يكون مرتكبو الجرائم اإللكترونية متخلفين 
Coro�  عن الركب.  لقد استغل مجرمو اإلنترنت قضية فيروس
المواقع  من  هائل  عدد  تحديد  وتم  الفترة،  هذه  خالل   navirus
االلكترونية والتي تتضمن قاعدة بيانات العمالء وقد اُستغلت وثم تم 
خداع المستخدمين ليصبحوا ضحايا بسبب زيادة محاوالت التصيد 
 COVID�19 Message« االحتيالي باستخدام موضوعات مثل

»COVID�19 MEMO« أو »Notification

المصدر : شبكة االقتصاديين العراقيين
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Les normes IFRS (International Financial 
Reporting Standards) sont des normes comp-
tables d’informations financières qui visent à 
établir un langage comptable commun acces-
sible et intelligible aux différentes parties pre-
nantes. Ces normes ont été mises en place 
au sein de l’Union européenne, avant d’être 
répandues à l’échelle mondiale.

La fameuse norme « IFRS17 Contrats d’as-
surance » publiée le 18 mai 2017, initiale-
ment prévue en 2021, reportée une première 
fois à 2022, entrera finalement en vigueur au 
1er Janvier 2023. Une décision actée par le 
bureau international des normes comptables 
(IASB), en plein confinement, le 17 Mars der-
nier. Un nième report…

Une bonne nouvelle pour les Assureurs tuni-
siens ? Certainement !

Les raisons de cette « délivrance » sont par-
tagées ci-dessous. L’objectif n’est pas d’en 
créer une discorde mais, de s’en servir pour 
partager des réflexions et créer des synergies.
Les exigences de la norme IFRS17

La mise en œuvre de l’IFRS17 représente un 
défi de taille pour le secteur des assurances, 
car elle modifie fondamentalement les mé-
thodes comptables et actuarielles ainsi que 
les pratiques de présentation de l’information 
financière.

Le projet de la mise en application de la 

nouvelle norme impose aux Assureurs plu-
sieurs actions, dont une phase préparatoire, 
pendant laquelle ils doivent :
·	 nommer des responsables de projet,
·	 sécuriser le budget de mise en œuvre,
·	 appréhender les impacts opérationnels 

(Système d’information, recrutements…),
·	 comprendre les effets sur le profil du résul-

tat et les indicateurs de performance,
·	 définir les orientations stratégiques relaa-

tives à la mise en œuvre,
·	 structurer le projet avec un « macro-plan-

ning »,
En plus de cette phase « préparatoire », des 
exigences à court terme s’imposent à de diffé -
rents niveaux clés :
·	 la comptabilité :
o avec une nouvelle présentation des états 

financiers,
o de profondes révisions des schémas 

comptables,
o des comparaisons multi-normes à revoir,
o d’une comptabilité verrouillée vers des 

états non-standards,
·	 le rôle du risk-management :
o une nouvelle fonction au cœur du métier,

Le match « IFRS17 – Covid19 »
se joue au profit des Assureurs tunisiens

ملف كورونا فيروس

Amine Braikia 
Vice President 

Arch Reinsurance Ltd
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Le match « IFRS17 – Covid19 » se joue au profit des Assureurs tunisiens

o une complémentarité avec l’actuariel et le 
stratégique,

o d’une situation statique vers une analyse 
dynamique sur plusieurs volets (d’un 
risque à un bloc de risques, d’un rôle de 
constat à un rôle de décision ?

·	 le rôle de l’actuariat :
o avec l’implémentation interne et externe 

de l’actuariat,
o une adaptation à la nouvelle norme : im-

pact lié à la « best-estimate » mais surtout 
pour le suivi de l’évolution du CSM (marge 
de service contractuelle),

o et la disponibilité des ressources hu-
maines : des efforts de formation au métier 
et son encadrement sont requis.

·	 le système d’information :
o la granularité des inputs,
o l’évolution des modèles de données,
o le calcul et le suivi de la marge contrac-

tuelle nécessitent des évolutions des mo-
dèles actuariels et comptables et sur leurs 
interfaces.

Malgré la volonté et les efforts du régulateur 
et l’exigence du cadre juridique à venir (avec 
les projets de loi concernant le « nouveau 
code des assurances » et le projet d’« inclu-
sion financière »), le degré de préparation dee-
meure très diffèrent d’un assureur à un autre.

La première raison est très simple : les ob-
jectifs sont très différents ? les uns avec un 
objectif de survie, quelques autres avec des 
objectifs immédiats de provisionnement et 
de rentabilité, alors que peu d’entre-eux pa-
raissent prêts pour engager le défi IFRS17.

Un marché fragmenté, une performance dis-
parate

Le marché tunisien des assurances se 
compose de 22 assureurs, dont 15 sont mul-
tibranches et 7 spécialistes (7 en assurance 
vie, un en exportations et crédit, et un en réas-
surance).

Cette industrie représente 2.1% du PIB et 
croit avec une moyenne très intéressante 
de 9.8% ces 5 dernières années (évolution 
moyenne du PIB de 1.95% sur la même pé-
riode). Cette industrie, qui a toujours honoré 
tous ses engagements assurantiels et tenu 
son rôle d’investisseur institutionnel, est glo-

balement résiliente. 
Mais, les indicateurs de performance 

montrent une très large disparité entre les 
bons et les moins bons acteurs (chiffres à fin 
2018 - Rapport annuel du Comité Général des 
Assurances).
·	 Concentration historique :
o Le top3 représente 33% du marché, alors 

que le top5 est quasiment à la moitié de la 
production totale (47%).

o 12 compagnies opèrent avec une part de 
marché de moins de 5%.

o Le nombre d’assureurs-directs est passé 
de 15 (en 2008) à 21 actuellement, pour 
un même taux de pénétration de l’indus-
trie. 

·	 Productivité par employé :
o 3 assureurs vie sont sur le podium avec 

un chiffre d’affaires moyen par employé de 
2.6 Million de dinars : l’effet de la spéciali-
té et son efficience ? 

o Le premier assureur multibranches est à 
une moyenne 1,186 Million de dinars.

o La moyenne du marché est à 577 Milles 
dinars.

o 10 compagnies sont en dessous de la 
moyenne : un souci de productivité, d’op-
timisation des ressources ou un problème 
de lourdeur des procédures ?

·	 Charges techniques :
o Sur la période 2014-18, les charges tech-

niques ont évolué à un rythme plus soute-
nu que le chiffre d’affaires (10.6% contre 
9.8%).

o 3 compagnies présentent un niveau de 
charges techniques supérieur à 35% du 
chiffre d’affaires.

o 7 compagnies du top10 présentent une 
charge technique de moins de 30%.

o La moyenne du marché est à 28%.
o L’effet « économie d’échelle » ? peut-être, 

mais pourquoi pas une économie liée à 
l’optimisation des procédures et des res-
sources.

·	 Indicateurs de performance (liste non-ex-
haustive). Ces ratios « statiques/purement 
comptables » vont être accompagnés par 
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d’autres plus dynamiques (liés aux notions 
de best-estimate, de flux de trésorerie et 
de marge contractuelle de service).

o Ratio de couverture des placements :
§	Avec un taux moyen de 109%, le marché 

est globalement en bonne santé.
§	5 assureurs finissent 2018 avec un ratio in-

férieur à 100%.
§	La meilleure performance est réalisée par 

un assureur multibranches (139%).
o Solidité financière :
§	8 compagnies présentent des fonds 

propres dépassant 200% du capital social.
§	13 compagnies présentent des fonds 

propres dépassant 150% du capital social.
·	 4 compagnies vivent une érosion de leur 

capital social.
o Ratio de solvabilité :
§	Le ratio actuel, calculé sur la base d’élé-

ments purement comptables à des dates 
d’arrêtés prédéfinis, donne une apprécia-
tion incomplète de la solvabilité d’un as-
sureur.

§	Tout comme les autres indicateurs, on est 
dans un marché globalement « solvable » 
mais dont les performances individuelles 
sont largement différentes.

§	On estime le niveau minimum du ratio ac-
tuel à 300% afin de se mesurer au « défi » 
de solvabilité requise une fois l’IFRS17 en 
place.

Le match IFRS-17 / Covid19 : le Covid19 
gagne et vient à la rescousse des Assureurs 
tunisiens ?

Un évènement planétaire est venu pour tout 
changer : le Covid19. Des centaines de mil-
liers de décès, des millions d’hospitalisés. 80 
pays et quelques 3.5 milliards de personnes 
confinées à travers le monde. 

On passe d’une crise sanitaire vers une crise 
économique sans précédent, où la récession 
mondiale est estimée à 3% (7.5% pour l’Union 
Européenne).

Avec des sinistres évalués à quelques 140 
Milliards de dollars et des pertes sur investis-
sements estimées à 100 Milliards de dollars, le 
secteur des assurances demeure l’un des plus 
touchés par la crise.

Les Assureurs tunisiens, qui furent épargnés 
dans la première phase de la crise, restent très 
sensibles aux conséquences économiques 
(récession estimée à 3.4% en Tunisie, selon le 
FMI).

Les conséquences sur l’évolution du chiffre 
d’affaires, sur le recouvrement ainsi que sur 
les revenus financiers seront inéluctables.

Cette situation serait une très bonne oppor-
tunité pour accélérer les actions suivantes afin 
de mieux résister au choc et s’équiper pour la 
nouvelle norme IFRS17. Certaines actions se-
raient même inévitables :
·	 Fusions-acquisitions :
§	La tendance est internationale avec des 

fusions-acquisitions pour créer des ac-
teurs majeurs de l’industrie ou pour com-
pléter l’offre de l’acquéreur et profiter de 
prix de marché à hautes plus-values (Arch 
Re acquiert Barbican, Aon a lancé une 
offre acceptée par son concurrent WTW, 
3 opérations de fusions sont lancées en 
Arabie Saoudite, les assureurs marocains 
SANAD et Atlanta fusionnent et la liste est 
encore longue). Une tendance qui sera 
renforcée par les conséquences écono-
miques du Covid19 sur des assureurs, voir 
des marchés.

En Tunisie, les 3 assureurs Takaful, en plein 
soucis de développement verraient la solution 
dans un seul opérateur Takaful, consolidé et 
mieux équipé pour se relancer. Deux mutuelles 
fusionnées en une et d’autres assureurs se 

ملف كورونا فيروس
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verraient plus solides en anticipant la création 
de l’assureur géant de demain.

Si cette tendance n’est pas motivée par une 
approche objective et volontaire, elle serait 
une obligation une fois le nouveau code des 
assurances mis en application (augmentation 
du capital minimum requis par type d’assureur 
et autres nouvelles exigences en matière de 
solvabilité).
·	 Partenariat étranger :
§	L’expérience a montré le succès de ce 

type d’intéressement étranger dans le ca-
pital d’assureurs tunisiens leader en vie 
(Attijari Assurance) et en multibranches 
(Star).

§	L’intérêt qui parait, à priori, impossible 
pendant cette période de crise serait sti-
mulé pour :

o diversifier ses opérations locales,
o migrer vers des assureurs à fort RoE ou à 

fort potentiel de développement (les assu-
reurs-vie),

o profiter d’une période de faible monnaie 
locale,

o profiter des plus-values des transactions 
financières en période de crise.

·	 Optimisation des ressources et des 
charges :

o Economiser quelques points des charges 
de gestion au lieu d’augmenter par 
quelques points le chiffre d’affaires serait 
l’une des meilleures stratégies pendant les 
prochains trimestres où on verra une com-
pression de la production.

o Accélérer la simplification des procédures 
et leur digitalisation (la signature électro-
nique, les applications, le zero-papier, 
etc) débutées dans l’obligation et réussies 
pendant la période de confinement.

o Passer vers un modèle plus ouvert à la 
sous-traitance via les TPA (Assurance Ma-
ladie) et l’acquisition ou le sponsor des 
start-up (digitalisation, modélisation, etc) 
en plein boom.

o Prendre des décisions fortes par rapport 
à des branches ou des agences non ren-
tables et casser avec l’idée de l’assureur 
« tout-terrain ».

·	 Orientation du métier vers une dy-
namique tripartite : le risk-manage-
ment, l’actuariat et la stratégie :

o Tourner au tour du cœur du métier : le 
risque !

o Créer des synergies entre l’appétit au 
risque, sa tarification et la stratégie de la 
compagnie. Une synergie stimulée par la 
qualité du risque et l’optimisation de son 
transfert et non pas par la réalisation d’un 
budget de primes.

o Migrer vers un reporting dynamique 
(orientée vers un « best-estimate » par 
l’actuaire et un flux de trésorerie des 
« blocs de contrats » par le comptable).

o Lier la stratégie à la taille de la compa-
gnie, à ses fonds propres (risques adé-
quats), à sa solvabilité après transfert du 
risque (réassurance).

o Optimisation du transfert du risque (la 
réassurance) :

o Revisiter la politique de rétention des 
risques en l’adaptant à la définition de 
l’appétit au risque, par branche d’activité, 
et à l’impact sur le capital.

o « stresser » les traités de réassurance en 
intégrant les extensions de garanties, en 
réduisant la période d’observation des 
catastrophes naturelles et autres acci-
dents importants, mais aussi en incluant 
un facteur d’inflation et d’ « incidence 
économique ».

o Appuyer toutes les analyses de perfor-
mance avec des ratios et indicateurs sur 
la base du « net de réassurance » qui 
donnent une meilleure appréciation de 
l’embedded-value d’un Assureur.

Le marché des assurances en Tunisie a 
déjà montré sa résilience pendant des an-
nées de crise économiques et sociales. Les 
enjeux internes et les engagements externes 
sont là. En faire face n’est plus un choix. Les 
réussir dépend du degré de préparation à ce 
type de « choc ».

L’IFRS17 est là. Le Covid19 entre en jeu… 
dans la même équipe des Assureurs et non 
contre eux.

Aux Assureurs de profiter et d’en faire une 
force.

Le match « IFRS17 – Covid19 » se joue au profit des Assureurs tunisiens
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During the last two months and up to date, as a 
regional Life Reinsurer I have received multiple 
requests from Insurers and Brokers to cover 
risks as a result of COVID19 infection, although 
that it was covered prior to World Health Or-
ganisation to classify illness as Pandemic, and 
Epidemic / Pandemic standard clause of Life 
insurance policy wording.

However, multiple Insurers / Reinsurers have de-
leted the Epidemic / Pandemic clause from there 
Life insurance policy wording, to easiness policy 
terms and conditions, and hope that no epidemic 
/ pandemic illness will occur in future. This ac-
tion currently have created distribution for Life 
insurance market, and different practice between 
Insurers / Reinsurers for such standard clause, 
against the demand for such new illness cover 
for Life policies, since the main loss is Death! 

Back to basics, the Epidemic / Pandemic clause 
have been used to protect Insurers against any 
possible catastrophe losses, by effecting large 
number of population which will not make Insur-
ers meet their expectation toward their insureds 
(Insolvency). As a consequence, this will effect 
the Insurance market, and economic negative-
ly. Also, there are multiple terms within the Life 
Insurance policy that need to be modified in or-
der to consider this risk specially with current 
lockdown and quarantine protocols followed as 
Actively at work clause, where member must 
be attending or back to office for maximum 

period of 14 days except normal holidays. An-
other term is Pre-existing conditions clause, 
which exclude any current illness of insureds, 
as whether testing Positive for COVID19 will be 
considered an existing illness! 

At technical aspect, COVID19 is still considered 
an immature illness since its outbreak last De-
cember only, with much concerns about its wide 
spread and possible long term side effects to 
survivors. Despite the low Death rate of almost 
3%, whom are mainly elderly people, or people 
with critical illness, as Diabetic, Blood pressure, 
Cancer and Ext. This will still affect Life mortality 
rates upward, which require additional reserv-
ing, especially with limited statistics. Nonethe-
less, at claim level it opens up a new concern 
and require studies to decide whether reason 
of Death is the COVID19 infection, or existing 
critical illness condition, which is a major player 
that decreases human immunity strength in the 
absence of vaccine, and increase the chance of 
Death, making it difficult to decide on the reason 
of Death and classify COVID19 as peril or haz-
ard in order to pay claim! 

Being Reinsurer it’s our responsibility to cre-
ate innovative and new Insurance solutions for 
possible new risks to meet Insurers / Insureds 
need and demand. Yet, should we offer a free 
cover and / or refer to the limited information 
available, with high uncertainty element, which 
is a major concern from Medical point of view 
too. And moving back to the main question, do 
we really need to cover the COVID19?!

COVID19 Life Insurance Cover
Do we really need to cover the COVID19?!

ملف كورونا فيروس

Mr. Salman AlMadhi
 Life Reinsurance

Kuwait Reinsurace Company
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الشمول المالي

خالل ندوة الشمول المالي التي نظمها االتحاد العام العربي للتأمين مع االتحاد 
للجامعة  العام  المدير  بادو،  بشير  األستاذ  قدم  التأمين،  لشركات  المصري 

المغربية لشركات التأمين، عرضاً قيماً عن التجربة المغربية، كالتالي:
1- األخطار المغطاة تحت القانون 14-110

* الكوارث الطبيعية، بحدود 3 مليارات درهم للحادث و بمجموع 
سنوي 9 مليارات درهم؛

* العنف و الشغب و اإلرهاب، بحدود 300 مليون درهم و للحادث 
و 900 سنوياً؛

2- مخطط التغطية؛
* التغطية لمن يحملون بوالص التأمين؛

* الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية، لغير المؤمن لهم؛
3- البوالص المشمولة بالتغطية؛

3�1الفروع
*السيارات: المسؤولية المدنية واألضرار المادية؛
* تأمينات الممتلكات: حريق، هندسي، و معدات؛

3�2 لألشخاص الذين تشملهم التغطية: 
* السائقين واألقارب والركاب 

* األضرار البدنية للموجودين في األماكن المتضررة، غير العاملين؛
3�3الممتلكات المغطاة:

* سيارة المؤمن له؛
* المنشأة المغطاة بوثيقة التأمين

4- حدود التغطيات و مبالغ التحمالت
* حدود التغطيات تتراوح ما بين مليون وخمسة ماليين درهم؛

* التحمالت ما بين 10 و 15%
5- التسعير وعموالت  الوسطاء:

الدولة هي التي تقرر مبلغ قسط التأمين:
5-1 تأمينات الممتلكات: 

8 % من القسط اإلجمالي بمبلغ أقصى 000 100درهم؛ 
1� 5 السيارات:

*األخطار المادية للسيارات: %1.5 من القسط؛
*المسوؤلية المدنية للسيارات:

%2.5 للنقل العمومي
%3.5 للسيارات األخرى

%2 لألضرار البدنية
6- التعامل مع المطالبات ومعالجتها حسب القانون:

* في حالة كارثة، يبلغ المؤمن له بحدوثها خالل 20 يوماً من حصولها؛
* تعلن حالة الكارثة في الجريدة الرسمية خالل 90 يوماً من السلطات العمومية؛

* و يمكن للمؤمن له تسجيل نفيه خالل90يوم؛
* تبلغ شركة التأمين، المؤمن له بمبلغ التعويض في أجل أقصاه 60 يوماً؛
* يمنح المؤمن له فترة 30 يوم لقبول أو اإلعتراض على مبلغ التعويض؛

* خالل مدة 21 يوماً، يقوم المؤمن بسداد التعويض؛
7 -دور شركة تأمين النقلCAT  كمسير للمجمع؛

* تدريب مسؤولي شركات التأمين؛
* تجميع المطالبات لتفادي التعويض أكثر من مرة للشخص الواحد؛

* مساعدة السوق على استعمال نظام المعلومات
* تدريب خبراء معاينة الخسائر؛

* تجميع المعلومات عن خطر الكوارث؛
* هندسة إدارة التعامل مع الحوادث الكارثية؛

الكوارث،  أخطار  لتسيير  إطار  هندسة  في  أساسياً  دوراً  للشركة  أن  كما 
لتحسين جودة المعلومات المجمعة من السوق؛ حيث أن الشركات تقدم كل 

سنة بياناتها، حسب جدول دقيق؛
8-  عروض إعادة التأمين و تسعير التغطية:

المركزية  واإلعادة   CAT النقل  تأمينات  شركة  توجهت   ،2019 في 
التأمين؛  إعادة  عروض  على  للحصول  العالمي  SCRللسوق  المغربية  
مع  للتوافق  العناصر  كل  إدماج  مع  )نموذج(؛  اكتواري  تحليل  وحسب 

متطلبات القانون14�110؛
وتمت هندسة إعادة التأمين حسب الجدول المرفق في الصفحة 11 من العرض.

النموذج المغربي لتغطية الكوارث الطبيعية

بشير بادو المدير العام للجامعة المغربي�ة لشركات التأمين وإعادة التأمين، والمدير العام 
لشركة تأمين النقل والرئيس السابق للمنظمة األفريقية للتامين

➢ Earthquake. 

➢ Floods.

➢ Tsunami.

➢ Terrorism, 

➢ Riots or 

➢ Civil commotions.

Natural Events Human violent actions

The catastrophe risks event must be recognised by State released in the Official Bulletin within 3 months of the occurrence date

➢ The limit per event is MAD 300 millions

➢ The annual aggregate limit is MAD 600 millions

Covered perils according to law 110-14

The limit per event is MAD 3 billions

The annual aggregate limit is MAD 9 billions

•The indemnities due under this cover are reduced according to the global limits.

•The terms and conditions of this reduction are fixed by the State.

The Moroccan Catastrophe Risks Insurance
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Contracts concerned with the mandatory extension 
of the catastrophe cover

Motor Liability

Motor Damage

Bodily injury liability’s third persons who are in the insured site,
excluding the employees

Property insurance (Fire, Contractor’s All Risks (CAR),
Erection All Risks (EAR) Machinery Breakdown)

Contracts concerned with the mandatory extension Covered Persons Covered Properties

Driver / passengers of the damaged vehicle  / 
vehicle owner (when a physical person), partner and 
dependent child  

Insured vehicle

Persons in the insured site excluding the employees

�

�

�
Site and content covered in the
property insurance contract

Exclusions : the cover does not apply to life and savings, bodily accident, sickness, maternity, workers’ compensation and occupational disease, financial lines, decennial liability, aviation , marine,
assistance, credit-surety lines, legal protection.

Insured vehicle

Insurance contracts Solidarity fund for catastrophic events 
(FSEC)

For the insured who has an insurance contract, for the persons who do not have an insurance contracts

(FSEC: Fonds de solidarité contre les évènements catastrop
hiques)

The cover has two components:

Cover scheme

Insurance contracts Solidarity fund for catastrophic events 
(FSEC)

For the insured who has an insurance contract, for the persons who do not have an insurance contracts

(FSEC: Fonds de solidarité contre les évènements catastrop
hiques)

The cover has two components:

Cover schemeالنموذج المغربي لتغطية الكوارث الطبيعية

Property deductibles and limits applicable to the cover

Bodily injuries due to a catastrophic event are indemnified according to the scale stated in the 2nd October 1984 on motor accidents

Property type Guarantee limits
(MAD) Deductibles

Industrial, commercial or hotels, hospital or clinic buildings 5 000 000 15% of claim settlement with minimum amount MAD 20 000 

Residential dwellings 2 000 000 10% of claim settlement with minimum amount MAD 7 000 

Other buildings, including those under construction 3 000 000 15% of claim settlement with minimum amount MAD 20 000 

Content for industrial buildings 2 500 000 15% of claim settlement with minimum amount MAD 20 000 

Content for commercial or hotels, hospital or clinic buildings 5 000 000 15% of claim settlement with minimum amount MAD 20 000 

Content for professional use buildings 1 000 000 15% of claim settlement with minimum amount MAD 10 000 

Content for residential dwellings 400 000 10% of claim settlement with minimum amount MAD 5 000 

Content for other types of buildings 1 000 000 15% of claim settlement with minimum amount MAD 10 000 

Motor vehicles 200 000 10% of claim settlement with minimum amount MAD 3 000 

Other properties 1 000 000 15%, with a minimum being 5% of the sum insured and not higher than MAD 10 000

Deductibles and limits apply per risk and per event
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الشمول المالي

Role of CAT as an Aggregator

Collection and processing of the exposure data.Market’s assistance for the implementation of the 
cover in the information system.

Training provided to all insurance companies 
on the catastrophic risk coverage.

Elaboration of claims management’s process 
related to the catastrophe risk.

Centralization of claims to avoid double compensation. Training and animation of claim’s network 
experts.

The premium relating to the guarantee against the consequences of catastrophic events is fixed by the State as follows:

Pricing and brokers commission 

Property insurance
(Fire,CAR,EAR, Machinery Breakdown) Motor

liability

8% of the premium relating to this
guarantee net of all taxes, without
exceeding 100 000 Dhs.

If the duration of the contract is
different from one year, this
premium is fixed pro rata temporis.

Contracts concerned with the mandatory extension

✓2% of the premium relating to 
this guarantee net of all taxes 
(for public transport motor)

✓3.5% of the premium relating
to this guarantee net of all taxes 

(for other motor)

Bodily injury liability’s third persons 
who are in the insured site, 

excluding the employees

2% of the premium relating to this 
guarantee net of all taxes.

Motor
Damage

The commission rate is 3% of the guarantee premium covering the catastrophe risks, net of any taxes.

1.5% of the premium
relating to this guarantee
net of all taxes.

Claims handling process according to law 110-14

CATASTROPHIC EVENT

Major natural or man-made
event occurrence.

1

THE INSURED

The insured has 20 days from
the date of occurrence of the
Catastrophic event to make a
declaration of loss

2

3

RECOGNITION OF THE 
CATASTROPHIC EVENT

The catastrophe risks event must be recognised by
official administrative statement released in the
Official Bulletin within 3 months.
This includes event location, date and duration.

Then, victims have 90 days to register.

4 THE INSURER

The Insurer has 60 days to notify the
claim’s amount to the insured

(60 days from reception of loss advice or
publication of the catastrophe statement
if the latter has been made after the loss
advice)

5 THE INSURED

The insured has to accept or decline
within 30 days after reception of the
insurer notification.

THE INSURER

The insurer has 21 days following
reception of the insured’s
acceptance to proceed with
payment of the agreed amount.

6
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….

• Implementing a risk-management framework involving the whole market players to have a good quality data

N° Data Label Comment

1 Code de la société Code_societe Indicate the code of the company from the coding table used in automobile insurance by the FMSAR.

2 Exercice de souscription Exercice Example : 2018

3 Identifiant du risque ID_risque Unique identifier per exercise (e.g. NumberPolicy&ID_site&Exercise) 

4 Identifiant du site ID_site Put the identifier of the site (in the case of multi-sites) and if necessary, put a default value 00

5 Adresse Adresse_site Address of the insured site

6 Ville Ville_site Town/City of the insured site

7 Code de la localité du site assuré Code_localite Indicate the code of the locality of the insured site by referring to the locality table used in the insurance database (relating to the car insurance)

8 Nom de la commune Nom_commune Indicate the name of the municipality where the insured site is located

9 Code de la commune Code_commune Indicate the code of the municipality where the insured site is located (according to the codification given by the HCP 2014)

10 Type de risque Type_risque Indicate the type of risk for the insured site: residential, commercial, industrial, office, essential or other facilities to be specified

11 Nature de risque/ activité Nat_risque

Indicate the use or activity of the insured site as provided by the company information system and the type of risk.

Examples:

- apartment, Moroccan house, villa, ... for the type of residential risk;

- for the type of industrial risk, indicate the activity such as: chemical industry, wood industry ...

12 Code nature de risque/ activité Code_Nat_risque According to the company's codification. Coding table to be communicated.

13 Valeur assurée du bâtiment Val_assur_bat Assured value in building under the guarantee or guarantee "fire by insured site"

14 Valeur du contenu/bien assuré Val_contenu 
Assured value of content under warranty or fire warranty per insured site. In the case of an insured property other than the buildi

ng, indicate the insured value of the property.
15 Numéro de la police Num_police Policy Number

16 Date d’effet de la police Date_effet_pol Effective date of the policy

17 Date fin de la police Date_fin_pol Due date of the policy

18 Prime HT Prime Total annual tax-free premium of the insured site

21 Code de la catégorie Code_categorie Enter the code of the category to which the guarantee corresponds (see coding table).

• The insurance companies will have to provide every year the below information per risk as requested by the aggregator

Tenders

….

On September 05, 2019, the SCR and the CAT jointly launched a tendering in the international
Reinsurance market which focuses on:

Actuarial analysis and modelling

Pricing and reinsurance placement for Catastrophic Risk cover.

Elements to be integrated at the level of the wording in adequacy with the requirements
of the law 110-14.

Joint coverage beyond 400M MAD 
NAT CAT :Earthquake, Floods, Tsunamis Joint coverage beyond 60M MAD 

Terrorism, Riots or Civil commotions

Scheme of reinsurance coverage catastrophic risks

Company 1 Company 2 Company 11….

Cession on quota share to CAT

Stop Loss on retention

CAT: Aggregator

CAT deductible: 400M MAD CAT deductible: 60M MAD 

2850

Reinsurance market
via SCR 

285
Reinsurance market via SCR 

G
lobal lim

it

Reinsurance
market via 

CAT 
(10%)

State guarantee : Failure of placement or default of international reinsurers.  

Reinsurance
market
via  CAT 
(10%)

400 60

This state guarantee was made
concrete by a signing of a 

Convention between Ministry of 
finance, FSEC, SCR and CAT 
on 4th october 2019.

SCR deductible= 180M MAD SCR deductible
= 27M MAD

600 90

النموذج المغربي لتغطية الكوارث الطبيعية

Tenders

….

On September 05, 2019, the SCR and the CAT jointly launched a tendering in the international
Reinsurance market which focuses on:

Actuarial analysis and modelling

Pricing and reinsurance placement for Catastrophic Risk cover.

Elements to be integrated at the level of the wording in adequacy with the requirements
of the law 110-14.
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الشمول المالي

عن  عامة  لمحة  تعطينا  أن  يمكنك  هل   -1
نظام تغطية الكوارث الطبيعية في المغرب؟ كيف 
إستمرت  الوقت  كم من  الصندوق؟  فكرة  جاءت 

فترة التحضير؟ ما الكوارث التي يتم تغطيتها؟

لكوارث  معتدل  بشكل  معرض  بلد  المغرب 
طبيعية تتمثل بشكل رئيسي في مخاطر الزالزل 
مدى  ;على  الواقع،  في  الفيضانات.  ومخاطر 
األحداث  المغرب  شهد  الماضية،  سنة  العشرين 
التالية: فيضانات نوفمبر 2002 بمدينة المحمدية، 
ثم الزلزال الذي وقع يوم 24 فبراير 2004 في 
الغرب  منطقة  فيضانات  بهما  الحسيمة،  مدينة 
في  وقعت  التي  تلك  ثم   ،2009�2008 سنتي 
طنجة شهر أكتوبر 2008 ثم في ديسمبر 2009 
نوفمبر  فيضانات  وأخيرا   ،2013 يناير  وفي 

2014 في األقاليم الجنوبية.

وقد تسببت هذه الكوارث في خسائر اقتصادية وبشرية كبيرة 
إلى حد ما من حيث عدد السكان وفي البنية التحتية للبالد وكذا 

وسائل اإلنتاج االقتصادية.

الذي  السادس، نصره هللا،  محمد  الملك  وكان خطاب جاللة 
في  رئيسية  تحول  نقطة  بمثابة   ،2004 مارس   25 في  ألقاه 
الـوعـي بالقـيود المـرتبطة بالســياسات العمومية في مجال تدبير 

المخاطر الكارثية.

األحداث  تبعات  لتغطية  وطنية  خطة  وضع  في  العمل  بدأ 
القانون  صدور  عن  أسفر  ما  وهو   ،2008 سنة  في  الكارثية 
رقم 110�14 خالل سنة 2016 وهو القانون الذي سن لتغطية 
شهر  خالل  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  ودخل  الكارثية.  المخاطر 

يناير 2020.

اعتمد في تطوير هذا القانون على عدد من المبادئ:

ú	 تغطية األضرار الناجمة عن األحداث الكارثية الكبرى التي
يتعرض لها المغرب: وقد تم   اختيار التغطية باعتماد مبدأ 
الئحة المخاطر وقائمة باألحداث التي تشملها التغطية كما 
يغطي   14�110 القانون  صبح  أ وهكذا،  القانون.  يحددها 
البحري  والمد  الزالزل  ل  مث الطبيعية  الكوارث  سواء 
مسارها،  عن  األنهار  روج  خ و والفيضانات  )التسونامي( 
العمليات  مثل  البشري  نف  ع ال عن  الناجمة  األحداث  أو 

اإلرهابية وأعمال الشغب وتحركات الحشود الشعبية.

ú	 جميع تغطية  خالل  من  ممكنة  تغطية  أوسع  مبدأ  اعتماد 
المؤمن لهم من خالل التمديد التلقائي لجميع عقود التأمين 

المادية  األضرار  جميع  تشمل  التغطية  يجعل  مما  الحالية 
واإلصابات البدنية، وهي التي تدخل في نطاق ما تعمل على 

تديره شركات التأمين.

ú	 في المغرب  سكان  مجموع  ليشمل  التغطية  نطاق  توسيع 
مواجهة مخلفات الكوارث التي يمكن أن تلحق أضرارا في 
وبالنظر  البدنية.  واإلصابات  الرئيسية  للمنازل  الممتلكات 
بالمغرب،  المنازل  على  التأمين  عقود  أعداد  ضعف  إلى 
التي تبلغ نسبتها حوالي %2، فإن القانون 110�14 ينص 
على إنشاء صندوق تضامن ضد األحداث الكارثية لتعويض 

السكان الذين ال يتوفرون على تأمين لمنازلهم.

ú	 ينص بحيث  الذاتي،  التمويل  طريق  عن  البرنامج  يعمل 
أجل  من  التأمين  أقساط  في  زيادة  إحداث  على  القانون 
الكارثية، وهي زيادة  المخاطر  التغطية ضد  االستفادة من 
موحدة لجميع األشخاص المؤمن لهم تطبيقا لمبدأ التضامن 
المادة  المنصوص عليه في  الكوارث  الوطني في مواجهة 
40 من الدستور المغربي. ويجري تمويل صندوق الضامن 
ضد المخاطر الكارثية من خالل رسم شبه ضريبي حددت 
تلك  غير  من  التأمين  عقود  على  تطبق   1% في  نسبته 
الخاصة بالتأمين على الحياة، باستثناء التأمين ضد حوادث 
للسماح  المغربية  الدولة  من  منحة  إلى  باإلضافة  الشغل 

للصندوق ببدء أنشطته.

ú	 سقف له: وضع  المؤمن  على  اإلضافي  القسط  تأثير  من  الحد 
ويمكن  التغطية.  أنواع  من  واحد  كل  بحسب  التعويض  لمبالغ 
للمؤمن لهم الراغبين في الحصول على مبالغ مؤمن عليها أعلى 

من السقف القانوني أن يتوجهوا بطلباتهم إلى شركات التأمين.

مقابلة مع األستاذ/ عبد الرحيم الشافعي
رئيس صندوق تغطية الكوارث الطبيعية بالمملكة المغربية
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حوار صحفي مع األستاذ/ عبد الرحيم الشافعي رئيس صندوق تغطية الكوارث الطبيعية المملكة المغربي�ة

هذه هي المبادئ على وجه الخصوص التي جعلت من جميع 
التأمينات والرعاية  المالية وهيئة مراقبة  المتدخلين وهم وزارة 
شروط  تحديد  على  تعمل  التأمين  شركات  وكذا  االجتماعية 

التغطية وأحكامها.

هي  وما  للصندوق؟  المتوافرة  المالية  الموارد  هي  ما   -  2
مستويات التغطية؟ ثم كيف كانت عملية إعادة التأمين؟

حدد القانون سقف التعويض عن كل خطر )المساكن واألضرار 
مبلغ  يتجاوز  أن  للصندوق  يجوز  ال  أنه  على  ونص  البدينة(، 
القدرة على  موارده. ومع ذلك، فقد وضعنا ألنفسنا هدف بلوغ 
التعويض، في حدود السقف الذي ينص عليه القانون فيما يتعلق 

باألحداث التي ال تتجاوز فترة عودتها 100 سنة.

وقادنا هذا اإلكراه الذي وضعه الصندوق إلى البحث عن تغطية 
معيارية خاصة بالمخاطر الكبرى، وهي الزالزل والفيضانات. 
لقد قمنا باكتتاب التغطية المعيارية ضد الزالزل ابتداء من فاتح 
خاصة  معيارية  بتغطية  تكميلها  على  ونعمل   ،2020 يناير 

بالفيضانات.

الكارثية  المخاطر  المعيارية ضد  التغطية  التعاقد بشأن  يمكن 
إما داخل سوق إعادة التأمين أو عن طريق االستثمار في منتج 
فإن  السوقين،  لكال  وبالنسبة  الماليين.  المستثمرين  لدى  مشتق 
األساس هو وجود نماذج دقيقة ومتطورة لتغطية المخاطر التي 

يعهد بها إلى طرف أجنبي عن الصندوق.

كما أننا نتوفر على خط ائتماني للسحب المؤجل عند الكوارث، 
الدولي  البنك  لدى   »CAT DDO« بعبارة المعرف اختصارا 

لمواجهة الطوارئ يمكننا اللجوء إلى تفعيله إذا لزم األمر.

المعياري  التأمين  وإعادة  الخاصة  الموارد  بفضل  أنه  ونعتقد 
 ،CAT DDO والخط االئتماني للسحب المؤجل عند الكوارث
لنشاط  ناجحة  بداية  أجل  الالزمة من  األدوات  نتوفر على  فإننا 

صندوق التضامن ضد المخاطر الكارثية.

3 - كيف سيتم إعادة تمويل الصندوق في حالة وقوع كارثة 
كبرى أو عدة كوارث في نفس السنة؟

لصندوق  المالية  االلتزامات  تغطية  آليات  حجم  تحديد  جرى 
أكثر من  التعامل مع  الكارثية من أجل  المخاطر  التضامن ضد 
حدث واحد في السنة. غير أنه، وإذا أثبتت جميع األدوات أنها 
يسمح   14�110 القانون  فإن  معينة،  سنة  خالل  كافية  غير 
للصندوق بالشروع في إصدار سندات بضمان من الدولة، األمر 
الذي سيسمح بتوزيع العبء االستثنائي لحادث معين خالل سنة 

محددة على مدى عدة سنوات.

4 - كيف يعمل النظام الذي أحدثته »شركة تأمين النقل«؟ 
وكيف يعمل هذا الصندوق؟

كأي شركة  الكارثية  المخاطر  التضامن ضد  لصندوق  يعمل 
محاسبية  قواعد  واعتماده  تأمين  إعادة  على  توافره  مع  تأمين، 

المخصصات واستثمار األصول وأقسام لألبحاث مكلفة  إلنشاء 
بوضع تصورات للمخاطر وهيكلة مختلف أشكال التغطية.

يوجد الصندوق حاليا في مرحلة بدء نشاطه، من خالل بلورة 
أدوات وإجراءات إدارية قادرة على التعامل مع الزيادة الكبيرة 

في طلبات التعويض وهو ما يمكن أن يحدث في أي وقت.

5 - بعد اندالع أزمة فيروس كورونا، هل فكرتم في توسيع 
نطاق تغطية الصندوق ليشمل األوبئة والجائحات؟ كيف تمول 

تغطية الجائحة؟

كما ذكرت سابًقا، حدد القانون 110�14 الئحة باألحداث التي 
يغطيها هذا الصندوق. وهي أحداث طبيعية مثل خروج االنهار 
عن مجاريها والفيضانات والزالزل والمد البحري »تسونامي« 
اإلرهاب  وتحديداً  البشري،  العنف  عن  الناتجة  األحداث  وكذا 

وأعمال الشغب وتحركات الحشود الشعبية.

األحداث  ضمن  والجائحات  األوبئة  تندرج  ال  وبالتالي، 
القانون 110�14. وهذا الوضع ليس  المنصوص عليها في 
األحداث  ضد  التغطية  في  المغربي  بالنموذج  خصوصية 
الكوارث  تغطية  برامج  لجميع  القاعدة  يمثل  ولكنه  الكارثية 

عبر العالم.

6 - نسعى في إطار االتحاد العربي لشركات التأمين العامة 
إلى ربط األعمال واألسواق ببعضها. هل من الممكن في رأيك 
بالمجموعات  خاص  أو  الدول  بين  فيما  عربي  تجمع  إنشاء 
التغطية  لتوفير  المثال(  سبيل  على  العربي  )المغرب  اإلقليمية 
أنتم،  هل  الصدد؟  هذا  في  اقتراحاتكم  هي  ما  الكوارث؟  ضد 
كصندوق مغربي، مستعدون لتقاسم تجربتك على نطاق أوسع؟

إن العالم العربي معرض لنفس المخاطر الكارثية مثل الزالزل 
المناسب  من  سيكون  وغيرها.  واألوبئة  والجفاف  والفيضانات 
لتبادل وتقاسم الخبرات. من الطبيعي أن  إنشاء منصة مشتركة 
يطلق االتحاد العربي لشركات التأمين العامة هذه المنصة وأن 
الجهات  بين  التبادل  تشجيع  هدفها  سيكون  والتي  عليها  يشرف 

العربية المشرفة على إدارة المخاطر الكارثية.

سيكون صندوق التضامن ضد المخاطر الكارثية وبكل تأكيد 
بالمشاركة  للتأمين  المغربية  السوق  في  الفاعلة  الجهات  جميع 
تحسين  أجل  من  الفاعلة  الجهات  مع  والتبادل  المبادرة  هذه  في 
لتحسين  المناسبة  األدوات  وتطوير  الكوارث  بمخاطر  المعرفة 

القدرة على الصمود.

هل لديك أي شيء تود أن تضيفه إلى ما سبق؟ ماذا تقول 
لقراء مجلة التأمين العربية؟

البريد  عبر  تلقيتها  في  شرعت  منذ  بانتظام  مجلتكم  أقرأ 
اإللكتروني، وأرى أنها تعطي صورة تركيبية موثوقة عن نشاط 
استعداد  لكم  نؤكد  اإلطار  هذا  وفي  العربي.  العالم  في  التأمين 
صندوق التضامن ضد المخاطر الكارثية على التواصل معكم في 

إطار المهام المنوطة به بما يعود بالفائدة على قرائكم األعزاء.
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 ٕابراهيم الـزعابي -  فــريـد لطفـــي  - محمد مظهر -  أحمـــد إدريـــس  -  عبـد الزهرة علي  

رامــز أبــو زيــــد  - أنطـوان معلولي -  بسام جلميران - محمـد عثمــان

حوارات الملحق
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تقرير السوق اإلماراتي

تقرير السوق اإلماراتي 
خـــالل عــــام 2019

1. اإلطار التشريعي:

هيئة التأمين في االمارات هي الجهة المنوطة باالشراف والرقابة 
الدولة  في  العاملة  التأمين  )شركات  االماراتي  التأمين  قطاع  على 
بموجب  إنشاؤها  تم  حيث  بالتأمين(،  المرتبطة  المهن  وإصحاب 

القانون االتحادي رقم )6( لسنة2007؛

كما تم إنشاء جمعية االمارات للتأمين بموجب القرار الوزارى 
رقم )62( لسنة 1988 وتضم في عضويتها جميع شركات التأمين 
العاملة في الدولة باإلضافة إلى أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين. 

2. التطورات التشريعية:

شهدت السنوات أألخيرة تغييرات جوهرية نتجت عن استحداث 
وإصدار أنظمة وقرارات جديدة، وتعديل بعض األنظمة الموجودة 

سابقا؛

غرامات  الئحة  تطبيق  القرارات  شملت   2019 عام  خالل 
على شركات التأمين والمهن المرتبطة، وقواعد التملك في رؤوس 
أموال الشركات، وتنظيم أعمال إعادة التأمين، ولجان تسوية وحل 
للبيئة  الرقابية  والقواعد  الحياة،  على  التأمين  ونظام  المنازعات، 
تعليمات  بعض  وتعديل  التأمين،  في  المالية  للتكنولوجيا  التجريبية 
المراقب  أعمال  وشروط  الوثائق  وتعريب  البنوك،  عبر  التسويق 

الشرعي وقواعد ممارسة المهنة.

اتخذت  فقد  التي صدرت،  والقرارات  األنظمة  إلى  وباإلضافة 
الهيئة خالل 2019 بعض الخطوات التي ستحدث تغييرات جذرية 
في قطاع التأمين خالل 2020، على رأسها تشكيل لجنة من 10 
والسلع،  المالية  األوراق  بهيئة  التأمين  هيئة  دمج  لدراسة  أعضاء 

وتشمل القائمة أيضاً مشروع نظام التأمين اإللكتروني؛

ومن هذه القرارت على سبيل المثال:
1- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )15( لسنة 2019 بشأن 

قواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين: 

قراراً   2019 أبريل  في  التأمين  هيئة  إدارة  مجلس  أصدر 
بشأن قواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين، 
حيث حدد القرار التزامات األشخاص الطبيعيين واالعتباريين 
الشريك  متطلبات  وضع  كما  السيطرة،  في  الراغبين 

االستراتيجي والحاالت التي تقتضي الحصول على الموافقة 
من أجل زيادة الملكية مع تحديد االستثناءات.

2019 بشأن  لسنة   23 الهيئة رقم  إدارة  قرار مجلس   -2
تنظيم أعمال إعادة التأمين:

 قامت الهيئة بإصدار تعليمات تنظيم إعادة التأمين التي تشمل 
45 مادة، تضمنت ترخيص وقيد شركات اإلعادة وتقديم طلبات 
ترخيصها، ورأس مالها ، وطلبات فتح فروع لها في الدولة، وآلية 
 إسناد أعمال اإلعادة من شركات التأمين المؤسسة داخل الدولة.
وألزمت الهيئة شركات التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة 
من قبل الهيئة تخصيص%0.5 من أقساط اإلعادة اإلجمالية 
المسندة من قبلها في جميع الفروع لمواجهة احتماالت امتناع 
أي من معيدي التأمين الذين تتعامل معهم عن دفع مستحقاتهم، 

أو في حال تعثر أوضاعهم المالية.

في  تأسيسها  المراد  التأمين  إعادة  مال شركة  رأس  وحددت 
الدولة بأال يقل عن 250 مليون درهم )68 مليون دوالر(.

3-  قرار رقم )33( لسنة 2019 بشأن لجان تسوية وحل 
المنازعات التأمينيه: 

حيث أقرت الهيئة نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية، 
وحددت آليات إجراء التسويات بدءاً من الصلح، وصوالً إلى 
لجان  أن تشكل  القرار على  المنازعة؛ ونص  إجراءات حل 

دائمة لتسوية وحل المنازعات التأمينية.

الرقابيه  القواعد  بشأن   2019 لسنة   )41( رقم  قرار   -4
للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين:

 فقد عملت الهيئة من خالل القرار الخاص بالقواعد الرقابية 
للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية على دعم الحلول االبتكارية
التأمين اإلماراتي إلى سوق  Insuretech  وتحويل سوق 
اإلماراتية  المالية  التقنية  شركات  دعم  إلى  باإلضافة  ذكي، 

الناشئة.

5- قرار رقم )49( لسنة 2019 بشأن التأمين على الحياة 
والتأمين التكافلي العائلي : 

من  الوثيقة  حامل  حماية  زيادة  إلى  الجديدة  اللوائح  وتهدف 
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تقرير السوق اإلماراتي خـــالل عام 2019

خالل فرض إفصاحات أفضل وبالتالي من المتوقع أن تزيد 
من اختراق التأمين على الحياة في اإلمارات العربية المتحدة.

ملحوظة:

نظرا لعدم صدور تقرير هيئة التأمين ألداء قطاع التأمين عن 
سنة 2019 حتى صدور هذا العدد، فقد تم الحصول على البيانات 

من المصادر التاليه:

	 تقرير هيئة التأمين لعام 2018؛ ·
·	 Milliman )UAE  INSURANCE INDUSTRY REPORT- 

Preliminary 2019);

·	 SHMA “Performance Indicators of UAE Insurance 
Companies )2019(“;

·	 BADRI )PERFORMANCE ANALYSIS INSURANCE 
COMPANIES ) INCLUDING FOREIGN BRANCHES ( 
FOR THE YEAR 2019(,

سوق التأمين االماراتي باالرقام:
موزعة  شركة   )62( من  االماراتي  التأمين  سوق  يتكون 

كالتالي:

o ،35 شركة تأمين وطنية

o ،27 شركة تأمين أجنبية

o  تأمين) التأمين  فروع  جميع  تزاول  التي  الشركات  عدد   
األشخاص وعمليات تكوين األموال، وتأمين الممتلكات وتأمين 

المسئوليات(: 15 شركة وطنية، و2 شركة أجنبية؛ 

o  وتأمين الممتلكات  تأمين  فروع  تزاول  التي  الشركات  عدد 
المسئوليات فقط 15 شركة وطنية و17 شركة أجنبية؛

o  وعمليات األشخاص  تأمين  تزاول  التي  الشركات  عدد 
تكوين األموال فقط 3 شركات وطنية، و9 شركات أجنبية؛

o  ائتمان تأمين  تزاول  التي  الشركات  عدد  بلغ  حين  في 
الصادرات شركة وطنية واحدة؛

o  أما شركات التأمين التكافلي فجميعها شركات وطنية ويبلغ
عددها 12 شركة؛ 

بالدرهم �  التأمين  أقساط  من  الفرد  إجمالي  نصيب  بلغ 
(1282دوالراً(  درهماً    4,711 قيمته  ما  االماراتي 
1294دوالراً(   )  4,753 مع  مقارنة   2018 لعام 

درهماً عام ؛2017

ذكر تقرير هيئة التأمين لعام 2018 أن إجمالي األقساط المكتتبة بلغ ما مجموعة )43,7( مليار درهم أو 11.9 مليار دوالر مقارنة مع ما مجموعة 
(44,8( مليار درهم أو 12.8 مليار دوالر لعام 2017 وبنسبة انخفاض بلغت )2.5%( (1(

(1( هذه البيانات بناًء على أداء شركات التأمين العامله في السوق االماراتي وعددهم )62( شركة ووفقا لتقرير هيئة التأمين
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تقرير السوق اإلماراتي

 ووفقا للبيانات الوارده في تقرير IRDAB لعام 2019، بلغ صافي الربح كنسبة من صافي الربح الوطني)PEN( أعلى مستوى في 4 
سنوات بنسبة 71٪ ، بمساهمه قدرها 8٪ من دخل االستثمار.

بلغ إجمالي األقساط المكتتبة للشركات المدرجة في البورصة فقط لعام 2019 )وفقا لتقرير Milliman  23.7  ( مليار درهم � 
إماراتي(2( بنسبة نمو 8.3٪

(2( هذه البيانات بناًء على اإلفصاحات األولية )22 شركة( والتقارير المدققة )8 شركات( لشركات التأمين اإلماراتية المدرجة في شهد سوق أبو ظبي لألوراق المالية )ADX( وسوق دبي 
)DFM( المالي
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201820172016الفرع

تأمين الممتلكات 
%36%35%35والمسئوليات

%43%43%44التأمين الصحي

تأمين االشخاص 
وعمليات تكوين 

االموال
22%22%21%

%100%100%100المجموع

التأمين �  في  طفرة  شهد  االماراتي  السوق  أن  الواضح  من 
الصحي وتأمينات الحياة في الفترة األخيرة وأن نسبة فرع 

السيارات تتراجع نسبيا مع الوقت؛

درهماً �   29,413,818 المدفوعة  المطالبات  اجمالي  بلغ 
اماراتياً لعام 2019 مقابل 27,966,018 درهماً اماراتياً 

لعام 2017 بمعدل تغيير ما نسبته 5%

وفقا للبيانات الوارده في تقرير Milliman ، أرتفع صافي � 

الربح لعام 2019 محققا ما قيمته 1,612 مليون درهم 
مقابل 1,320 مليون درهم بزيادة نسبتها 22.1% 

لبيانات �  )وفقا  التكافلي  التأمين  أعمال  حجم  بلغ   -
 19.8 بـ  مقارنة  درهم  مليارات   )3.9  Milliman
بنسبة نمو 5.8٪  التقليدية أي  للشركات  مليار درهم 

مقارنة بنسبة ٪8.8 لالعبين التقليديين؛

 2018 بلغ اجمالي االقساط المكتتبة من قبل شركات � 
إلى   2018 لعام  الدولة  في  العاملة  التكافلي  التأمين 
إجمالي االقساط المكتتبة من قبل شركات التأمين التقليدي 

الوطنية %16 في مقابل %10.1 لعام 2017.

لعام �  التأمين  هيئة  عن  صادر  تقرير  الخر  ووفقا 
2018 بلغ حجم أعمال التأمين التكافلي ما مجموعه 
4.4 مليار درهم مقارنة مع ما مجموعه 4.2 مليارات 
درهم لعام 2017 وبزيادة مقدارها 170 مليون درهم 

وبنسبة زيادة قدرها 4%.

في �   6.1٪ بنسبة  زيادة  المساهمين  حقوق  وشهدت 
 .2018 عام  في  طفيف  بتغيير  مقارنة   2019 عام 
ونما إجمالي حقوق المساهمين للشركات الثالثين من 
16.5 مليار درهم في 2018 إلى 17.5 مليار درهم 

في نهاية العام 2019.

مدرج أدناه أكبر خمس شركاتأعلى خمس شركات في 
سوق التأمين االماراتي:

تقرير السوق اإلماراتي خـــالل عام 2019

الرسم البياني التالي يوضح اجمالي االقساط المكتتبة حسب فروع التأمين لألعوام )2016،2017،2018( � 
ووفقا لتقرير هيئة التأمين لعام 2018

- أعلى خمس شركات في سوق التأمين االماراتي

SHAM Consultant :المصدر **                Milliman :المصدر *
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تقرير السوق اإلماراتي

الحصص السوقية )التمركز(� 

السوقية  الحصص  أعاله  البيانيه  والرسومات  الجدول  يوضح 

في  )المدرجه  االماراتيه*  التأمين  سوق  في  العامله  للشركات 

البورصه( ، حصلت شركة أورينت للتأمين على ما بنسبة 17% 

مقابل مساهمه في الربح تبلغ %28 تليها أبو ظبي الوطنية )أدنك( 

بنسبة %16 مقابل مساهمه في الربح تبلغ %19 أما عمان للتأمين 

فلها نسبة %15 ومساهمه في الربح تبلغ %12 وأما النسبة 52% 

فهي موزعه على باقي الشركات.

المنافسة  حدة  من  يزيد  االماراتي  السوق  في  الشركات  تمركز 

التي يشتكي منها كل العاملين في السوق و معيدي التأمين؛ تتقاسم 

52 شركة ما اليزيد عن %22 من األقساط، مما ينتج عنه تهافت 

على السيارات و النزول باألسعار الى ما تحت المستويات الفنية؛

)للشركات  االماراتي  السوق  في  االحتفاظ  نسبة 
الوطنية فقط(:

 ،42% حوالي  االماراتي  السوق  في  االحتفاظ  نسبة  معدل 

و تختلف من شركة ألخرى حسب المحفظة و توزيعها ما بين 

الشركات، من جهة  استراتيجيات  الفروع، من جهة؛ و حسب 

ثانية، لجهة االحتفاظ و برامج اعادة التأمين؛ فالشركات الكبيرة 

لها برامج اعادة بطاقات عالية و تكتب في فروع نسبة االحتفاظ 

في  مرتفعة  تكون  االحتفاظ  نسبة  غيرأن  ضعيفة؛  فيها  تكون  

اتفاقيات  تأمينهما عن طريق  اعادة  بحكم  الطبي،  أو  السيارات 

غير نسبية؛  
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تقرير السوق اإلماراتي خـــالل عام 2019

تشكل األرباح االستثمارية للشركات أحد الدعائم األساسية ألرباح الشركات في االمارات؛ و خاصة بالنسبة للشركات الكبيرة التي 
تمكنت خالل الثالثة عقود األخيرة من تكوين محافظ عقارية ومن أسهم الشركات؛ لكن هذا كان يدفع البعض الى التركيز على االستثمارفي 
سنوات الطفرة االستثمارية على حساب األرباح الفنية التي هي أساس وجود الشركات، و يؤجج المنافسة السعرية؛ كما أن االستثمار في 

العقار و األسهم يتبع تقلبات سوق األسهم؛ و لهذا اتجهت الشركات منذ األزمة في 2008 الى تنويع محفظتها االستثمارية.
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تقرير السوق اإلماراتي

من الواضح أن معدل الخسائر في االمارات في تحسن منذ 2105، و هذا بسبب االرتفاع الذي طرأ على أسعار ونتائج فرع السيارات 
و بعض الفروع األخرى كالصحي الذي تزايدت أقساطه، و كذلك بعض الفروع  الصغيرة؛ لكن المتتبع للسوق يدرك أن أسعار الحريق و 

الهندسي في تدهور مستمر؛ كما أن لبرامج االعادة تأثيراً واضحاً على أسعار الشركات.

المصادر:
 تقرير هيئة التأمين باالمارات لعام 2018

1-ht tps: / / ia .gov.ae/ar /Documents/
AR-%202018-V5%20-%20The%20
Annual%20Report%20on%20the%20
UAE%20Insurance%20Sector.pdf

 2-Milliman (UAE  INSURANCE INDUSTRY  
(REPORT- Preliminary 2019

3-http://assets.milliman.com/ektron/UAE_
Insurance_Industry_Report_2019.pdf

 4-SHMA “Performance Indicators of UAE  
“(Insurance Companies (2019

5-https://www.linkedin.com/company/
shma-consulting/?originalSubdomain=ca

 6-BADRI (PERFORMANCE ANALYSIS   
 INSURANCE COMPANIES ( INCLUDING
(FOREIGN BRANCHES ) FOR THE YEAR 2019

 7-https://badrimanagementconsultancy
appboxcomscbkvhuub2rmega7hiwm7ncgoj5mb7yir

خالصة:
التقليدية  الوطنية  الشركات  تألقت  األخيرة  السنوات  في 
وبعض التكافلية التي تأسست في بداية األلفية، غيرأن الشركات 
الماضي  القرن  من  الثمانينيات  و  السبعينيات  في  تأسست  التي 

الزالت تحتل مواقع الريادة.

من  بمعيدين  أتى  العالمي  المالي  دبي  مركز  وجود  أن  كما 
جميع  في  كبيرة  طاقات  وضخ  العالمي  الصعيد  على  الكبار 
الفروع، مما جعل من االمارات سوقا مهمة و من دبي مركزا 
باالرتقاء  الفنيين  من  العديد  تواجد  ساهم  و  التأمين؛  العادة 
السياسي،  )العنف  جديدة  أخطار  واكتتاب  الفني  بالمستوى 

.)... PI  Cyber risks , المسؤوليات ،D&O

في  أوالتراجع  الركود  بعض  شاهدنا  ان  و  حتى  و 
انخفاض  تداعيات  ناتج عن  األخيرة،  السنوات  في  األقساط 
أسعار البترول والذي أثر سلبا على االنفاق الحكومي وعلى 
الطلب على التأمين، اال أن السوق االماراتية تحتل الصدارة 
و  سنوات،  منذ  األقساط  حجم  لجهة  العربية  المنطقة  في 
للدولة،  واالقتصادية  العمرانية  النهضة  على  تطورها  بنت 
السيارات...(، وديناميكية  )الطبي،  الفروع  واجبارية بعض 
الشركات االماراتية التي لها الفضل في طرح منتجات جديدة 

لالدخارمثال، وجود جاليات وافدة كبيرة.
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حوارات

حوار مع سعادة األستاذ / ٕابراهيم عبيد الزعابي

a  في رأيكم، ما هي أهم تداعيات أزمة فيروس كورونا على 
الهيئة  تنوي  التي  اإلجراءات  هي  وما  االماراتي؟  التأمين  سوق 

اتخاذها لدعم شركات التأمين اإلماراتية؟ 

عابر  دولي  بطابع  تتسم  التأمين  صناعة  أن  المعروف  من    [

التأمين  إعادة  أسواق  مع  دائم  إتصال  على  التأمين  فأسواق  للحدود، 
العالمية من خالل ترتيبات إعادة التأمين، ومما ال شك فيه أن إنتشار 
فيروس كورونا قد أوجد بعض التحديات المرتبطة بمحدودية الحركة 
شركات  نطاق  ضمن  سواء  لوجه  وجهاً  اإلجتماعات  عقد  وصعوبة 
التأمين والمهن المرتبطة ذاتهم أو عند التعامل مع العمالء  أو عند 
هذه  من  العديد  تجاوز  تم  قد  أنه  إال  جدد،  عمالء  إجتذاب  محاوالت 

التحديات من خالل استغالل الوسائل التكنولوجية والعمل عن بعد.

قطاع  لدعم  التأمين  هيئة  اتخذتها  التي  لإلجراءات  بالنسبة  أما 
من  حزمة  التأمين  هيئة  أطلقت  فقد  الظرف،  هذا  في  التأمين 
المهن  وأصحاب  التأمين  شركات  على  التسهيل  بهدف  اإلجراءات 
مع  األوضاع  توفيق  فترة  تمديد  ضمنها  من  بالتأمين،  المرتبطة 
تعليمات وثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي مدة ستة 
أشهر، كما تم إجراء تعديالت على األطر القانونية النافذة للسماح 
مليون   )1) بواقع  البنكي  الضمان  مدار  بتخفيض  التأمين  لوسطاء 
درهم، األمر الذي سيوفر سيولة إضافية للوسطاء في هذا الظرف، 
كما تم تمديد فترة تقديم البيانات المالية السنوية والتقارير الربعية 
لكل من شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي ووسطاء التأمين. 

كما أطلقت الهيئة حزمة ثانية من االجراءات تضمنت العديد من 
المبادرات والقرارات مثل اطالق أكاديمية التأمين للتدريب المهني 
ثالثة  حزمة  اطالق  تم  وكذلك   ، القطاع  في  للعاملين  المجاني   «
من القرارات المتعلقة بدعم حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين 
في مجال المركبات تضمنت منح المزيد من الخصومات التأمينية 
لمركبات العاملين في خط الدفاع األول في مواجهة فيروس كورونا 
وبعض الفئات األخرى و إمكانية رد جزء من أقساط التأمين بالنسبة 
لوثائق المركبات السارية أو  تخفيض في قسط التأمين عند تجديد 
وفق  التأميني  المنتج  تفعيل  إمكانية  إلى  باالضافة  التأمين،  وثيقة 

الكيلومترات المقطوعة .

a  ما هي أهم التدابير التي ستتخذها هيئة التأمين اإلماراتية 

لمواجهة أزمة لفيروس كورونا؟

]  تؤدي هيئة التأمين دورها الرقابي والتنظيمي بما يكفل حماية 
التأمين  شركات  التزام  وضمان  والمستفيدين  لهم  المؤمن  حقوق 
والمهن المرتبطة به بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية في ظل 
تداعيات فيروس كورونا. إذ تعمل الهيئة مع كافة شركائها للتخفيف 
من تداعيات األزمة، وتقوم بدراسة جميع الحلول ضمن ما تسمح 
به التشريعات النافذة، كما تم اتخاذ كافة التدابير لضمان استمرارية 
تقديم كافة الخدمات للمتعاملين من شركات ومهن مرتبطة بالتأمين 
وحملة الوثائق من خالل الخدمات االلكترونية والذكية. و تحرص 

قطاع  جاهزية  على  الهيئة 
الخدمات  لتوفير  التأمينية 
من  المستفيدين  لكافة  التأمينة 

التأمين.

a  كيف تواجه هيئة التأمين 
المنافسة الشرسة بين شركات التأمين اإلماراتية؟ وهل من حلول 

للتقليل منها؟

] قامت هيئة التأمين بإصدار عدة أطر قانونية لمواجهة عملية 
حرق األسعار، ومنها على سبيل المثال قرار مجلس إدارة الهيئة 
دوري  بشكل  التأمين  شركة  تلتزم  حيث  التسعير،  سياسة  بشأن 
وبيان  تطبقها  التي  التسعير  سياسة  بمراجعة   ) السنة  في  )مرتين 
أسس والقواعد التي اعتمدتها في تحديد أسعار أقساط التأمين وتقييم 
تلك السياسة وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى األمر من 

خالل خبير إكتواري مرخص ومقيد لدى الهيئة.

األعوام  مدى  على  قامت  التأمين  هيئة  أن  بالذكر  الجدير  من 
على  التأمين  تطبيقات  جميع  هيكلة  بإعادة  الماضية،  األربع 
ضمن  بينها  فيما  بالتنافس  التأمين  لشركات  وسمحت  المركبات، 
حد أعلى وحد أدنى، بحيث يتمكن المؤمن لهم من الحصول على 
شركات  تقوم  الوقت  وبذات  األسعار،  بأفضل  التأمينية  التغطيات 
التأمين ببيع وثائق التأمين ضمن السعر الفني الذي يضمن إستدامة 

محفظة تأمين المركبات لدى الشركة.

a  ما هي رؤيتكم المستقبلية لتطور سوق التأمين اإلماراتي؟

]  نطمح أن تكون سوق التأمين اإلماراتية مركز تأمين عالمي 
إلى  الوطنية  التأمين  شركات  وانطالق   ،»Insurance Hub«
سوق  فإن  اإلقليمي  المستوى  وعلى  بأنه  علماً  العالمية،  األسواق 
خالل  العربي  المستوى  على  األولى  كانت  اإلماراتية  التأمين 
إلى  ونطمح  المكتتبة،  األقساط  مستوى  على  الماضية  السنوات 

المزيد من التقدم.

a  ما هي رؤيتكم المستقبلية لدور الهيئة بعد دمجها؟

بوضعها  سواء  رؤيتها  تحقيق  في  ماضية  التأمين  هيئة   [

خدمة  أجل  من  نعمل  فكلنا  أخرى،  جهة  مظلة  تحت  أو  الحالي، 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، وستستمر الهيئة بالعمل على تحقيق 

أهدافها وخدمة المؤمن لهم والمستفيدين.

ترغبون  التي  التوصية  أو  المختصرة،  الرسالة  هي  ما    a

إبالغها إلى سوق التأمين االماراتي؟

] أدعو شركات التأمين باإلستمرار ببذل كافة الجهود واعتماد 
التي من شأنها الحد من المخاطر  السياسات الالزمة واإلجراءات 
المرتبطة بتداعيات تأثير فيروس كورونا، واتخاذ القرارات المناسبة 
بشأن مراعاة مصالح عمالء الشركة ضمن األطر القانونية النافذة .

المدير العام لهيئة التأمين اإلماراتية
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حــــوارات

حوار مع األستاذ / فريد لطفي

a: ما مدى تأثير فيروس كورونا على قطاع التأمين اإلماراتي ؟
دولة  في  الوطني  لالقتصاد  مهماً  رافداً  التأمين  قطاع  يشكل   [

قطاعات  مثل  مثله  القطاع  هذا  يتأثر  أن  الطبيعي  ومن  اإلمارات 
على  بظاللها  ألقت  التي  كورونا  جائحة  بتداعيات  عديدة  اقتصادية 

االقتصادات االقليمية والعالمية.

التحديات  من  العديد  كورونا  جائحة  ظل  في  القطاع  هذا  ويواجه 
حدودها  عن  تزيد  أن  يمكن  والتي  المباشرة  بالمطالبات  أولها  يتعلق 
الطبيعية خصوصاً في التأمين الصحي وبدرجة أقل تأمينات المسئولية 
وثائق  بموجب  إمكانية حصول مطالبات  العمال مع  وتأمينات  المدنية 

جميع األخطار للممتلكات وتـأمينات النقل البحري.

التشغيل  مصاريف  في  زيادة  حول  التحديات  هذه  تتمحور  كما 
والناشئة عن توافر معدات ولوازم إضافية للعمل من المنزل وعمليات 
التعقيم والوقاية المستمرة. وكذلك في انخفاض أقساط التأمين السنوية 
األقساط  تحصيل  وصعوبة  السنوية  التأمين  أقساط  تحصيل  وصعوبة 

المتبقية في ذمة حملة الوثائق.

في  متوقعاً  انخفاضاً  الخصوص  وجه  على  التحديات  هذه  وتشمل 
األسهم  في  االستثمارات  قيمة  انخفاض  نتيجة  الشركات  موجودات 
والعقارات والذي بدأت شركات التأمين بتلمس آثاره في الربع األول من 
العام الجاري 2020، كل ذلك باإلضافة إلى تكلفة الحفاظ على العمالة في 

الشركات رغم االنخفاض في حجم األعمال لهذه الشركات.

سوف  كورونا  وباء  عن  الناجمة  التأثيرات  فإن  الحال  وبطبيعة 
تطال كافة أطراف العالقة التأمينية فهي من ناحية ستؤدي إلى تعطيل 
أما  العمل  أرباب  لدى  السيولة  نقص  وبالتالي  لهم  للمؤمن  األعمال 
الصورة  وضوح  عدم  من  الرغم  على  فإنه  التأمين  لشركات  بالنسبة 
بدقة عن مدى التأثيرات الناجمة عن األزمة حتى اآلن إال أن تأثيرات 
سلبية قد تكون أكثر وضوحا عند تجديد البوالص  خالل الربعين الثالث 
والرابع من العام الجاري وقد تشهد الفترة المذكورة زيادة حدة المنافسة 
بين الشركات لإلستحواذ على نسبة أعلى  من األقساط التأمينية وبالتالي 
فقد تؤدي هذه المنافسة إلى حدوث موجة من تدني األسعار  أو العودة 
إلى سياسة حرق األسعار وأيضا إلى اختالف شروط بوالص التأمين 

وبالتالي تراجع انتاجية بعض شركات التأمين

ومن جانب آخر فإن جانحة كورونا أدت وستؤدي  إلى إجراءات 
جديدة من قبل الجهات الرقابية على القطاع تمثلت   في صدور تعليمات 

وقرارات جديدة من بينها صدور 
بتمديد  التأمين  هيئة  من  قرار 
التعليمات  بشأن  الممنوحة  المدد 
لتقديم  التأمين  لشركات  المالية 
السنوية  ربع  المالية  البيانات 

تقارير ربع سنوية  أو  بيانات  وأي 
تطلبها الهيئة لمدة 45 يوما إضافية تنتهي في 30 يونيو الجاري 

سلسلة   2020 مايو  نهاية  إلى  مارس  من  الفترة  شهدت  كما 
إجراءات في إطار الجهود الوطنية لمواجهة التحديات واألزمات والحد 
من تداعيات فيروس كورونا المستجد ومساعدة شركات التأمين والمهن 
بكافة  التأمينية  الخدمات  توفير  استمرارية  على ضمان  بها  المرتبطة 
أنواعها للجمهور وفي مقدمة هذه اإلجراءات أطلقت هيئة التأمين حزمة 
تحفيزية أولى من القوانين والقرارات التنفيذية التنظيمية لدعم شركات 
والتأمين  الحياة  على  التأمين  وشركات  الوساطة  وشركات  التأمين 
التكافلي العائلي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وذلك لتسهيل 
إجراءات ممارسة األعمال وخفض تكلفتها ومساعدة الشركات من أجل 

اإللتزام في تقديم التقارير المالية الفنية في ظل الظروف الحالية 

ثالث  تضمنت  ثانية  تحفيزية  حزمة  التأمين  هيئة  أطلقت  كما 
المهني  للتدريب  التأمين  أكاديمية  بإطالق  األولى  تتمثل   مبادرات 
المجانية للمواطنين وبعض البرامج المجانية للعاملين في القطاع فيما 
الرقابية  القواعد  تعليمات  بشأن  الطلبات  تقديم  تمديد  الثانية  تضمنت 
تتعلق  والثالثة  التأمين  قطاع  في  المالية  للتكنولوجيا  التجريبية  للبيئة 
بها  المرتبطة  والمهن  التأمين  لشركات  موجهة  وهي  التأمين  برادار 
وأفراد وحاملي الوثائق وعموم الجمهور من أجل إبداء أية مالحظات 
أو ممارسات غير سليمة تؤثر في أداء القطاع وعلى حملة الوثائق عبر 

إرسال رسالة إلى البريد اإللكتروني الذي حددته الهيئة 

a: ما الذي اتخذته الشركات والجمعية كخطوات لمواجهة تداعيات 
جائحة فيروس كورونا ؟.

للتأمين بصورة عاجلة مع تحركات  تفاعلت جمعية اإلمارات  لقد   [
وتوجيهات هيئة التأمين في الدولة لبحث وتحديد أهم القضايا والمبادرات 
والجهود لمواجهة التحديات والوقوف على اآلثار االقتصادية الناجمة عن 
تداعيات فيروس كورونا المستجد على قطاع التأمين ، وفي ظل توجيهات 
الحكومة للتنسيق والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص 
لمواجهة التحديات المختلفة ومستجدات قطاع التأمين في ظل األزمة تم عقد 
اجتماع عن بعد باستخدام تقنية االتصال المرئي جمع المسئولين والخبراء 
في هيئة التأمين ومدراء شركات التأمين العاملة في الدولة تم خالله بحث 

وسائل استمرارية األعمال والحد من تداعيات األزمة.

في  التأمين  قطاع  دور  على  أساسية  بصورة  االجتماع  ركز  وقد 
مبادرات مشتركة من  فيروس كورونا وضرورة طرح  تأثيرات  ظل 
أجل توحيد الجهود بين الهيئة والقطاع للحد من التداعيات االقتصادية 
لهذا الفيروس باإلضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة لضمان انسيابية 

األمين العام لجمعية األمارات للتأمين
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العمل والحفاظ على جودته. كما تم التركيز على ضرورة استمرارية 
تقديم الخدمات وتعزيز أنظمة العمل عن بعد لضمان الصحة والسالمة 
واألفكار  المقترحات  من  بحزمة  التأمين  شركات  تقدمت  فيما  للجميع 
والطويل  القصير  المديين  على  خطة  اعتماد  من ضمنها  والتوصيات 
لتسيير األعمال وتلبية احتياجات الشركات ودعم الهيئة للقطاع لتخطي 
التداعيات وكذلك ضرورة تفعيل العمل عن بعد لجميع شركات التأمين 
وتمديدها  الوثائق  وتجديد  التأمين  وثائق  إصدار  من  العمالء  وتمكين 
وتسوية المطالبات بسهولة ودون تأخير باإلضافة إلى عدم اتباع سياسة 
المالية  القدرة  الذي قد يؤثر في  الحد  إلى  بها  حرق األسعار والنزول 

للشركات في الوفاء بالتزاماتها في المستقبل.

السوق  يتكبدها  أن  المتوقع  للخسائر  تقديرية  أرقام  أية  لديكم  هل   :a
اإلماراتي وما هي توقعاتكم لنمو أو انخفاض األقساط خالل عام 2020م ؟
التي  والضبابية  االستثنائية  الحالية  الظروف  في  الصعب  من    [

تسيطر على العالم تحديد توقعات دقيقة سواء لحجم األقساط أو التعويضات 
اإلمارات  دولة  في  التأمين  قطاع  سيحققها  التي  والخسائر  األرباح  أو 
من  بالعديد  أسوة  القطاع  هذا  يواجهها  تحديات سوف  هناك  بالفعل  لكن 
وقد  والعالمي.  واالقليمي  المحلي  المستوى  على  االقتصادية  القطاعات 
تؤثر تلك التحديات على إيرادات وأرباح الشركات نتيجة تراجع األخطار 
ال سيما في القطاعات اإلنشائية والهندسية إضافة إلى التأثير المباشر على 
استثمارات الشركات التي تتراجع قيمتها بشكل الفت وكذلك تدني أسعار 
الفائدة  ولكن ومن وجهة نظري  يمكن القول مبدئيا أن شركات التأمين 
التداعيات  نتيجة  تباطؤ نمو األقساط  الرغم من توقعات  اإلماراتية على 

الوباء   الحتواء  المعتمدة  والتدابير  كورونا  وباء  انتشار  خلفها  التي 
مقومات  تمتلك  االقتصادية  الحركة  على  النفط  أسعار  تراجع  وضغوط 
الصمود وبالتالي فإن نتائج قطاع التأمين للعام الجاري قد تواجه انخفاضا 
طفيفا )بحسب التوقعات ( لن يزيد عن 4 %مقارنة بالعام المالي 2019 
وفي المقابل فإن تلك التحديات ربما تكون دافعا قويا للتفكير بصورة  أكثر 
جدية في قيام اندماجات في قطاع التامين لخلق كيانات تامينية قوية تكون 

قادرة على المنافسة والصمود في وجه أي تحديات مستقبلية 

لعام  المتوقعة  التأمين  بأقساط  الخاصة  التقديرات  بخصوص  أما 
2020  فسوف تكون قريبة من حجم أقساط 2019 بحدود 12 مليار 

دوالر أو أكثر قليال 

للحد من المنافسة الشرسة  a : كيف يمكن للجمعية أن تلعب دوراً 
بين شركات التأمين؟

] هناك أجواء من التفاهم والتنسيق بين جمعية اإلمارات للتأمين وهيئة 
التأمين للحد من المنافسة أدت إلى وضع حدود دنيا ألسعار تأمين السيارات 
على وجه الخصوص والتي تشكل أهم مجال تأميني يمس طبقات المجتمع 
ويعكس وضع تلك الحدود مدى نجاح التعاون والتنسيق بين الجمعية والهيئة 
، كما أن اللجان الفنية في الجمعية على تواصل دائم مع هيئة التأمين لتنظيم 
وتطوير سوق التأمين في الدولة.ومع ذلك هناك تخوف كما ذكرت من أن 
تؤدي االوضاع المستجدة نتيجة تداعيات الكورونا وتأثيراتها على الحركة 
االقتصادية في الدولة إلى المنافسة بين الشركات للحصول على االقساط 
التأمينية وهذا بالتالي قد يؤدي إلى نزول االسعار إلى مستويات غير فنية 

وتؤثربصورة سلبية على النتائج المالية لبعض الشركات 

حوار مع األستاذ / محمد مظهر حمادة

حوارات

المدير العام لشركة العين االهلية للتأمين
	 هل إنجازات شركة العين االهلية الُمحققة منذ سنوات ستمكنها من الصمود ·

أمام أزمة الكورونا؟ وهل ستتمكنون من المحافظة على وتيرة النمو؟

على  سلبأ  انعكس  قد  كورونا  فيروس  أزمة  تأثير  أن  بداية  نشير 
قطاعات إقتصادية مختلفة على نحو ال يمكن إغفاله ومنها قطاع التأمين 
بالدولة مثله مثل األسواق األخرى بالمنطقة مما زاد من حدة المنافسة 
بين شركات التأمين وساهم في تراجع أسعار األقساط في مسعى تلك 
شركات  من  العديد  إستثمارات  تأثرت  كما  السيولة  لجمع  الشركات 
بالنتائج  أكبر  بشكل  يظهر  سوف  ملك  تأثير  أن  نرى  والتي  التأمين 

النصفية للعام 2020 

رغم  هللا  من  بحمد  إستطاعت  للتأمين  األهلية  العين  شركة  إن 
التحديات وبجهود إدارتها وموظفيها أن تحافظ على نمو أقساط التأمين 
التي ارتفعت بواقع 6.79 % حتى تاريخ 2020/5/31 مقارنة مع 

العام 2019 

	 هيئة · اصدرتها  التي  الجديدة  واالنظمة  التشريعات  ترون  كيف 
التأمين؟ وما انعكاسها على شركتكم وعلى سوق التأمين؟

والتعاميم  القرارات  من  عدداً  بالدولة  التأمين  هيئة  أصدرت  لقد 
والحمالت والمبادرات في مواجهة تداعيات الفيروس وللتقليل من اثاره 
دعماً إلستقرار السوق المحلي كما قامت هيئة التأمين بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة من جانبها بتعديل أحكام قرار مجلس إدارتها رقم 70 

بإصدار  الخاص   2016 لسنة 
التأمين  أسعار  تعريفات  نظام 
رقم  بالقرار  المركبات  على 
بمنح شركات   2020 لسنة   17
الحد  من  الخصم  خيار  التأمين 

تصل  لنسبة  التأمين  لقسط  األدنى 
إلى 50 % لمركبات العاملين في خط الدفاع األول وأصحاب الهمم 
السجل  واألفراد ذوي  60 عاماً  السن مما تزيد أعمارهم عن  وكبار 
الخالي من الحوادث وهو ما بادرت معه الشركة بتنفيذه فور صدوره 

هل تخططون لطرح منتجات جديدة للشركة في السوق اإلماراتي؟·	
األوضاع،  هذه  في ظل  تطرح  قد  التي  الجديدة  المنتجات  عن  أما 
وإقباالً  فنرى أن هنالك أنواعاً من وثائق التأمين التي قد تلقى رواجاً 
ومنها التأمين ضد المخاطر اإللكترونية والتأمينات ضد خسائر األرباح 

والتوقف عن األعمال.....
هل توصلتم إلى تقدير للخسائر الناجمة عن فيروس الكورونا؟ ·	

كان  الشركات  باقي  من  كمثيالتها  للتأمين  األهلية  العين  إن شركة 
التأقلم مع تداعيات إنتشار الفيروس والمتغيرات الواقعية  لزاماً عليها 
مع  التجاوب  في  نجحت  ان  والرقمية  التكنولوجية  إلمكانياتها  وكان 

عمالئها وتعزيز خدماتها المطلوبة إلكترونيأ 
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سنوات  منذ  للتأمين  الوطنية  أبوظبي  إنجازات شركة  هل   a

ستمكنها من الصمود أمام أزمة فيروس كورونا المستجد؟

الدقيقة  المتابعة  على  للتأمين  الوطنية  أبوظبي  شركة  تحرص    [
لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19( على أعمالها، 
والقطاع بشكل عام. وقمنا بوضع استراتيجية متكاملة لضمان استمرارية 
العمليات، بالتزامن مع االعتماد على أحدث أنظمة وتقنيات العمل عن 
من  ممكن  قدر  بأكبر  للعمالء  الخدمات  تقديم  مواصلة  من  للتأكد  بعد 
وثائق  إصدار  استمرار  الخطوات عن  هذه  وأثمرت  والكفاءة.  الفعالية 
ومالحق التأمين وتسوية المطالبات دون تأخير يذكر، في الوقت الذي 
نواصل فيه تقييم تأثيرات )كوفيد - 19( على العمليات والعمالء، آخذين 

بعين االعتبار إمكانية اتخاذ المزيد من اإلجراءات، حسب الضرورة.

كما كان الستثماراتنا الكبيرة في التحول الرقمي دور كبير في 
تعزيز قدرتنا على التأقلم السريع مع الظروف الراهنة، األمر الذي 

كان له أثر إيجابي واضح على أدائنا خالل هذه المرحلة. 

وال شك بأن التدابير التي اتخذتها دولة اإلمارات العربية المتحدة 
للحد من تأثير الوباء، من خالل خطة الدعم االقتصادي المتكاملة 
التي تم اإلعالن عنها، قد ساهمت بشكل كبير في تخفيف تداعياته 
بما  الحيوية،  االقتصادية  القطاعات  مختلف  على  المحتملة  السلبية 
في ذلك قطاع التأمين. ونحن على ثقة بأن االستراتيجيات االستباقية 
التي تعتمدها قيادتنا الرشيدة ستكون خيَر داعم لنا ولمجتمع األعمال 

بشكل عام في تخطي التحديات الراهنة. 

a  سوق التأمين اإلماراتي هو األكبر إقليمياً، ما تقييمكم ألدائه 

خالل هذه الفترة وتوقعاتكم للنمو هذه السنة؟

]  من السابق ألوانه تحديد مدى تأثير أزمة )كوفيد - 19( بدقة 
على سوق التأمين، إال أن درجة التأثر ستختلف بال شك بين شركة 

وأخرى، وبحسب تنوع المحافظ والقدرات المالية. 

القول بأن قطاع األعمال مع الشركات لم يتأثر كثيراً،  ويمكن 
لكن بعض فروع التأمينات الشخصية قد تتأثر سلبياً من حيث حجم 
األقساط، مثل التأمين على المركبات. وفي المقابل، شهد هذا الفرع 
الشخصي  العزل  إجراءات  ظل  في  الحوادث  عدد  في  انخفاضاً 

والتباعد االجتماعي التي فرضها انتشار الوباء. 

a هل يمكن استمرار المنافسة القوية داخل السوق اإلماراتي 

في ظل الظروف الراهنة؟

]  بالطبع، المنافسة ما زالت قائمة ونتوقع استمرارها حتى في 
ظل الظروف الراهنة؛ فكما ذكرت سابقاً، وضعت حكومة اإلمارات 
العربية المتحدة استراتيجية شاملة ومتكاملة لدعم جميع القطاعات 
أعمالها  مواصلة  الشركات  على  سّهل  الذي  األمر  االقتصادية، 

بصورة تكاد تكون اعتيادية. 

للتأمين على رأس مالها القوي  وتعتمد شركة أبوظبي الوطنية 

كمقومات  االئتماني  وتصنيفها 
لمواجهة  تؤهلها  رئيسية 

مختلف التحديات. 

على  نظرتكم  هي  ما    a

لمستقبل  المتوسط  المدى 
شركة أبوظبي الوطنية للتأمين؟

فإن  أعمالنا،  الستراتيجية  المستمرة  مراجعتنا  على  بناًء    [

نظرتنا في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين إيجابية متفائلة، إذ نعمل 
نمو مستدام  تحقيق  إلى  تهدف  المعالم،  من رؤية واضحة  انطالقاً 

على المديين المتوسط والبعيد. 

األعمال  استمرارية  لضمان  الالزمة  التدابير  الشركة  واتخذت 
وتقديم الخدمات للعمالء وما زالت تسعى إلى تطبيق كل الخطوات 
في  الوقوع  لتفادي  األوضاع  تطورات  مع  ينسجم  بما  الضرورية 

الخسائر قدر اإلمكان.

كما تحرص شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على اغتنام الفرص 
المناسبة وباألسلوب األمثل، وهو ما يعزز الركائز التي تمّكنها من 

تجاوز المراحل الصعبة.

فيروس  عن  الناجمة  للخسائر  تقدير  إلى  توصلتم  هل    a

كورونا المستجد؟
]  يصعب استباق حجم خسائر قطاع التأمين في هذا المرحلة 
أزمة  تداعيات  استيعاب  على  السوق  قدرة  نتوقع  ولكننا  المبكرة، 
أبوظبي  لنا في شركة  بالنسبة  19(. وكما ذكرت سابقاً،   - )كوفيد 
والتصنيف  المال  رأس  قوة  على  نعتمد  فإننا  للتأمين،  الوطنية 
االئتماني في مواصلة عملياتنا في خضم هذه التحديات، مدعومين 
العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  بها  تقوم  التي  الداعمة  بالخطوات 

المتحدة على كافة المستويات. 

حوار مع األستاذ / أحمد إدريس
الرئيس التنفيذي لـشركة أبوظبي الوطنية للتأمين
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الشركات  مع  مقارنة  عليها 
مالية.  صعوبات  تواجه  التي 
قد  كورونا  وباء  يفترض 
الدروس  من  العديد  أعطى 

النتائج  التأمين من حيث  لسوق 
الفنية أو العمل من البيت. اآلن الشركات تدرس العديد من الخيارات 
التكنولوجيا  الى  واللجوء  العمل  أساليب  أو  العمل  كلف  لتخفيض 

بشكل أكبر. 

a  كيف ترون تأثير االزمة الحالية على تسريع وتيرة الرقمنة 
في شركتكم وعلى صناعة التأمين بصفة عامة؟

  بدأت شركتنا منذ فترة إستخدام أنظمة جديدة لتحسين مستوى 
تنفيذ االعمال  التكنولوجيا الحديثة سواء في  العمل وذلك بإستخدام 
الداخلية أو بيع المنتجات من خالل البريد اإللكتروني. الحظنا هناك 
توجه كبير من قبل شركات التأمين باللجوء إلى التكنولوجيا بكافة 
التأمين لسوق  تنفيذ األعمال وقد ساعد ذلك دعم هيئة  أشكالها في 
التأمين بشكل عام. أن عدم تطوير وتيرة الرقمنة سواء في شركتنا 
الرجوع  يعني  االمارات،  تأمين  سوق  في  األخرى  الشركات  او 
إلى الوراء والتخلف عما يجري ومطبق من قبل اآلخرين وما هو 

معمول به بالعالم 

فيروس  عن  الناجمة  الخسائر  تقدير  إلى  توصلتم  هل   a
الكورونا؟

من الصعب جدا أن تقدر الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا 
تتبلور  حتى  الوقت  بعض  إلى  تحتاج  حيث  الحاضر  الوقت  في 
المطالبات لمختلف فروع التأمين وفحصها فيما إذا كانت مغطاة أو 
مستثناة إضافة إلى موقف معيدي التأمين من هذه الخسائر. سيكون 
لهم  المؤمن  بين  كبيرة  خالفات  ومحط  جدا  شائكاً  الموضوع  هذا 

والوسطاء وشركات التأمين مما سيؤدي إلى اللجوء إلى المحاكم 

حوار مع الدكتور/ عبد الزهرة علي
 الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمينات العامة

a  ما هي توقعاتكم ألداء سوق التأمين االماراتي للعام الحالي؟ 
بالنسبة لشركتكم هل هناك إمكانية نمو؟ أم أن األقساط ستتراجع 

المحالة؟

دولة  منها  و  العالم  بها  يمر  التي  الحالية  الظروف  ظل  في   
االمارات العربية المتحدة، فإن سوق التأمين في اإلمارات سيتأثر 
بشكل  النفط  أسعار  إنخفاض  و  عام  بشكل  اإلقتصاد  تأثر  بسبب 
خاص. أن نمو التأمين هو إنعكاس للنمو اإلقتصادي وتنفيذ المشاريع 
اإلقتصادية التي تأثرت بشكل كبير في الوقت الحاضر وفي المستقبل 
القريب. ومن المعروف أن اإلمكانيات المادية لدولة اإلمارات كبيرة 
جدا وبالتالي أن العودة إلى النمو وتحسين اإلقتصاد ستكون أسرع 

من الدول التي ال تتمتع بقدرات مالية كدولة اإلمارات 

لحسن الحظ ان شركتنا بدأت العام 2020 بنمو حوالي 40 % 
الصحي ومن  التأمين  زيادة محفظة  نتيجة  أبريل  لغاية  األقساط  في 
أن  وبالتالي  األقساط  تنخفض  السنة  من  الثاني  النصف  في  المتوقع 
نسبة النمو في نهاية السنة ستتراوح بين 6 %: � 12 % في أحسن 

األحوال 

a هل يمكن استمرار المنافسة القوية داخل السوق االماراتي 
في ظل الظروف الراهنة؟

لألسف الزالت المنافسة الشديدة مستمرة في السوق اإلماراتي 
وبإعتقادنا أن الظروف الراهنة ستلقن الشركات درسا لن ينسى من 
وإن  ستتغير  األمور  الدولية.  التأمين  إعادة  النتائج وظروف  حيث 
المستقبل  في  اإلستحواذ  أو  اإلندماج  نحو  تتجه  الشركات  شاء هللا 
القريب. فإذا لم يتم ذلك فإن هناك نوعاً من الغباء ال يمكنني تفسيره. 

يجب على هينة التأمين أن تلعب دوراً كبيراً في هذا اإلتجاه.

a  الشركة الوطنية للتأمينات العامة معروفة بمحفظتها الهامة 
في تأمينات الحياة والطبي، هل تتوقعون أن تتأثر نتائجكم الفنية 

هذه السنة بتداعيات الكورونا؟

نعم ان محفظة التأمين الصحي بشكل 
خاص ستتأثر بأزمة كورونا وخالل فترة 
كبير  بشكل  التعويضات  قفزت  قصيرة 
تزداد  أن  المتوقع  الوباء ومن  لهذا  نتيجة 
في  الصحي  التأمين  سوق  مستوى  على 

اإلمارات 

a  ما هي العبر التي يمكن لصناعة 
أزمة  من  منها  االستفادة  التأمين 

الكورونا؟

البقاء لألقوى حيث أن الشركات ذات 
المالءة المالية سيكون تأثير كورونا قليال 
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التي  الحالية  التحديات  أداء شركتكم في ظل  تقيمون  a كيف 
فرضها فيروس الكورونا؟

]  بداية ال يخفى على أحد مدى التأثير الذي أحدثه  فيروس كورونا 
COVID�19 على كافة دول العالم وكافة القطاعات اإلقتصادية بصفة 
عامة بما في ذلك قطاع التأمين. وقد ساهمت توجيهات الدولة والهيئات 
السيما هيئة التأمين التي دأبت ومنذ اللحظة األولى على العمل على 
تحفيز هذا القطاع لمواجهة هذه األزمة من خالل أوالً إرساء معايير 
بما  أوضاعها  وتعديل  أعمالها  لتوجيه  التأمين  شركات  لكافة  موحدة 
يتالءم واألوضاع الحالية وحثت الجميع على وضع إجراءات تنظيمية 
أصدرتها  التي  القرارات  خالل  من  وثانيا«  لها  أمان  صمام  تشكل 
والحزمة التحفيزية التي أقرتها والتي شملت إمتيازات استثنائية لدعم 
التي إنعكست  التخفيف من وطأة هذه األزمة  القطاع  مما يساهم في 
فإن  الشركة،  بأداء  يتعلق  فيما  و  القطاعات.   من  العديد  على  سلبيا 
شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين إستطاعت أن تطبق خطة 
طوارئ على أعلى المستويات تضافرت فيها كافة الجهود من أعلى 
الهرم اإلداري الى أدناه حيث تمكنت الشركة و في خالل أقصر وقت 
ممكن أن تتحول للعمل عن بعد وأن تقدم جميع خدماتها لكافة عمالئها 
بكافة  الخاصة  متطلباتهم  وتلبية  معهم  التواصل  تم  حيث  إستثناء  بال 
الخاصة  اإللكترونية  المنصة  عبر  التواصل  من خالل  التأمين  أنواع 
هذه  قدمت خالل  التي  المطالبات  جميع  مع  التعامل  تم  كما  بالشركة 
الفترة عن بعد هذا وقد قمنا ليس فقط بالتعامل مع العمالء الحاليين بل 
الحمد هلل إستطعنا إستقطاب عمالء جدد خالل هذه الفترة، فقد كانت 
الشركة  تعمل بكافة طاقاتها اإلنتاجية األمر الذي كان له األثر الكبير 
في إنحسار وحصر أية آثار سلبية وندعو هللا أن تزول هذه الغمة وأن 

يعم الخير واألمان و الصحة على الجميع.  

التأمين  سوق  في  الشرسة  المنافسة  عن  يتحدث  a الكل 
اإلماراتي، هل حان األوان لتصحيح المسار؟ وكيف؟

]  المنافسة دائما» مطلوبة إليجاد بيئة عمل صحية و فعالة السيما 
في قطاع التأمين الذي تشتد فيه المنافسة بشكل كبير، فالمنافسة هي شيء 
ضروري خصوصا« في إتجاه القطاعات التي تقدم الخدمات للمجتمع 
وقطاع التأمين جزء منها و لكن على مدار األعوام الماضية أصبحت 
حدة هذه المنافسة كبيرة وصلت األسعار معها لحدود الدنيا التي برأينا 
تبعد كل البعد عن األسعار الفنية الصحيحة التي يمكن من خاللها تقديم 
خدمات متميزة وفي نفس الوقت الحفاظ على الربحية . نتوقع أنه من 
ونتمنى  النتائج  خالل  من  لألسعار  تصحيح  عملية  يحصل  أن  الممكن 
أن ال نصل الى هذه الدرجة و لكن أدعوا جميع الشركات الى مراجعة 
أسعارها كما وتفعيل دور الخبير اإلكتواري الخاص بها لكي يلعب دوره 

على الوجه األكمل ألنه بالفعل يمثل الحصانة للقطاع ولألسعار .

هذا  يتمثل  و  بالتأكيد  المسار؟  لتصحيح  الوقت  حان   فهل 
الخبير  دور  بتفعيل  قلنا  كما  األول  الجانب  جانبين،  في  الموضوع 

اإلكتواري وهي نواحي داخلية 
على  أما  شركة  بكل  خاصة 
الدور  فهنا  اآلخر  الجانب 
الرقابية  الجهات  و  التشريعي 

اإلمارات  جمعية  أيضا«  ودور 
للتأمين قد يكون من المناسب اآلن فرض قيود على األسعار بشكل 
يرتبط وجودا« وعدما« بإرتباط ال يقبل التجزئة فيما يتعلق بتوصيات 
الزام وليس مجرد  الخبير اإلكتواري والتي يجب ان تكون بصيغة 
األساسي  و  المحوري  الدور  على  جديد  من  ونؤكد  هذا  توصيات. 
والفعال الذي تقوم به بالفعل هيئة التأمين من أجل تصحيح هذا المسار 
وعلى أهمية المبادرات التي تتخذها من وقت الى آخر بهذا السياق. 

a ما هو توقعكم لحجم أقساط ونتائج الشركة للعام الحالي؟
التي  الطوارئ  خطة  لتطبيق  نتيجة  أنه  نتوقع  القول  أسلفنا  كما 
أثبتت نجاحها في الفترة الحالية، أنه بإذن هللا  لن يكون هناك إنعكاس 
سلبي كبير على نتائج الشركة ونموها عن العام 2020 ومن المنتظر 
أن نحقق أرقاماً جيدة خالل العام . فنحن نتطلع الي تحقيق نسبة نمو 
في حجم األقساط او على اقل تقدير المحافظة على ما تم تحقيقه خالل 
العام المنصرم كما نأمل أن تستمر نفس نتائجنا اإليجابية الثابتة التي 
حافظنا عليها خالل األعوام الماضية. والجدير بالذكر إن شركتنا قد 
ثبات  نسبة  على  تحافظ  أن  على  تأسيسها  منذ  والحمدهلل  إستطاعت 
للنمو سواء في حجم األقساط أو في النتائج الربحية عن كافة قطاعات 
التأمين و تحافظ على نسبة مالءة مالية تفوق ما هو مطلوب من قبل 
هيئة التأمين وهو ما يؤكد ثبات الوضع المالي للشركة ووجودها على 

قاعدة قوية تنطلق من خاللها نحو تحقيق أهدافها .

a هل توصلتم إلى تقدير الخسائر الناجمة عن فيروس الكورونا؟

فيروس  عن  الناجمة  الخسائر  حجم  تحديد  ألوانه  السابق  من    [

الربحية  تحقيق  الى  تشير  مازالت  التي  النتائج  في ظل  كورونا السيما 
المستمرة لشركتنا على الرغم من الظروف الحالية. إن الدراسات األولية 
وإن  الشركة  على  مباشر  قوي  تأثير  وجود  عدم  توضح  بها  قمنا  التي 
على  سواء  الفيروس  بهذا  المتعلقة  المطالبات  بعض  إستالم  تم  قد  كان 
القطاع الصحي وقطاع التأمينات العامة ولكن نحن في طور دراسة هذه 
المطالبات ودراسة مدى تأثيرها وأخذ اإلحتياطات الالزمة لها الى حين 
الفصل فيها بشكل نهائي . وتجدر االشارة الى أن الشركة تعتمد على 
إعادة  إتفاقيات  وأن  التأمين  معيدي  من  شركائنا  من  جدا»  قوية  قاعدة 
بشكل  الخسائر  أنواع  من  نوع  أي  تتجاوز  أن  للشركة  تضمن  التأمين 
يمكنها من المحافظة على قوة ومتانة مركزها المالي وبناء« عليه نحن ال 
نتوقع آثار سلبية قوية فيما يتعلق بتأثير الفيروس على الشركة . مع االخذ 
باالعتبار ما نقوم به من متابعة يومية دقيقية لعملية اإلنتاج والتحصيل 
و سداد المطالبات في كافة فروع التأمين بالشركة و مقارنة هذه النتائج 

وإتخاذ االجراءات الالزمة بشكل يومي لتدارك اى نتائج سلبية.

حوار مع األستاذ/ رامز أبو زيد
الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين



55

14
5 
ـدد
ــــ
ــــ
الع

2 م
02

و0
يـــ
ون
ي



56
14

5 
ـدد
ــــ
ــــ
الع

2 م
02

و0
يـــ
ون
ي

حــــوارات

وهل  كورونا؟  فيروس  بأزمة  شركتكم  في  األعمال  تأثرت  كيف   a

انخفاض األقساط شيء حتمي؟ وما هي خطتكم لمواجهة هذه التداعيات؟

]  مما ال شك فيه بأنه كان ألزمة فيروس كورونا تأثير عالمي 
كبير في مختلف القطاعات ومنها قطاع التأمين في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، حيث طرأ انخفاض في إجمالي االنتاج من أقساط 
في  األنشطة  وتوقف  الكامل  أو  الجزئي  االغالق  نتيجة  التأمين 
مختلف القطاعات، بدورها شركة الفجيرة الوطنية للتأمين وضعت 
خطة تتضمن متابعة استمرارية العمل في جميع الحاالت من ناحية 
التأمين عبر  الكامل أوالجزئي عن طريق تفعيل منظومة  اإلغالق 

االنترنت والعمل عن بعد لموظفي الشركة.

a الكل يتحدث عن المنافسة الشرسة في سوق التأمين االماراتي، 
هل حان األوان لتصحيح المسار؟ وكيف؟

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  التأمين  سوق  يتميز   [

بالمنافسة الشديدة بين الشركات العاملة، ونعتقد بأنه يجب االستمرار 
في وضع الضوابط الناظمة لتحويل هذه المنافسة إلى منافسة إيجابية 
تحقق جودة أعلى في تقديم الخدمات للعمالء وذلك من خالل القوانين 

والتشريعات )مثال وثيقة تأمين المركبات الموحدة(.

a كيف أثر التحول الرقمي الذي فرضته أزمة فيروس الكورونا 
على أداء شركتكم؟ وما هي أهم إنجازات الشركة في هذا المجال؟

التحول  فيروس كورونا دور في تسريع عملية  كان ألزمة   [

عملية  كانت  حيث  للتأمين،  الوطنية  الفجيرة  شركة  في  الرقمي 
التحول قائمة ولكن نتيجة الظروف الحالية تم تطبيق التحول الرقمي 

بشكل أسرع مما أدى إلى انجاز العديد من النقاط وأهمها:

• توفير تقنية العمل عن بعد لموظفي الشركة من خالل تجهيز 
والمتابعة من  الالزمين  والتدريب  والتوجيه  المناسبة  التحتية  البنية 

قبل اإلدارة.

التأمين  عملية  تحويل   •
الرقمي  النظام  إلى  كامل  بشكل 
)ابتداء  االنترنت  طريق  عن 
من عرض السعر وحتى عملية 
دون  الوثيقة(  واصدار  الدفع 

الحاجة إلى زيارة فروعنا أو الخروج من المنزل.

طريق  عن  الكتروني  بشكل  الوثائق  تجديد  معامالت  إنجاز   •
التواصل مع العمالء لتأمين أفضل الخدمات.

التواصل  ووسائل  اإلذاعة  طريق  عن  التوعية  حمالت   •
االجتماعي  التباعد  بقواعد  االلتزام  ضرورة  عن  االجتماعي 

ومواجهة انتشار فيروس كورونا.

اصدرتها  التي  الجديدة  واالنظمة  التشريعات  ترون  كيف   a

التأمين  سوق  وعلى  شركتكم  على  انعكاسها  وما  التأمين؟  هيئة 
االماراتي؟

] تؤدي هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة دوراً 
فاعالً في تنظيم وتطوير قطاع التأمين، كما نعتقد بأن التشريعات 
واالنظمة الجديدة سيكون لها دورإيجابي من ناحية مساعدة العمالء 
في الحصول على التأمين وذلك مع ضرورة األخذ بعين االعتبار 
تعتبر  والتي  اإلماراتي  السوق  في  العاملة  التأمين  شركات  وضع 

جزءاً مهماً في حركة العجلة االقتصادية

a هل توصلتم إلى تقدير للخسائر الناجمة عن فيروس الكورونا؟

] من المبكر الحديث عن الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا، 
أثر هذه  لتقليل  إيجاد خطط وحلول  إلى  ذلك نسعى  إلى  باإلضافة 
للشركة  الفائدة  تحقيق  على  والعمل  المقبلة  المرحلة  األزمة خالل 

والعمالء ولقطاع التأمين في الدولة.

حوار مع األستاذ/ أنطوان معلولي
الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
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a كيف تأثرت أعمال شركتكم باألوضاع الحالية في ظل األزمة 
الحالية؟

ومنذ  كانت  فقد  للتأمين  الوطنية  الوثبة  شركة  إلى  بالنسبة    [
إدارة  في   BlockChainال تكنولوجيا  بتطبيق   ملتزمة  أعوام 
أعمالها بشكل ألي دون الحاجة إلى التدخل البشري إلى أبعد مدى 
ممكن، وهذا األمر يشمل كافة جوانب الشركة اإلدارية واإلكتتابية 
و المالية وغيرها ،هذا األمر ساعد و في ظل ظروف هذه المحنة 
أن تستمر الشركة في مزاولة أعمالها بدون أي تأثير أو حتى تأخير 
في تلبية إحتياجات العمالء مما ساعد وإلى اليوم في الحفاظ على 

معدالت النمو بدون ايجابية.
الحالي؟  للعام  اإلماراتي  التأمين  سوق  ألداء  توقعاتكم  هي  ما   a

بالنسبة لشركتكم هل هناك إمكانية نمو؟ أم أن األقساط ستتراجع المحالة؟
] وبالنسبة إلى قطاع التأمين بشكل عام إن كان في دولة اإلمارات 
الجائحة  إستمرار  فإن  عام  بشكل  المنطقة  في  او  المتحدة  العربية 
األصعدة  كافة  على  سلبي  وقع  له  يكون  سوف  الحالية  والظروف 
وأولها تراجع األقساط والطلب على التأمين بسبب تراجع النشاطات 
المخصصات  زيادة  المتوقع  من  كذلك  عام،  بشكل  اإلقتصادية 
بها  المشكوك  الديون  الشركات وأولها مخصصات  المفروضة على 
المطالبات  تأثير  أيضاً  ننسى  ال  ان  ويجب  العامة.  الظروف  بسبب 

خسارة  تغطيات  من  الناجمة 
األربــاح، إلغــاء الحـفــــالت، 
التأمينات الصحية والحياة وما 
إلى ذلك من مطالبات متوقعة 

وغير متوقعة. 
a الكل يتحدث عن المنافسة 

لتصحيح  األوان  حان  هل  اإلماراتي،  التأمين  سوق  في  الشرسة 
المسار؟ وكيف؟

فإن  اإليرادات  وتراجع  األعمال  إنحصار  ظل  في  أيضاً   
لها  المتوقع  من  شديدة  منافسة  إلى خلق  مهيئة  أصبحت  الظروف 
أن تؤدي إلى تراجعات إضافية في النتائج وخصوصاً في فترة ما 
إلى طبيعتها بسبب عدم كفاية االقساط  الحياة  الجائحة وعودة  بعد 

وانسجامها مع مستوى المخاطر.
a هل توصلتم إلى تقدير للخسائر الناجمة عن فيروس الكورونا؟

]  وبالنسبة إلى الخسائر المتوقعة الناجمة من فيروس كورونا 

فمن الصعب تقدير ذلك حاليا إال أن ما يتم تداوله ما بين المطلعين 
والقائمين على التأمين و اعادة التامين بمختلف أنحاء العالم فأن هذا 
الوباء سوف يشكل الكارثة األكبر للقطاع على مر التاريخ و سوف 

تتجاوز آثارها خسائر اإلسبتس.

حوار مع األستاذ/ بسام جلميران
الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين

حوار مع األستاذ/ محمد عثمان
الرئيس التنفيذي لشركة دار التأمين اإلمارات

a  كيف تقييمون أداء شركتكم في ظل التحديات الحالية التي 
فرضها فيروس الكورونا؟

]  إن فيروس كورونا قد اضطر الشركة ألتباع خطة طوارئ 
متكاملة منذ بدء انتشار المرض عالميا وتنفيذها  بالكامل من حيث 
االستعدادات من اجهزة وبرامج وحواسيب واالحتياطات الصحية 
كان جيدا  التنظيم  ان  والعمالء وعائالتهم وحيث  الموظفين  لوقاية 
وتباطؤ  تراجع  بسبب  أنه  إال  نسبيا  يتأثر  لم  الداخلي  االداء  فان 
الحركة االقتصادية بسبب االحتياطيات المتخذة من الدولة فقد أدى 

إلى تباطؤ في نمو األعمال .
رقمنه  إلى  بسرعة  الشركات  اتجهت  الحالية  األزمة  بعد   a

العمل، ما أهمية هذا التحول لشركتكم؟ وما هي إنجازات شركتكم 
في هذا المجال؟

حيث  الرقمنة  المنزل  من خالل  من  بعد  عن  بالعمل  بدأنا   [
سواء  للضرورة  إال  الجوانب  كافة  في  الورقية  األعمال  خفضناً 

خليجياً أو مع عمالء الشركة .
اإلماراتي  التأمين  تراجع سوق  أو  لنمو  توقعاتكم  هي  ما   a

خالل العام الحالي؟
اإلمارات  باإلمارات وال  أن هذه األزمة ال تختص  ال شك   [

فالعالم  العالم  عن  بمعزل 
هذه  سلباً  بسبب  تأثر  كله 
القطاعات  وكافة  الجائحة 
اللحظة ال يوجد رؤيا  ولهذه 
الوباء  هذا  لفترة  واضحة 

وحتى  المدة  هذه  كانت  ومهما 
يعود الوضع االقتصادي لما كان عليه قبل الوباء فأن ذلك سيكون 

سلبا على سوق التأمين عالوة على انخفاض السيولة.
a هل الظروف الحالية تشجعكم على فتح فروع جديدة وطرح 

المزيد من المنتجات؟ وهل تتوقعون تطورا في حجم أعمالكم هذه 
السنة؟

]  كنا قبل الجائحة نجهز الفتتاح فرع للشركة وهو جاهز حاليا 
وسنقوم بأفتتاحه باذن هللا في أول انفراج لألزمة . نعم نحن نقوم 
هيئة  ان  الجائحة وخاصة  بعد  ما  تتناسب مع  لمنتجات  بالتحضير 
التامين قد شرعت نظام التأمين االلكترومس ووضعت ضوابط له .
هل توصلتم إلى تقدير للخسائر الناجمة عن فيروس الكورونا؟
]  لغاية تاريخه األرقام غير معروفة ولكنها من حيث المطالبات 

التأمينية ضئيلة جدا .
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أخبــــار

المنامة: ضمن سعيها الدائم والتزامها بتنمية الثروة البشرية في قطاع 
التأمين وإثراء المكتبة التأمينية بمرجع متخصص وشامل في التأمين 
 -  )GIG( للتأمين  الخليج  مجموعة  أعلنت  )التكافل(،  اإلسالمي 
المتمثلة بشركاتها الثالث الرائدة: الخليج للتأمين )الكويت(، والشركة 
البحرينية الكويتية للتأمين - الخليج للتأمين )البحرين(، وشركة التكافل 
الدولية -الخليج للتأمين )البحرين تكافل(، عن شراكتها االستراتيجية 
لدعم   )BIBF( والمالية  المصرفية  للدراسات  البحرين  معهد  مع 

إصدار كتاب في التأمين اإلسالمي )التكافل(.

وبهدف تعزيز نمو قطاع التكافل في البحرين، سيكون الكتاب بمثابة 
الجوانب  »التكافل:  عنوان  تحت  وعملياته  للتكافل  شامالً  مرجعاً 
الفنية والتشغيلية«، وسيشكل مصدراً لمواد تعليمية قّيمة ومعلومات 
ال غنى عنها حول مختلف التقنيات والجوانب التشغيلية لمعامالت 

التكافل في المنطقة والعالم. 

وقد تم توقيع االتفاقية في مقر المعهد بالجفير من قبل المدير العام، 
)البحرين(  للتأمين  للخليج  التنفيذي  الشيخ، والرئيس  أحمد  الدكتور 
سلطان،  هللا  عبد  الدكتور    للتأمين  الكويتية  البحرينية  للشركة   -
والرئيس التنفيذي للخليج للتأمين )البحرين التكافل( لشركة التكافل 

الدولية، السيد عصام األنصاري.

وقال المدير العام لمعهد BIBF الدكتور أحمد الشيخ: “في السنوات 
القليلة الماضية شهد قطاع التأمين اإلسالمي )التكافلي( نمواً متسارعاً 
بتطبيق  قامت  التي  الدول  أوائل  من  كونها  سيما  ال  البحرين،  في 
الالزمة.  التكافل  لوائح  و  القوانين  وسنت  الرقابية  المعايير  أفضل 
وبذلك، سيساهم هذا الكتاب في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي 

للتمّيز في التأمين والتمويل اإلسالمي.«

للشركة  )البحرين(  للتأمين  للخليج  التنفيذي  الرئيس  صّرح  كما 
البحرينية الكويتية للتأمين، الدكتور عبدهللا سلطان، »يعد هذا الدعم 
شهادة على ريادة مجموعة الخليج للتأمين في سوق التأمين بمنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ليس فقط من حيث الحجم وإنما من 
حيث المساهمة في التطوير الفكري للقطاع ككل. وأضاف: »نفخر 
بالتعاون مع معهد BIBF كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التدريب 
هذا  من  المتدربين  استفادة  إلى  ونتطلع  المنطقة،  في  التأمين  على 

الكتاب.«

للخليج  التنفيذي  الرئيس  األنصاري،  السيد عصام  قال  جانبه  ومن 
للتأمين )البحرين تكافل( لشركة التكافل الدولية: » إننا في التكافل 
فيه ونسعى  نعمل  الذي  المجتمع  نحو  بمسؤوليتنا  ملتزمون  الدولية 
المساهمة  هذه  لمثل  وتبنينا  التكافلي  التأميني  الوعي  لنشر  دائما 
الفكرية في رفد المكتبة التكافلية وتعزيز المدارك العلمية الخاصة 
الخدمة  بمبادئ  والتزامنا  رؤيتنا  يمثل  أمر  لهو  التكافل  بصناعة 
والنزاهة واالحترافية والتي تعد جوهر قدرتنا على النجاح وتحقيق 

تطلعات عمالئنا«.

استخدامه  وسيتم  عالمياً،  الكتاب  نشر  سيتم  أنه  بالذكر  والجدير 
 BIBF لشهادة  األربع  الوحدات  إلحدى  رئيسي  دراسي  كمرجع 
شهادة  هذه  وتعد   .)CIIP) المعتمد  اإلسالمي  التأمين  محترف   -
معهد  قبل  من  )التكافل(  اإلسالمي  التأمين  في  معتمدة  احترافية 
BIBF، باالستعانة بخبرات طاقمها التدريبي المحترف في التأمين 

والتمويل اإلسالمي. 

التأمين  تدريب قطاعي  في  الرائد عالمياً   BIBF ويعتبر معهد
للنهوض  احترافية  شهادات  بتقديمه  وذلك  اإلسالمي،  والتمويل 
بالقطاعين في المملكة والمنطقة، كما يتمتع المعهد ببصمة عالمية، 

حيث يوفر التدريب في أكثر من 64 دولة حول العالم.

 )GIG( شراكة استراتيجية بين مجموعة الخليج للتأمين
ومعهد )BIBF( إلصدار كتاب في التأمين اإلسالمي )التكافل(

BIBF نبذة عن معهد
 )BIBF( يعتبر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة، وهو 
تابع لمصرف البحرين المركزي. ويقوم المعهد بدور حيوي 
في تدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين ومنطقة 

الخليج العربي، والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

يلتزم المعهد بالتمّيز مجال توفير التعليم والتدريب في جميع 
للعديد  التخصصات التجارية الرئيسية، و يعد شريكاً رسمياً 
الفكر  قيادة  توفير  في  العالم  مستوى  على  المؤسسات  من 

والتقييم والتدريب في:

o ،الخدمات المصرفية والمالية
o ،الصيرفة اإلسالمية
o ،التنمية التنفيذية
o ،المحاسبة والتمويل
o ،الدراسات األكاديمية
o ،القيادة واإلدارة
o ،إدارة سلسلة التزويد
o ،التأمين
o التحول الرقمي وإدارة المشاريع؛

األمر الذي يؤدي إلى حلول متكاملة لقطاع األعمال.
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على االرقام التالية:

قسم التسويق واالتصال:

media@bibf.com | 17815596
www.bibf.com
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من منظور الزمن الالزم لرسوخ بنيان 
شركات الخدمات المالية.

التأمين  إعادة  شركة  انطلقت 
قوامها  صلبة  قاعدة  على  العراقية 
سوق  من  به  حظيت  الذي  الدعم 
التأمين العراقي الذي كان يعيش فترة 
لإلعادة  أعطيت  فقد  وازدهار.   نمو 
من  وازنة  إلزامية  حصة  العراقية 
وتعاون  بمباركة  السوق،  أعمال 
والشركات  اإلشراف  جهة  قيادات 
التي  الكبيرة  األسماء  المباشرة.  
نتحدث عنها، مع حفظ األلقاب، تضم 
أديب جلميران، عبد الباقي رضا، بديع 
خليل  رؤوف  الخالق  َوَعَبد  السيفي 
التي  لألسماء  والمتأمل  وآخرين.  
التأمين العراقي  كانت في قيادة قطاع 
حين تأسيس اإلعادة العراقية سرعان ما يدرك أن أصحابها كانوا 
من مخرجات نظام التعليم في العهد الملكي ما يؤكد ما تقدم بشأن 
النظام  فجر  انبالج  قبل  العراق  في  الدولة  بناء  مشروع  جّدية 

الجمهوري عام 1958.
في  جمة  تفاصيل  إلى  القارئ  يأخذ  رجب  د.  مع  الحوار 
تأسيس  في  بها  تشبَّث  التي  والمعايير  والعملية  العلمية  مسيرته 
وبناء اإلعادة العراقية التي ربما يمكن اعتبارها ذروة انجازاته 
وإن لم تقتصر عليها.  فإلى جانب نجاحه في تأسيس تلك الشركة 
صاحبة  التأمين  إعادة  شركات  مصاف  إلى  بها  والوصول 
الحضور على مستوى العالم الثالث، أسهم د. رجب في مشاريع 
 )1964( للتأمين  العربي  العام  االتحاد  منها  أخرى  عربية 
العربي  والصندوق   )1972( التأمين  إلعادة  العربية  والشركة 

لتأمين اخطار الحرب )1980(.
نص  بإنتاج  محكوم  رجب  د.  مثل  قانون  رجل  مع  الحوار 
كثيف وطافح بالحذر العلمي.  وما نرمي إليه بهذا القول هو أن 

مراجعة الكتاب ربما ال تغني في كثير عن قراءته.
التأمين العربي.  وهو  الكتاب في خانة تاريخ قطاع  يندرج 
يلقي بصيًصا من الضوء على جانب من هذا التاريخ، الذي ما 
زال بانتظار من يلقون عليه حزًما من نور البحث الكاشف له 

وعنه.
المعارف-  منتدى  الناشر  من  الكتاب  على  الحصول  يمكن 

بيروت لبنان

rabih@almaarefforum.com.lb :بريد إلكتروني

حـــوار

من  بصيص  إلقاء  محاولة  في 
صناعة  في  كان“  “ما  على  الضوء 
“حوار  صدر كتاب  العربية،  التأمين 
-الدكتور  التأمين  إعادة  في  رائد  مع 
ثمرة  هو  والكتاب  رجب“.   مصطفى 
التريكي  تيسير  أجراه  موسع  حوار 
مصطفى  الدكتور  مع  كمال  ومصباح 

رجب.
العقود  إلى  الكتاب/الحوار  يأخذ 
من  الثاني  النصف  من  األول  الثالثة 
القرن العشرين.  تلك العقود التي شبَّ 
رجب في بدايتها عن الطوق مواصاًل 
ثانوية  من  أخذته  بّراقة  علمية  مسيرة 
غير   )1950( البصرة  في  العّشار 
السياب  بدر شاكر  البعيدة عن جيكور 
في أبو الخصيب، إلى كلية القانون في 

جامعة بغداد، ليتخرج منها بعد سنوات محتاًل الترتيب األول في 
دفعته ولينتهي به المطاف بعد فترة قصيرة من العمل في محاكم 
البصرة، مبتعًثا للحصول على شهادة الدكتوراة في أحكام القانون 
المدني المقارن من جامعة جنيف.  َوّقد عاد إلى العراق حاماًل 

تلك الشهادة عام 1958.
من المعروف عن د. رجب انه رجل قانون بامتياز. وهو بهذه 
الصفة ال يبرح الحذر في الكالم، معتصًما بما تمليه عليه ثقافته 
القانونية األمارة بدقة التعبير وعدم اإلطناب.  وهذا يشجع على 
القول بأن ما قاله د. رجب بين السطور ربما يفيض حجًما عما 

أفصح به َجْهًرا في حوارنا معه.
ابتعاثه  ظروف  أن  خلفها  أو  معه  الحوار  سطور  بين  نقرأ 
التي عرضت عليه، تؤشر مجتمعة  العليا، والمناصب  للدراسة 
إلى أن جذور مشروع بناء الدولة في العراق تمتد في تربة كيانه 
إلى سنوات طويلة قبل انبالج عهد الجمهورية عام 1958.  كان 
بناء الكوادر القادرة على بناء الدولة وقيادتها وصواًل إلى التنمية 
االقتصادية والتقدم يشكل على ما يبدو أحد ركائز ذلك المشروع.
ريادة الدكتور رجب في مجال إعادة التأمين ترتكز إلى أنه 
وقد    .)1960( العراقية  التأمين  إعادة  لشركة  المؤسس  كان 
مديرها  منصب  في  واستمر  تأسيسها  منذ  الشركة  إدارة  تولى 
العام لعقدين من الزمن أو ما يزيد قلياًل عن ذلك.  واستطاعت 
والذي  معه،  عمل  الذي  العمل  فريق  وبفضل  بقيادته  الشركة 
التأمين  سوق  ثقة  تكتسب  أن  وحفزه،  وتدريبه  اختياره  أحسن 
العراقي وأسواق التأمين العربية امتداًدا إلى أسواق الدول النامية.  
تحقق كلُّ ذلك في مدة عقد من الزمن، وتلك مدة قياسية نسبًيا 

ضوء على كتاب تيسير التريكي ومصباح كمال

حوار مع الرائد في إعادة التأمين-الدكتور مصطفى رجب
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يسعد األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين أن تتقدم بخالص التهنئة
لألستاذ/ سمير إبراهيم الوزان

بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس اإلدارة الشركة المتحدة للتأمين – مملكة البحرين
ونتمنى لسيادته كل التوفيـق وللشركة المتحدة للتأمين كل التقــدم واالزدهــار.

يسعد األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين أن تتقدم
لألستاذ/ شريف الغمراوي

بأصدق التهاني والتبريكات، بتعيينكم العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين – مصر
كما ندعو لكم بالتوفيق ، وكل النجاح لشركة قناة السويس للتأمين

تتقــدم األمانـة العامـة لالتحــاد العــام العربــي للتأميـن بخالـص التهنئـة
 لألستاذ/ لعيش زهير  

بمناسبة تعيينكم رئيساً لمجلس اإلدارة والمدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين – الجزائر
متمنيــن لكم كل التوفيق في مهمتكم، وللشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين التقــدم واالزدهــار.

 وهللا ولي التوفيق؛

تقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين أصدق التهاني
لألستاذ/ ناصر بن سالم البوسعيدي

إلعـادة توليكـم رئاسـة مجلـس إدارة  الجمعيـة العمانيـة للتأميـن – سـلطنة عمـان ونتمنـى لكـم دوام 
التميـز والنجـاح وللجمعيـة العمانيـة للتأميـن التقـدم واالزدهـار.

 تتقــدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأميـن بخالص التهنئة 
لألستاذ/ يوسف بن ميسية

 بمناسبة تعيينكم رئيساً لمجلس إدارة اإلتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين
متمنيـن لكـم كل التوفيـق فـي مهمتكـم ولإلتحـاد الجزائـري لشـركات التأميـن وإعـادة التأميـن التقـدم 

واالزدهـار. وهللا ولـي التوفيـق؛
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يسر األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين أن تتقدم بخالص التهنئة
لسعادة األستاذ/ أشرف سالمان 

بمناسـبة تعيينكـم رئيسـاً لمجلـس إدارة شـركة المهنـدس لتأمينـات الحيـاة – جمهورية مصـر العربية، 
متمنيـن لشـخصكم الكريـم كل التوفيـق فـي منصبكم الجديد ولشـركة المهندس لتأمينـات الحياة – مصر 

كل التقـدم والنجاح.

 تتقــدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأميـن بخالص التهنئة 
لألستاذ/ علي صالح الفضالة

بمناسبة تعيينكم رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة للتكافل – قطر
متمنين لكم النجاح في مهمتكم وللشركة العامة للتكافل التقـدم واالزدهار.

يسعد األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين أن تتقدم
لألستاذ/ مصطفى مهني

بأصدق التهاني والتبريكات، بتعيينكم العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي – مصر ،
كما ندعو لكم بالتوفيق وكل النجاح لشركة بيت التأمين المصري السعودي

يسعد األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين أن تتقدم
 لألستاذ/ حمد محمد المانع 

بأحـر التهانـي والتبريـكات، بمناسـبة تعيينكـم رئيسـاً لمجلـس اإلدارة للشـركة القطرية العامـة للتأمين 
وإعـادة التأميـن – قطر

كما ندعو هللا بالتوفيق للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تحت رئاسته

األستاذ/ محمد العيلة
بمناسبة تعيينكم مديراً عاماً للشركة العامة للتكافل – قطر  

متمنًيـا  التهاني والتبريـكات  بتقديـم صـادق  للتأميـن  العربـي  العـام  لالتحـاد  العامـة  لألمانـة  يطيـب 
واالزدهـار التقـدم  للتكافـل  العامـة  وللشـركة  والنجـاح  التوفيـق  الكريـم  لشـخصكم 

تتقــدم األمانـــة العامـــة لالتحـــاد العـــام العربــــي للتأميــن بخالــص التهنئــة
لألستاذ/ بدر خالد العنزي

الرئيـس التنفيـذي لشـركة سـوليدرتي السـعودية للتكافـل – المملكـة العربية السـعودية - رئيس اللجنة 
التنفيذيـة لمـدراء العاميـن لشـركات التأميـن، متمنيـــن لكـم النجــــاح في مهمتكم ولشـركة سـوليدرتي 

السـعودية للتكافـل كل التقـــدم واالزدهـــار.  وهللا ولـي التوفيق؛
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With all grief and sorrow …
With all love and appreciation for 
everything she has done …
The Insurance Federation of 
Egypt and its Board of Direc-
tors and employees mourn the 
dearest colleague and instructor 
Mrs. Azza Arfeen , the executive 
director and senior advisor of Insur-
ance 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
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 ≈∏Y  πîÑJ  ⁄h  É¡jód  Ée  πc  â£YCG  »àdG  Ió«°ùdG
A»°ûH É¡∏ªY

 ´É£≤dÉH  Ú∏eÉ©dG  øe k’É«LCG  âLôNCG  »àdG  Ió«°ùdG
IOÉ≤dG øe ΩOÉb π«L OGóYG ‘ âªgÉ°Sh

√ôµJ ⁄h âÑMG ... πîÑJ ⁄h â£YCG

... …ô°üŸG ÚeCÉàdG ´É£b äGóFGQ øe Ió«°ùd kÉYGOh

 í«°ùa ∂æµ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH ∑óª¨àj ¿CG ˆG ∫CÉ°ùf
... ¬JÉæL

ÚeCG

ÚeCÉà∏d …ô°üŸG OÉ–’G ¢ù«FQ 

…ÒgõdG AÓY

نعي الفاضـــلة
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With all grief and sorrow …
With all love and appreciation for 
everything she has done …
The Insurance Federation of 
Egypt and its Board of Direc-
tors and employees mourn the 
dearest colleague and instructor 
Mrs. Azza Arfeen , the executive 
director and senior advisor of Insur-
ance 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

… ≈°SC’Gh ¿õ◊G πµH

¬àeób Ée πµd ôjó≤àdGh Ö◊G πµH

 ÚeCÉà∏d  …ô°üŸG  OÉ–’G  ≈©æj
 ¬H  Ú∏eÉ©dG  πch  ¬JQGOإ  ¢ù∏›h

 IPÉà°SC’Gh  á∏«eõdGh  á∏°VÉØdG  Ió«°ùdG
 …ò«ØæàdG  ôjóŸG  ,ÚaQÉY  IõY  Iõjõ©dG

 ÚeCÉà∏d …ô°üŸG   OÉ–’G …QÉ°ûà°ùe ÒÑch
.2018 ΩÉY òæe

 É¡FÉ£©H …ô°üŸG ÚeCÉàdG  ´É£b äôKCG  »àdG  Ió«°ùdG
.1976 ΩÉY É¡JÒ°ùe AóH òæe kÉeÉY40 øe ÌcC’

 ágGõædÉH  É¡JÒ°ùe  á∏«W  â∏–  »àdG  Ió«°ùdG
Iô£©dG IÒ°ùdGh Ió«ª◊G ¥ÓN’Gh

 ≈∏Y  πîÑJ  ⁄h  É¡jód  Ée  πc  â£YCG  »àdG  Ió«°ùdG
A»°ûH É¡∏ªY

 ´É£≤dÉH  Ú∏eÉ©dG  øe k’É«LCG  âLôNCG  »àdG  Ió«°ùdG
IOÉ≤dG øe ΩOÉb π«L OGóYG ‘ âªgÉ°Sh

√ôµJ ⁄h âÑMG ... πîÑJ ⁄h â£YCG

... …ô°üŸG ÚeCÉàdG ´É£b äGóFGQ øe Ió«°ùd kÉYGOh

 í«°ùa ∂æµ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH ∑óª¨àj ¿CG ˆG ∫CÉ°ùf
... ¬JÉæL

ÚeCG

ÚeCÉà∏d …ô°üŸG OÉ–’G ¢ù«FQ 

…ÒgõdG AÓY

رثــــــــــاء

رثــــــاء

كلمة رثاء ... وكلمة وفاء 
فجعنـا جميعـا بخبـر وفـاة األسـتاذة عـزة عارفيـن بعـد معانـاة كبيـرة مع المـرض وال نملك سـوى الدعاء لهـا بالرحمة 

والمغفـرة وان يكـون مثواهـا الفـردوس األعلـي مـن الجنـة » إنـا هلل وإنا إليـه راجعون «

وإيمانـا  منـى بقيمـة الوفـاء لمـن خدمـوا قطـاع التأميـن المصـرى ، حيـث تمتـد عالقتـي مـع األسـتاذة عـزة عارفيـن 
العمليـة مـع الشـركة المصريـة إلعـادة التأميـن ثـم علـي مـدى أكثر مـن 40 عاما عندما بدأت مسـيرتها 

الخارجيـة بالشـركة ، ثـم كانـت لهـا إسـهامات أصبحـت مسـؤوله عن قطاع البحـوث والعالقات 
التأميـن المصرى سـواء مع الهيئـة الرقابية و إنجـازات علـي مـدى عـدة عقـود فـي سـوق 
أو معهـد التاميـن بمصـر.علـي التأميـن  أو االتحـاد المصـري للتأميـن 

المصـري  لالتحـاد  رئاسـتى  فتـرة  وطيلـة  إلـى   مـن 2008  الفتـرة  خـالل  للتأميـن  
التنظيميـة 2017 سـاهمت األسـتاذة عـزة عارفيـن من  اللجنـة  فـي  عضويتهـا  خـالل 

فـي تنظيـم المؤتمـرات التـي نظمهـا االتحـاد التـي شـكلت باالتحـاد لمعاونة رئيـس  االتحاد 
عـدد مـن  اتحـادات التأميـن اإلقليميـة ومنهـا المصـري للتأميـن خالل هذه الفتـرة بالتعاون مع 

للتأميـن وإعـادة التأميـن ومنظمـة التأميـن األفريقيـة االتحـاد العـام العربـى للتأميـن واالتحـاد االفرواسـيوى 
واالتحـاد العالمـى لشـركات التكافـل والتأميـن اإلسـالمية ، وكان لهـا دور كبيـر فـي إنجـاح هـذه المؤتمـرات مـع بقيـة 
أعضـاء اللجنـة التنظيميـة والتـى اسـترد مـن خاللهـا سـوق التأميـن المصـري  مركـز الريـادة لقطـاع التأميـن العربـى 

واالفرواسـيوى.

 كمـا كان لألسـتاذة عـزة عارفيـن مسـاهمة فعالـة معنـا باالتحـاد المصـرى للتأميـن خـالل فتـرة رئاسـتى  فـى إعـداد 
وإصـدار كتـاب  ) تاريـخ صناعـة التأميـن فـي مصـر( مـن خـالل عضويتهـا فـى اللجنـة المشـكلة لهـذا الغـرض تحـت 

االتحاد. مظلـة 

 وال يمكـن أن ننسـى الـدور الـذى قامـت بـه األسـتاذة عـزة عارفيـن فـي تطويـر منتجـات التأميـن متناهـي الصغـر من 
خـالل تعاونهـا مـع لجنـة التأميـن متناهـي الصغـر وتأميـن المشـروعات الصغيرة والمتوسـطة التى شـكلت تحت مظلة 
االتحـاد المصـرى للتأميـن خـالل هـذه الفتـرة لتطويـر وتنميـة  هـذا القطـاع الحيـوى الهـام ، ثـم مسـاهمتها أيضـا مـع 
معهـد التاميـن بمصـر خـالل رئاسـتى لـه فـي إعـداد دبلومـة التأميـن متناهي الصغـر وتنظيـم اول دورة لهـذه الدبلومة 
علـي مسـتوي دولـي حيـث حاضـر فيهـا خبراء عالميـون متخصصون  فـي التأمين متناهـي الصغر تحـت مظلة الهيئة 

العامـة للرقابـة الماليـة واالتحـاد المصـري للتأميـن ومعهـد التأمين بمصر 

حقيقـة ال يتسـع المجـال لكـي أسـرد جميـع مسـاهمات وإنجـازات األسـتاذة عـزة عارفيـن ربمـا تتـاح الفرصـة فـي 
المسـتقبل لكـي نتحـدث عـن هـذه المسـاهمات واالنجـازات بإسـهاب وتفصيـل أكثـر.

 رحم هللا الفقيدة العزيزة والهم أسرتها وأسرة التأمين في السوق المصري الصبر والسلوان

عبد الرؤوف قطب 
رئيس االتحاد المصري للتأمين السابق
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تليفون : 

املركز الرئيسى : 
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