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مــرت علينــا ســنة 2020 بــكل مخاوفهــا و اإلقفــال و الركــود اإلقتصــادي الــذي 
صاحبهــا؛ و مــع بدايــة 2021، كلنــا نحــاول اخلــروج مــن األزمــة بطريقــة أو 

بأخــرى:
حتــاول الشــركات التأقلــم مــع الوضــع اجلديــد عــن طريــق الرقمنــة وعــن طريــق 
تخفيــف تكاليفهــا والتســويق عبــر كل الوســائل وخاصــة اســتعمال التطبيقــات 
ــر  ــا تأثي ــي خلفه ــة الت ــات األزم ــي لتجــاوز تبع ــن يكف ــن كل هــذا ل ــت، لك واإلنترن

الكوفيــد والتــي ميكــن أن تســتمر لســنوات.
إذا كان كل هذا لن يكفي فما العمل؟

أوال: يجــب أن نعتــرف بــأن أزمــة الكوفيــد وإن فاجأتنــا، إال أنهــا لــم تكــن إال 
العامــل الــذي أبــرز إلــى الوجــود مجموعــة مــن نقــط الضعــف الهيكليــة. 

ــى صفحــات »التأمــن  ــد مــن املداخــات وعل ــا: كمــا أشــرنا ســابقا يف العدي ثاني
العربــي« ضعــف املنظومــة الصحيــة وعــدم قدرتهــا علــى مواجهــة أزمــة طــواريء 

 COVID19 مبســتوى
لتعويــض  تكــن كافيــة  لــم  التضامــن أو احلمايــة االجتماعيــة  كمــا أن أنظمــة 

العمــل. الذيــن فقــدوا وظائفهــم أو توقفــوا مؤقتــا عــن  العاملــن 
ثالثــا: شــركات التأمــن جــزء مــن النســيج االقتصــادي و أحــد األدوات التــي حتمــي 
املجتمــع و لهــذا يجــب أن يعــاد التفكيــر يف مســاهمتها يف االقتصــاد و األهــم يف 

توفيــر احلمايــة الشــاملة  وتعويــض املتضرريــن مــن الكوفيــد – 19 و تبعاتــه.
ــى  ــة االدخــار عل ــب دورا أساســيا يف عملي ــف ميكــن لشــركات التأمــن أن تلع كي
املســتوى الوطنــي؟ فكلمــا زادت أقســاطها زادت احتياطاتهــا، وخاصــة يف فــرع 
احليــاة والفــروع الطويلــة األمــد ولكــن األهــم، هــو الــدور األكبــر الــذي ميكــن 
لشــركات التأمــن أن تلعبــه إذا اســتطاعت إدمــاج فئــات جديــدة يف التأمــن، 

املســألة ليســت بالســهولة وال هــي تقتصــر علــى الوعــي التأمينــي.
 CORPORATE شــركات التأمــن يجــب أن تنتقــل من التفكير املؤسســاتي الصرف
إلــى التفكيــر املجتمعــي CORPORATE SOCIAL RESPONSABILTY، دون إلغــاء 

األهــداف الرأســمالية املشــروعة ألصحــاب رأس املال.
ــر املجتمعــي تكــون الشــركات يف وضــع أحســن للمســاهمة  ــى التفكي باالنتقــال إل
يف املجهــود الوطنــي مــن أجــل االدخــار ولتوفيــر حمايــة أفضــل لــكل املواطنــن.

العديــد مــن احلكومــات أطلقــت مبــادرات للشــمول املالــي وللتأمــن الصحــي 
الشــامل جلميــع املواطنــن، هــذه املبــادرات لــن تنجــح إال بتظافــر جهــود كل 
األطــراف ذات العاقــة يف العمليــة التنمويــة )حكومــات، مؤسســات اجتماعيــة 
ــكل  ــي ب ــي( مــن جهــة؛ ومــن جهــة أخــرى القطــاع املال أو منظمــات املجتمــع املدن
وشــركات  الصغــر  املتناهــي  التمويــل  التمويــل،  شــركات  )املصــارف،  مكوناتــه 

التأمــن(
ما هي مصلحتنا كشركات التأمني؟

أوال: شــركات التأمــن تســعى إلــى توســيع رقعــة التأمــن وزيــادة عــدد املســتفيدين 
وبذلــك ترفــع مــن إجمالــي أقســاطها ومــن األربــاح؛ بالولــوج إلــى فئــات جديــدة، 
ســتكون هنــاك تكلفــة إضافيــة ممــا ال شــك فيــه لكــن علــى املــدى البعيــد ســيتزايد 

العائــد وســترتفع نســبة مســاهمة التأمــن يف النــاجت القومــي اخلــام.
ثانًيــا: ونظــًرا ألن قطــاع التأمــن يســاهم بشــكل مهــم يف االقتصــاد الوطنــي فــكل 

منــو اقتصــادي يترتــب عنــه منــو يف أقســاط التأمــن.
كيف ستتمكن الشركات يف التوسع لتشمل الفئات األقل دخالً؟

كثــر احلديــث منــذ ســنن عديــدة عــن التمويــل والتأمــن املتناهــي الصغــر لكننــا 
 ،ENDA -الزلنــا يف بدايــة الطريــق، هنــاك مبــادرات هنــا وهنــاك )مصــر، تونــس

املغــرب وفــا للتأمينــات( 
لكــن لــم تعمــم التجربــة؛ هنــاك أســباب موضوعيــة: يف دول اخلليــج مســتوى 

الدخــل مرتفــع والــدول تفــي بحاجيــات مواطنيهــا.
يف الــدول الغيــر النفطيــة، ميزانيــات الــدول ليســت قــادرة علــى حتمــل أعبــاء 
إضافيــة، كمــا أن برامــج اإلصــاح الهيكلــي والسياســات االقتصاديــة خفضــت 

امليزانيــات  نســب  مــن 
للصحــة  املخصصــة 
االجتماعــي؛  والدعــم 
لــذا فاحلكومــات حتــاول 
تشــجيع  اإلمــكان  قــدر 
مبــادرات الشــمول املالــي.
كشــركات تأمــن ميكــن أن 
نلخــص فــرص النمــو عبــر 

الفــروع التاليــة:
والــذي  الطبــي:  التأمــن 
توفيــر  منــا  يتطلــب 
تكلفــة  بأقــل  تغطيــات 
وللشــركات. للمواطنــن 
ــكات: وخاصــة  ــرع املمتل ف
للشــركات  بالنســبة 
الصغيــرة  الفرديــة 
ولــكل  وللحرفيــن 
العاملــن يف القطــاع الغير 
 INFORMAL املهيــكل 

الرفــات. ونقــل  الدفــن  تكاليــف  عــن  والتعويــض  احليــاة  تأمينــات 
التأمــن ضــد مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة: بالنظــر إلــى الكــوارث التــي حدثــت يف 
املنطقــة العربيــة يف العقــود األخيــرة، لــم يعــد مــن املقبــول عــدم توفيــر تغطيــات 
لألفــراد واملمتلــكات؛ لــذا هنــاك ضــرورة لكــي تعمــل احلكومــات مــن جهتهــا علــى 
تغطيــة الفئــات الضعيفــة مــن خــال ميزانيتهــا، وعلــى شــركات التأمــن أن توفــر 
تغطيــات عــن الكــوارث مــع كل بوليصــة تصدرهــا، وهنــاك منــاذج يف املنطقــة 
ــة  ــوارث طبيعي ــا. إن إضافــة 0.01 باأللــف قســط ك ــداء به ــة ميكــن االقت العربي
إلــى كل البوالــص لــن يجعلهــا غاليــة التكلفــة علــى األفــراد والشــركات؛ ومــع 

ــة. ــكات ســتنخفض التكلف ــاف املجتمــع وكل املمتل ــة كل أطي شــمول التغطي
وماذا عن تكلفة التأمني؟

ــف  ــض تكالي ــن تخفي ــا ســنتمكن م ــة وتخفيضه ــف اإلداري ــى التكالي ــا عل بضغطه
ــا؟ التأمــن ولكــن كيــف ســيتم ذلــك عملي

وحدهــا الرقمنــة ســتمكننا مــن تخفيــض التكاليــف، إذا كان املواطــن العــادي 
يســتعمل هاتفــه النقــال يوميــا، فاألجــدر بنــا أن جنعــل تطبيقــات الهاتــف الوســيلة 

ــع منتجــات التأمــن. األساســية لتوزي
تخفيـــــــــــــــض التكاليــف لــن يأتــي إال إذا كانــت أعــداد املؤمنــن لهــم كبيــرة، بحيث 
نســتفيد مــن Economy of scale ومــن تكلفــة إعــادة تأمــن أقــل، و األهــم أن 

.)Mitigation Risks(  األعــداد الكبيــرة متكــن مــن توزيــع أوســع لألخطــار
تبســيط املنتجــات مســألة ضروريــة و جعلهــا ســهلة علــى اجلميــع و التنقيــص مــن 
pre- شــروط واســتثناءات الوثيقــة وجعــل االكتتــاب فيهــا أوتوماتيكيــا وبــدون

.  underwriting
 هل ميكن للدولة أن تلعب دورًا يف تقليص التكاليف؟ 

ــا خطــط للتأمــن الصحــي الشــامل، فمــن  ــد مــن احلكومــات لديه مبــا أن العدي
ــا. ــادرات قطــاع التأمــن ودمجــه يف مخططاته ــا دعــم مب واجبه

ــا  ــذا وجــب علين ــم مــا قبــل 2020 ل ــم مــا بعــد 2020 غيــر عال اخلالصــة: عال
التأقلــم مــع الوضــع اجلديــد العــادي New Normal . ســنتعرض لكــوارث 
املنــاخ  تغيــر  و  أن االحتبــاس احلــراري  املؤكــد  لكــن  املســتقبل،  وجائحــات يف 
 severeوأخطــر frequent ســيكونا الســبب يف كــوارث طبيعيــة أكثــر حدوثــا

وبالتالــي مســؤوليتنا املجتمعيــة واألخاقيــة كبيــرة.
فلتكن صناعة التأمن وبكل أطيافها على قدر املواجهة.

و ماذا بعد ؟

شكيب أبو زيد
األمين العام

االفتتاحية
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Asymetrie des marches d’assurance du 
maghreb central

اإلدارة  املاليــة اجلزائريــة كعضــو مجلــس  وزارة  املهنــي يف  نشــاطه  بــدأ 
ومديــر عــام لشــركات CAAR وكرئيــس مجلــس إدارة SAA ومستشــار 

.)1985 – 1963( اجلزائــري  املركــزي  البنــك  محافــظ  ونائــب 
أســس شــركة بســت ري يف عــام 1984، وظــل يرأســها الــي ســنة 2008. 

كمــا كان عضــو مجلــس إدارة لشــركات مجموعــة البركــة.
ــر  ــس ادارة Trust Re و  Trust Algeriaاجلزائ مستشــاراً وعضــو مجل

منــذ عــام 2008
أســس معهــد متويــل التنميــة يف املغــرب العربــي الــذي لــه الفضــل يف تكويــن 
املئــات مــن األطــر العليــا التــي تديــر شــركات التأمــن واملصــارف يف تونــس 

واجلزائــر.
كمــا أنــه يعتبــر مــن الــرواد احلداثيــن يف صناعــة التأمــن ويعتبــر مرجعــا 

كبيــراً ولــه العديــد مــن املقــاالت واألبحــاث والدراســات
وإذ أتقــدم شــخصياً بالشــكر إلــي األســتاذ فريــد بنبوزيــد الــذي خصنــا بهــذا 
البحــث، أفعــل هــذا نظــراً للقيمــة العلميــة ملــا يكتبــه ومــن منطلــق االعتــراف 

باجلميــل إلــى أســتاذي ورئيســي الســابق.

 شكيب أبو زيد
األمني العام لالتحاد العام العربي للتأمني

L’observation des principaux indicateurs macroéconomiques des activités d’assurance dans les trois 
pays du Maghreb central permet d’apprécier le potentiel de croissance de l’ensemble de la sous-région.
Toutefois entre les trois marchés il existe des différences importantes au plan de la production et au 
niveau des branches d’assurance. Ces différences bien étudiées pourraient permettre une réduction 
des écarts entre les trois pays.
En effet dans des conditions socio culturelle et macroéconomiques relativement identiques, c’est le 
marché au plus faible PIBPA de la sous-région qui présente les meilleures performances. 

األستاذ رضا فريد بنبوزيد يف سطور

األستاذ رضا فريد بنبوزيد
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À partir de ces chiffres globaux avec comme 
objectif de rejoindre progressivement le niveau 
de primes, de pénétration et de densité actuel du 
marché marocain les volumes de primes à atteindre 
donneraient au Maghreb central une position 
importante en Afrique et dans la zone MENA. 
Sur la base de la densité d’assurance du marché 
marocain, le potentiel des deux autres marchés 
représente à terme des volumes de primes considérables.
La réflexion qui s’impose est donc d’analyser les raisons ayant créé au fil du temps un tel écart entre ces 
trois marchés et ainsi d’identifier les stratégies permettant de réduire les ecarts entre eux.

EVOLUTION DU TAUX DE PENETRATION 1980-2019

L’évolution du taux de pénétration sur une longue période, avec un point de départ relativement proche, 
aboutit à des écarts importants de l’ordre de 3 à 1,6 en fin de période, qu’il est nécessaire d’expliquer.
Par ailleurs un des éléments de cette réflexion comporte, l’analyse des différences dans les branches 
d’assurance qui complète et explique en partie les écarts très importants de la valeur des différents 
marchés.
Cette analyse par branches peut prendre en considération la composante vie/non vie d’une part et la 
part de l’assurance auto dans le portefeuille total. 

Primes en Md USD
Sources Rapports ACAPS/CGA/CNA 2019 et Estimations ONS (Algérie) Estimations Presse Maroc/
Tunisie
Il faut noter à propos de la branche automobile que son rôle dans les marchés est le plus important 
si l’on considère son activité globale production et sinistres qui représente 70 à 80 % de l’activité, la 
sinistralité cédée aux réassureurs pour les grands risques étant externalisée
Dans l’observation des trois marchés, le cas de la branche automobile illustre bien les différences de 
situation : 
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Les primes moyennes doivent être corrigées en déduisant le pourcentage de véhicules non assurés, 
qui en France suivant l’estimation du Fonds de Garantie est de l’ordre de 3% et devrait être dans les 
pays du Maghreb nettement plus élevé en l’absence de chiffres disponibles, et pour la simulation, il est 
possible de retenir un taux de l’ordre 10%.
Source FGA France / Atlas Magazine
Les écarts de la prime moyenne corrigée, qui sont de 3 fois moins pour l’Algérie et 1,8 pour la Tunisie, 
méritent d’être explicités.
Dans le cas de l’Algérie cet écart traduit deux facteurs sur lesquels les assureurs se penchent déjà 
: la concurrence sur les primes des risques facultatifs de la branche automobile et la faiblesse de la 
prime du risque obligatoire. A ces deux facteurs s’ajoutent une gouvernance limitée des indemnisations 
directes et indirectes des sinistres dommages matériels, relevée par l’autorité de contrôle. 
Dans le cas de la Tunisie les facteurs semblent plutôt relever de la rigueur de gestion des indemnisations 
matérielles et de conditions contractuelles contraignantes : franchises, règles de souscription.
 A ces aspects liés à la gestion s’ajoute la baisse de l’assiette de prime résultant de l’âge moyen du parc 
majoré par la baisse du pouvoir d’achat.
Compte tenu de cet ensemble d’éléments factuels il est nécessaire, après avoir évalué les raisons  
de toutes ces différences, de s’engager pour les marchés algérien et tunisien dans une démarche 
volontariste de croissance.
D’autant que le constat de ces différences pose le problème de l’efficience économique et financière de 
chacun des marchés.
Cet aspect d’efficience économique et financière des marchés d’assurance pose un problème crucial 
celui de la prime « domestique » dans les marchés émergents et de la création de valeur dans l’économie.
La notion de prime domestique correspond à la prime nette restant dans le pays après cessions en 
réassurance
La structure du marché traduit une dépendance plus ou moins grande à la réassurance, et la faiblesse 
de l’assurance vie et de l’assurance dommages aux biens des particuliers conduit naturellement à des 
niveaux de cession élevés.
Si la réassurance permet une bonne gestion des risques les plus importants la faiblesse du volume des 
primes à forte rétention (Risques simples, Vie, Auto) diminue le potentiel de financement de l’économie 
par le marché d’assurance.
En conclusion une observation précise de l’évolution du marché Marocain devrait permettre de dégager 
des pistes susceptibles de mettre en place des leviers de croissance dans les deux autres marchés, qui 
ne manquent ni de compétences ni de moyens.

Reyda Ferid Benbouzid  Mars 2021
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Tobias FRENZ
Head of Digital Solutions Life 
& Health, Asia Pacific, Middle  

East, Africa - Munich Re

In many ways, life insurance is like any other 
business. Success is largely dependent on efficient 
processes, satisfied customers and sustainable 
profit margins. However, there are important 
caveats: the customer experience is inherently 
problematic, the on-boarding process is complex 
and can involve multiple independent parties, 
making it inefficient by design. And the desire 
for sustainable margins co-exists with sensitivity 
around the societal impacts of profit-at-all-costs, 
and the ‘social good’ of this kind of insurance.
This has been true for as long as life insurance 
has existed. Degrees of automation have been 
introduced over time to incrementally address 
some of these issues, but the fundamentals have 
not changed significantly over time. 
However, there is a significant shift towards a 
digital transformation in the life insurance industry, 
accelerated exponentially with the onset of 
COVID-19 that forced a fundamental rethink on 
the industry in terms of customer engagement 
and required budget adjustments. Today, the 
life insurance industry exists in a world where 
customer expectations have been transformed by 
technology across both personal and professional 
fronts. Consumers today value convenience and 
speed, placing traditional life insurance practices 
under an unflattering spotlight. Attracting, engaging 
and retaining customers through the existing, 

and sometimes archaic on-boarding process is 
becoming ever more challenging, putting margins 
at risk.
Insight from our global customer base tells us 
that  insurers alike face a broadly consistent set 
of challenges as a new generation of consumers – 
well-versed in researching, buying and reviewing 
products online has entered the life insurance 
marketplace – but is not necessarily buying it. The 
inconvenience, time and even type of questions 
being asked – often intrusive and requiring details 
never shared with anyone outside closest family 
– are significant barriers to entry. Even those who 
have no intention of falling out of the process are 
lost by the wayside as doctors’ appointments, 
medical tests, blood-tests, and requests for further 
details frustrate the process and provide plenty of 
opportunities for customers to give up on their 
application. 
As risk-bearers, the insurer and reinsurer have a 
somewhat different perspective. Life insurance, 
unlike general or health insurance, are long term 
guaranteed contracts that span over decades 
and underwriting is crucial to ensure adequate 
risk selection and pricing to ensure long-term 
sustainability. 
Whilst insurers sympathize with the desire of 
a “one-click” buying experience for insurance, 
they face common challenges in false or non-

How digitalisation transforms 
 life insurance underwriting
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disclosures of heath conditions by 
applicants. This is in addition to anti-
selective behaviour that underwriting 
aims to mitigate. 
Ultimately, it is important to bear in mind 
that when it comes to transforming 
the underwriting experience, there is 
often a trade-off between a frictionless 
and fast onboarding process, and risk 
implications. 
Digital solutions are increasingly 
deployed in the underwriting 
process for life insurance to address 
the highlighted challenges and 
shortcomings. Broadly speaking, there 
are two areas where significant progress has been 
made. The existing underwriting processes have 
been streamlined and the use of data combined 
with advanced analytics and Artificial Intelligence 
(AI) technology is reinventing these processes.
1. Traditional life underwriting process 
To better understand the complexities in the 
traditional underwriting process for life insurance 
applications, a typical process is described below. 
• Applicants have to fill out a life insurance 
application form and disclose their medical and 
financial condition. The former is needed for 
medical underwriting, i.e. to assess the overall 
mortality/morbidity risk and the latter for financial 
underwriting, i.e. the evaluation of the financial 
background and current economic situation to 
prevent over-insurance and anti-selection.
• Depending on the medical disclosures in the 
application form and the applicant’s age and 
sum assured applied for, additional medical tests 
and reports might be necessary as outlined in 
Table 1 below. The simplest form is a medical 
examination report by a qualified physician, 
comprising a summary of vital signs and general 
health conditions of the applicant. With higher 
sum assured and increased age, further medical 
evidences are required - from urine tests, chest 
x-rays, to blood profile tests, stress ECGs and 
Attending Physician’s Statement (APS). APS 
is a report by a physician, hospital or medical 
facility who has treated, or is currently treating 
the applicant. The APS, in addition to the other 
medical evidence,  thus provides a detailed 
medical history in addition to the self-disclosure 
made in the application form by the applicant; this 
also allows to identify potential non-disclosure or 
misrepresentation. 

The medical underwriting process seen from 
the applicant’s perspective is cumbersome and 
inconvenient. Firstly, where paper application forms 
are used, these are often submitted incomplete 
or illegible and require a revised re-submission 
or additional queries from the insurer. Secondly, 
the inconvenience of a medical examination and 
related tests, which sometimes trigger a request 
for further investigations / tests. Thirdly, it may 
take several weeks for an APS to be completed 
and a decision made on the application. 
In the above cases insurers’ often see applicants 
dropping off and not proceeding further with the 
application. For the insurer, this means a loss of 
a paying policyholder, costs incurred that cannot 
be recovered and a frustrated customer who is 
unlikely to re-engage with the provider.
2. Increasing underwriting process efficiencies
Traditional means to manage inefficiencies in the 
new business process have been twofold:
• To reduce the number of application form 
questions, i.e. instead of the so-called “long” 
application forms with dozens of medical and 
financial questions (a.k.a. “full underwriting”), 
insurers reduced these to a mere 3-5 questions 
(“simplified issue”) or even no questions asked 
(“guaranteed issue”). The latter two are commonly 
seen in bancassurance.
• To loosen underwriting requirements such as 
increasing the non-medical limits or extending the 
age range for cover or increasing the sum assured 
limits. 
These measures do not address the actual 
process inefficiency but rather reduce the number 
of applicants that undergo full underwriting. 
Insurers are therefore treating the symptoms 
but not the underlying cause. From a risk 
management perspective, this generally results in 
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a poorer risk selection and consequently, adverse 
claims experience. A higher risk of anti-selection 
is also commonly observed, i.e. applicants 
not  providing full disclosure of their medical or 
financial situation which results in early claims 
or under-priced insurance coverage. Unless 
these risks are adequately priced in and actively 
managed by the insurer, the technical result of the 
insurer will deteriorate over time. However, in the 
face of market competition, insurers often struggle 
to implement premium increases or tightening 
of underwriting requirements. And this is where 
digital solutions come in to provide alternative 
means to improve the underwriting experience 
and processes, whilst not exposing the insurer to 
a potentially poorer claims experience. 
2.1 Evolution of underwriting automation 
The biggest impact on the underwriting process 
came with the introduction of automated 
underwriting systems, i.e. the transition from 
a manual process to a digital one. Digitising 
underwriting information has become a strategic 
necessity in a data driven world. Insurers that 
have implemented underwriting engines do have 

a significant strategic advantage over their peers. 
The availability of comprehensive underwriting 
data in a structured digital format enables 
the application of advanced analytics and AI 
techniques which were not available decades ago.
This evolution of underwriting automation can be 
broken down into four distinctive phases – the first 
two are familiar to most in life insurance:
• First generation – Jet-engines: Insurers digitised 
their systems in the transition from paper to 
electronic applications and implemented jet-
casing or clear-casing systems. These systems 
were often developed in-house and intended to 
introduce some automated capabilities to the 
underwriting process. Typically, these “engines” 
would only allow application that had no 
disclosures to be expedited through the system 
and checked for some basic business validation 
rules. By speeding up the onboarding process, 
they provided a degree of efficiency, but a majority 
of applications would often still be referred for 
manual underwriting. Because they were mainly 
based on hard-coded rules, they offered only 
limited ability to adjust boundaries or parameters 
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and any change required the involvement of the IT 
department. 
• Second generation – Automated Underwriting 
Engines (AUE): These systems introduced the 
concept of “reflexive questioning” that aims to 
mimic how an underwriter would investigate 
medical disclosures. For example, if the applicant 
discloses high blood pressure, additional reflexive 
questions would be asked to assess the medical 
severity and come to an underwriting decision at 
the point of sale. This iteration gave insurers the 
opportunity to develop, review and amend their 
own underwriting philosophy. Reinsurers provided 
comprehensive expert underwriting rulesets, 
which were based on the reinsurers’ underwriting 
manuals. These expert systems could therefore 
automate the majority of applications and 
significantly increase the straight-through-
processing (STP) rate up to 50-80%, depending 
on the underlying products and underwriting 
philosophy. Changes in the underwriting rules 
could also be done directly by the underwriters 
without the involvement of IT.
• Third generation – AUE with Advanced Analytics: 
This stage of system evolution added advanced 
analytic capabilities via data insights from 
dashboards and reports. These improvements 
allowed underwriters to closely monitor and 
analyse the performance of the underwriting 

ruleset and make adjustments to further increase 
the overall STP rate. Being able to monitor how 
underwriting changes impact the risk selection 
and claims experience is allowing insurers to 
methodically improve their underwriting. 
• Fourth generation – AUE with Predictive Models 
(a.k.a. Augmented Automated Underwriting 

as underwriting automation is augmented with 
predictive models): Even with the emergence of 
second and third generation of AUE, there can still 
be a material number of applications that these 
AUE refer for manual underwriting and this often 
results in underwriters requesting further medical 
or non-medical evidences from the applicant. 
Many of those applicants might finally still be rated 
as a standard risks, i.e. the additional evidence 
requested was – with hindsight – unnecessary 
and created inconvenience for the applicant and 
costs for the insurer. We also observe many 
applications being withdrawn (“not-taken-up”) as 
applicants do not want to provide further evidences 
or undergo medical tests, i.e. the insurer loses a 
potential customer. See Figure 1 below for typical 
workflow when AUE are implemented. AI is used 
to overcome this shortcoming as machine learning 
models are deployed within the AUE to predict the 
final underwriting outcome and only applicants 
whose probability of being a substandard risk 
is high will be referred for manual underwriting. 
Overall the STP is further increased, resulting in a 
smoother customer experience.  
Augmented underwriting also helps to deal with 
false- or non-disclosure by applicants. In a similar 
way that some applicants do not fully or accurately 
disclose their actual health status when filling 
out a paper application form, there is a risk of 

applicants manipulating questions 
asked online by an AUE. To 
manage such “gaming” or anti-
selection by applicants, predictive 
behavioural analytics models 
can be deployed to measure 
the “digital body language” of 
how applicants engage with the 
insurance application process: 
do they change answers to risk-
relevant answers, navigate back 
and forth, hesitate in answering 
or trying to skip questions, are 
the answers provided consistent 
with data from other data sources, 
etc.? Behavioural analytics 

models compute a risk-score during a web-
session to predict potential fraudulent behaviour 
and if the applicant is deemed a high fraud 
risk, the application would be subject for further 
scrutiny, e.g. referred for manual underwriting or 
a tele-interview.
Figure 1: Typical underwriting process flow and 

مقاالت



العـــــــــدد 148
مــــارس2021 م

1313

paint points from application to final underwriting 
decision. The paint points can be individualy 
addresed using machine learning models.
2.2 Improving the process where medicals are 
required
Automated Underwriting Engines do significantly 
increase the number of applications that can be 
accepted at the point of sale, however there will 
always be a proportion of applicants who require 
referral to underwriters: firstly, because they fall 
outside of a defined sum assured or age range 
or, secondly,  because they are potentially of 
substandard health and further medical evidence 
is required to establish if and at what terms an 
application can be accepted, must be postponed 
or even declined. 
An underwriter might request further medical tests 
and/or an APS, this is where applicants experience 
the highest degree of inconvenience.  Digital 
solutions have been developed to automate these 
processes:
• It is for instance common in North America that 
laboratory tests are fully digitised and can be 
consumed and processed digitally by underwriting 
engines, whereas in most other parts of the world, 
laboratory results are still transmitted via fax or 
document scans, which are manually assessed 
by the underwriter.
• The biggest obstacle in the underwriting process 
are attending physicians reports requested 
by the underwriter, which often take weeks to 
be completed and returned to the insurer, are 
sometimes incomplete and partly illegible as 
handwritten by doctors. Munich Re has deployed 
a web solution in Germany that fully automates 
this process by providing a digital APS platform: 
the underwriter would send the physician a link to 
website with specific medical questions relevant 
to the applicant’s health. Once the questions 
have been completed online by the physician, 
the system would provide the underwriter with a 
final underwriting recommendation. This reduces 
the turnaround time for physicians’ reports from 
weeks to days and also assists the underwriter 
in decision making as a recommended decision 
based on the underwriting manual is also issued.
3 Data driven risk selection process
As outlined above, significant progress has 
been made to improve the underwriting process’ 
efficiency through digital solutions. In addition, 
both insurers and reinsurers are investing heavily 
in gaining access to new data sources relevant for 

underwriting.
3.1 Data to triage applicants for accelerated 
underwriting
Paper applications have been static in the past 
and AUE introduced flexible, reflexive questioning. 
The increasing availability of new data sources 
combined with predictive machine learning models 
allows insurers to triage applicants into low, 
medium and high risks segments. Differentiated 
underwriting requirements can then applied to 
each segment, e.g. a lower non-medical limit and 
tele-interview for high risk individuals and easier 
onboarding for low risk individuals. Munich Re has 
implemented this on a large scale in India where 
false- or non-disclosures and early claims were 
materially affecting life insurers.
In North America, insurers commonly use third-
party data providers to triage applicants and 
move lower risks to accelerated underwriting. 
Prescription history, criminal history, credit scores, 
past driving or medical records are widely used 
to predict the applicant’s risk category. However 
such comprehensive data is not yet available 
to the same extent in most other markets and 
insurers will have to rely on partial or alternative 
data sources. 
3.2 New data sources from wearables and 
mobile phones
Efforts are underway to find pragmatic ways via 
mobile phones or wearables to obtain health-
related data which can be used as complements 
or proxies to substitute traditional underwriting 
criteria. Below are some examples of applications 
being investigated: 
• Facial analytics based on a selfie from a mobile 
phone can provide credible predictions for age, 
gender and body mass index (BMI); predictions 
of the smoker status via selfies has shown mixed 
results so far, but we would expect this to be 
available in the near future.
• Short facial videos and data from a fingerprint 
sensor of a mobile phone are being vetted to 
predict select vital signs of an applicant such as 
heart rate, heartrate variability, oxygen saturation 
or respiration rate. Similarly are predictions 
of blood pressure and blood sugar levels are 
currently being trialled. 
• Retina (eye) pictures with a handheld device allow 
to assess cardiovascular and cerebrovascular 
risks.
• Wearables provide an increasing range of 
health related information related to activity, heart 

مقاالت



العـــــــــدد 148
مــــارس2021 م

1414

مقاالت

rate, stress and sleep which are predictive of 
somebody’s health. 
• Various insurtechs have developed risk scores 
based on mobile and wearable data to compress 
the health and mental status into a an overall 
score.  
Reinsurers play an active role in assessing and 
quantifying the extent to which these new data 
sources are indeed credible indicators or predictors 
of an applicant’s current and long term health 
as this requires in-depth medical and actuarial 
research. A common fallacy by insurtechs when 
referring to medical studies based on the general 
population is the assumption that the results could 
be equally applied to the insured population.

4. Conclusion
Digital transformation has resulted in a continuous 
improvement of a traditionally paper based and 
tedious underwriting process.  Underwriting 
automation through rules-based expert systems is 
and has been the starting point for life insurers to 
improve the customer experience and operational 
efficiency. The digital underwriting data collected 
puts insurers at a significant strategic advantage 
over their peers in the current transition towards 
fully data driven insurers utilizing artificial 
intelligence to transform their underwriting and 

claims processes.
New data sources are introduced as proxies for 
traditional underwriting requirements, especially 
to avoid medical tests and move towards fluid-
less underwriting where justified from a risk 
management perspective. Reinsurers play 
a leading role in vetting these solutions, i.e. 
quantifying the risk impact on the mortality and 
morbidity experience.
The stage and maturity of the underwriting 
transformation varies widely by region and 
insurer. North America has a mature ecosystem 
of comprehensive, relevant underwriting data 
and advanced technology.  In Asia Pacific, many 
large insurers have deployed third-generation 
underwriting engines and early adopters 
in Southeast Asia are moving to the fourth 
generation, i.e. augmented underwriting predictive 
underwriting. In India, the focus is on AI solutions 
predicting whether an applicant poses a risk of 
an early claim or fraud and dynamically imposing 
risk-differentiated underwriting requirements. In 
the Middle East, a few insurers have implemented 
second or third generation AUE but underwriting 
processes are often still paper based. However, 
we have noted increasing activities by larger 
insurers in the Middle East to gradually transform 
their underwriting operations digitally.
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Développer une connaissance de son risque 
avant d’aller en réassurance :
Les assureurs ont l’opportunité d’optimiser leurs 
réassurances en analysant au maximum leurs 
historiques de données. 
L’audit d’un portefeuille réassuré ou non n’est 
pas un simple rapport interne. Il facilitera vos 
communications avec le législateur et vous 
permettra, d’une part de justifier vos choix en 
termes de réassurance et, d’autre part, d’optimiser 
l’utilisation de vos fonds propres.
Différentes données sont nécessaires à la 
réalisation d’un audit de réassurance. On compte 
parmi elles, celles relatives aux sinistres, aux 
cotisations, aux salariés (pour tout ce qui concerne 
l’assurance vie). Concernant les évènements 
rares intervenant dans les assurances non-
vie, ces dernières ne sont pas toujours 
disponibles. C’est le faible nombre d’évènements 
répertoriés qui en est la cause principale.  
Néanmoins, les données nationales (ou 
internationales) provenant de la littérature 
permettent, dans la grande majorité des cas, 
d’avoir des éléments statistiques qui permettent 
de compléter les données déjà disponibles, en 
utilisant un benchmark qui sera ajusté pour tenir 
compte des spécificités d’une population ou d’un 

pays.
A l’aide de modèles statistiques identifiés à partir 
de l’ensemble des données, la revue /Audit permet 
de faire un statut clair de la situation de l’assureur à 
un instant donné et de réaliser des projections sur 
l’avenir. Il est à noter que les données possédées 
par les assureurs sont généralement très 
fiables. Elles constituent une mine d’or souvent 
inexploitée et dont l’importance est sous-estimée. 
Elles permettent de tester différents scénarios de 
réassurance et de voir leurs impacts sur la gestion 
du risque, sur les fonds propres de la cédantes et 
sur un coût au plus juste de la réassurance.

Même sur les affaires à forte somme assurée :
Les affaires à fort capital (somme assurée) ainsi 
que les risques spéciaux sont souvent cédés en 
réassurance facultative L’assureur est parfois sous 
la crainte de ne pas pouvoir être réassuré. Cela 
dit, avec une analyse du risque sur l’historique 
dont il a connaissance, l’assureur peut avoir 
une idée du taux de commission qu’il pourrait 
négocier et également avoir des arguments au 
moment de la sollicitation des réassureurs pour 
réaliser le placement.  En effet, il peut déterminer 
par lui-même des plages réalistes du taux de 
commission qu’il pourrait négocier et également 

La Réassurance en 2021
Mieux se Réassurer : Les cédantes  

exploitent-elles la richesse de leurs données ?
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avoir des arguments au moment de la sollicitation 
des réassureurs pour réaliser le placement. 
Il arrive également que certains risques s’avèrent 
implacables (Tarif trop élevé). Néanmoins, les 
réassureurs et assureurs ne peuvent raisonner 
à l’échelle d’une affaire et uniquement sur base 
du prix. Dans ces conditions, l’assureur a toujours 
la possibilité d’en rassembler plusieurs risques 
de manière à diluer la mauvaise perception 
concernant une des affaires à placer par 
mutualisation en faisant jouer la loi des grands 
nombres. 

Sur les portefeuilles mutualisés : type 
Automobile, Santé, …
Sur les portefeuilles bien mutualisés, les cédantes 
ont encore plus de moyens de maîtriser et de 
chiffrer leurs risques. Cela est rendu possible par 
l’existence d’historiques de données complets à 
disposition. En effet, il leur est possible d’exploiter 
ces dernières pour, dans un premier temps, 
chiffrer leur besoin en réassurance. Les cédantes 
ont donc les moyens d’exprimer leurs propres 
besoins en termes de couverture avec précision. 
Ce point est important dans la mesure où il arrive 
souvent, que ce soit le réassureur qui propose une 
couverture à l’assureur. Dans de telles conditions, 
la cédante est soumise à l’erreur d’appréciation 
potentielle du réassureur et ne peut que lui faire 
confiance. Le prix est souvent déterminé par le 
réassureur sans négociation ni explication.
Sur ces portefeuilles, les cédantes ont aujourd’hui 
les moyens de se forger une connaissance 
précise en s’appuyant sur leurs données et le 
développement des services relatifs à la data 
science, l’analyse des données. Les cabinets 
d’actuariat développent de plus en plus les 
approches stochastiques pour chiffrer les risques 
de la manière la plus objective possible. Ceci a été 
rendu possible ces dernières années notamment 
grâce à l’évolution de la puissance informatique 
et des algorithmes de calcul de plus en plus 
performants.

Des difficultés plus importantes pour les 
compagnies d’assurance les plus petites :
Pour les compagnies les plus petites, il leur est 
plus difficile de réajuster leur réassurance. En 
effet, ces dernières cherchent à optimiser leurs 
frais généraux et éprouvent donc des difficultés à 
affecter un actuaire et/ou un souscripteur dans la 
conception des solutions sur mesure répondant à 

leurs besoins.
La compagnie a tout intérêt à chercher à maîtriser 
et chiffer ses risques afin de choisir sa couverture 
en réassurance parmi ce qui lui est proposé et 
diversifier ses choix de sécurités en faisant jouer 
la concurrence entre réassureurs.

Manque de moyens des souscripteurs chez 
les réassureurs :
Il arrive d’observer, pendant la période des 
renouvellements, des rehaussements des tarifs 
de la part des réassureurs sur des traités qui leur 
ont toujours été favorables. Les raisons souvent 
évoquées sont une baisse des aliments. A titre 
d’exemple, en zone CIMA, après la mise en place 
d’une cession légale de 5% en Quote Part, très 
peu de réassureurs ont proposé des remises 
tarifaires sur les traités en XS. La priorité nette 
étant devenue plus difficile à atteindre et l’atteinte 
de cette priorité ne suit pas un comportement 
linéaire contrairement à l’aliment, des remises 
tarifaires auraient pu être accordées aux cédantes 
s’ils avaient bien tarifié l’impact positif.

Des souscripteurs soumis à des contraintes 
de souscriptions du groupe au sein des 
entreprises de réassurance :
Il arrive d’observer que la baisse de l’aliment au 
traité d’une année sur l’autre pousse le réassureur 
à augmenter ses tarifs. Ceci est d’autant plus 
surprenant qu’il s’agit bien souvent de traités 
qui leurs sont bénéfiques, en règle générale. 
Suite aux échanges avec les souscripteurs, des 
compagnies de réassurance, on comprend qu’il 
existe des contraintes au niveau des entreprises 
de réassurance sur la souscription. On constate 
également que l’allocation de capital a un traité 
se fait sans vraiment observer le volume d’affaires 
alimentant le traité. 
On comprend ainsi que lorsque le réassureur 
estime la capacité mobilisée par un traité, il ne 
tient pas compte du portefeuille réassuré. Prenons 
un exemple grossier. L’entreprise de réassurance 
définit que pour toute souscription d’un XS de 
priorité 50 millions et de portée 1 milliard, la 
capacité à allouer au traité est de 1 milliard. 
Ainsi, dans le cas de ce traité souscrit par une 
entreprise avec un aliment en CA de 1 milliard, le 
souscripteur allouera en face 1 milliard de capital. 
Maintenant le souscripteur peut souscrire ce traité 
pour 2 portefeuilles de 500 millions de CA chacun. 
Il allouera 1 milliard au 1er et 1 milliard au 2nd. 
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Ainsi, les souscripteurs ne font pas forcément 
bénéficier de leur effet de mutualisation aux 
cédantes. Il a été observé que des réassureurs 
perdent des programmes de réassurance à 
cause de ce type de directives imposées aux 
souscripteurs. Il arrive de voir des souscripteurs 
expliquer que des traités, sur lesquels ils gagnent 
de l’argent, ne sont pas rentables. Ceci semble 
s’expliquer par une politique d’allocation de capital 
pas réellement ajustée ou du moins ajustée de 
manière grossière.

Quelques exemples de leviers pour les 
cédantes :
Les cédantes peuvent se retrouver à assurer un 
portefeuille extrêmement risqué, comme associé 
au risque de catastrophe naturelle. Un levier pour 
la cédante de minimiser les pertes est de faire 
appel à des mécanismes de titrisation. Cette 
innovation a été développée aux Etats-Unis à la 
fin des années 1980 par les établissements de 
crédit. Elle consiste à émettre des titres et reçoit 
en échange le prix du titre que l’investisseur lui 
paye.
Par exemple, dans le cas des catastrophes 
naturelles, l’avantage de ce mécanisme est 
double. Pour les investisseurs, ce type de titre est, 
en règle générale, très rentable et leurs permet de 
diversifier leurs portefeuilles. En revanche, ils en 
assument les risques. Pour l’assureur, il lui permet 
de disposer d’un capital plus élevé et de faire plus 
facilement face à un sinistre, puisqu’une partie de 

ce dernier est transféré vers les investisseurs.
Généralement, ce sont les assureurs de 
dimensions conséquentes qui utilisent ce 
mécanisme. En effet, il nécessite la création 
d’une entité intermédiaire entre l’assureur et 
les investisseurs nommée « Special Purpose 
Vehicle (SPV) ». L’assureur lui cède le portefeuille 
risqué, ainsi que les droits attachés. La SPV 
émet alors des obligations dont les intérêts et le 
remboursement en capital seront assurés par les 
flux financiers exclusivement et la SPV paye à 
l’assureur le prix de vente du portefeuille. 
La titrisation peut alors être vue comme un levier 
permettant aux cédantes de profiter de la masse 
des investisseurs présents sur les marchés, afin 
de diluer leurs risques. C’est une manière de 
mutualiser le risque qui serait difficile à supporter 
entièrement dans le cas contraire. 
Un autre levier serait de faire partie d’un réseau 
de plusieurs assureurs, par exemple régionaux, 
dont le but est le regroupement des portefeuilles 
assurés de manière à profiter de l’effet de 
mutualisation qui est alors invoqué pour optimiser 
le contrat de réassurance.
Pour terminer, notons que ces leviers sont 
également utilisés par les réassureurs.  

Référence : 
h t tps : / /www.xav ie rmi lhaud . f r /pub l i c /
projetTitri.pdf
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مستقبل التكنولوجيا التأمينية يف العالم العربي
... من فرصة إىل ضرورة

»التكنولوجيا التأمينية« فرصة مستقبلية لتطوير أسواق التأمني
يف يومنــا هــذا يصطلــح علــى »التأمــن« بالتأمــن القــدمي الــذي يســتعن منــذ 
نشــأته باملعامــات الورقيــة واألداء البشــري يف حــن أن مفهــوم »التكنولوجيا 
التأمينيــة« )insurtech( املســتحدث يلغــي دور الــورق نهائيــا ويســتغل 
األمتتــة وقــدرات احلاســوب ونظــم املدفوعــات الرقميــة باإلضافــة إلــى 
تقنيــات الـ«بلوكتشــن« والــذكاء االصطناعــي وإنترنــت األشــياء وتطبيقــات 
الهواتــف الذكيــة واملدفوعــات الرقميــة والتســويق الرقمــي والتكنولوجيــا 
الســحابّية والبيانــات الضخمــة يف خدمــة املؤمــن عليــه. وتعــّول التكنولوجيــا 
التأمينيــة الكثيــر علــى انتشــار احلواســيب وخاصــة هيمنــة الهواتــف الذكيــة 
علــى حيــاة املواطنــن يف كافــة بلــدان العالــم مبــا يعــادل 115 اشــتراك 
هاتــف جــوال لــكل 100 شــخص يف البلــدان املتقدمــة و100 اشــتراك 
هاتــف جــوال لــكل 100 شــخص يف الــدول الناميــة مبــا فيهــا الــدول العربيــة 
ســنة 2017 وفقــاً للبنــك الدولــي. ورأى املســتثمرون ورجــال األعمــال يف 
ذلــك فرصــة لتســويق التأمــن عبــر القنــوات الرقميــة ممــا يســمح بتعظيــم 
املحفظــة الســوقية بكلفــة أقــل إذامــا كانــت التكنولوجيــا أقــل كلفــة مــن إدارة 
شــركة تأمــن تقليديــة التــي يف الســابق كانــت ترتكــز علــى اخلبرات البشــرية 
وهيكليــة اداريــة مكلفــة وثقيلــة نســبياً. يذكــر أن  االســتثمارات الســنوية 
العامليــة يف التكنوجليــا التأمينيــة ارتفعــت تدريجيــا مــن 348 مليــون دوالر 
أميركــي ســنة 2012 إلــى 7.1 مليــارات دوالر أميركــي ســنة 2020 وفقــاً 
ألرقــام شــركة »ويليــس تــاورز واتســون« ممــا يعكــس ثقــة املســتثمرين بهــذا 

القطــاع الواعــد.
منط جديد وثقافة أعمال جديدة

شــركات  أصبحــت  االنترنــت،  بفضــل  صغيــرة  كقريــة  أصبــح  عالــم  يف 
التكنولوجيــا عمالقــة ماليــة مثــل »فايســبوك« و«أمــازون« و«غوغــل« وغيرهــا. 
فمــن الصــن إلــى الواليــات املتحــدة بــل يف كافــة البــدان أّسســت شــركات 
تعــادل قيمتهــا مايــن ال بــل مليــارات الــدوالرات وال وجــود لهــا يف الواقــع 
إال إلكترونيــا لكنهــا تدخــل يف تفاصيــل حيــاة كل شــرائح النــاس وترعــى 
تواصلهــم ومعاماتهــم. يف هــذا اإلطــار أتــى تطــّور التكنولوجيــا املاليــة 

والتكنولوجيــا التأمينيــة ولعــّل املســتثمرين يــرون فيهــا أرباحــاً قــد تتضاعــف 
أضعافــاً مضاعفــة مقابــل اســتثمار محــدود نســبّياً يف أّول األمــر والــذي قــد 
يصبــح إمبراطوريــة ماليــة إذا مــا وّفــق يف خدمــة عــدٍد كبيــٍر مــن العمــاء 
إلكترونيــاً بنجــاح. إن الشــركات التكنولوجيــة التجاريــة بكافــة أنواعهــا أتــت 
أيضــاً بنمــط اداري جديــد وثقافــة أعمــال جديــدة تختلــف كثيــرا عــن املاضي 
فتتمّيــز بالطبــع غالبــا بالعنصــر الشــاب امللــّم بآخــر التقنيــات التكنولوجيــة 
وكيفّيــة اســتثمارها جتاريــاً. فهــي ثقافــة جديــدة تلغــي إلــى حــّد بعيــد 
الهرميــة اإلداريــة التــي ســادت لقــرون منــذ بدايــة إدارة األعمــال فيتســاوى 
املوظفــون واملديــرون يف فريــق واحــد مــن دون إطــاق األلقــاب بأســلوب 
رياضــي يف غايــة املرونــة وبلبــاس عفــوي مريــح غيــر رســمي يعتبــر بســيطاً 
جــدا خافــا لألناقــة اللباســية املعهــودة لعــّدة عقــود يف قطــاع األعمــال. لكــن 
املعادلــة ليســت بهــذه الســهولة فالنظــر إلــى املســتقبل ال يغنــي عــن العــودة 
إلــى املاضــي .فــإذا مّت اختصــار صناعــة وعلــوم ومجلـّـدات التأمــن املتراكمــة 
خــال عصــور مــن الزمــن يف آلــة واحــدة متناهيــة الصغــر فــإن التكنولوجيــا 
التأمينيــة تبقــى تأمينــاً يف طبيعتهــا بأسســه وقواعــده وقوانينــه وأخاقياتــه 
وعلومــه وحســاباته وجتاربــه التاريخيــة فيرجــى مــن أصحــاب املشــاريع 
اجلديــدة عــدم تغييــب كبــار الســن وقدامــى صناعــة التأمــن وخبراتهــم 
التــي ال غنــى عنهــا علــى أن يســاهموا علــى طريقتهــم االستشــارية يف بنــاء 
التكنولوجيــا التأمينيــة علــى أســس فنّيــة مســتدامة وســليمة علمــاً أن هــذه 
الشــركات الناشــئة تشــترط علــى إدارتهــا بــأن تكــون شــابة ونضــرة ورياضيــة 

بجوهرهــا وتشــكر علــى ذلــك.
حاجة ضرورية ملّحة يف ظل تفشي كورونا

مــع ظهــور جائحــة كورونــا كوفيــد19- غــدت التكنولوجيــا املاليــة مبــا فيهــا 
التكنولوجيــا التأمينيــة ضــرورة ملحــة لكافــة النــاس نظــراً لصعوبــة وخطــورة 
االحتــكاك فيمــا بينهــم خشــية تفشــي الوبــاء بســرعة فتاكــة. أي أصبحــت 
التكنولوجيــا التأمينيــة حاجــة أساســية ملّحــة وضروريــة يف احلاضــر وليــس 
فقــط مشــروعاً مســتقبليا رؤيويــاً واعــداً. فشــهدنا مبــادرة أجنــزت بســرعة 
قصــوى لــدى شــركات التأمــن العربيــة خــال جائحــة كورونــا مــن أجــل 

مارك طرزي
عضو مجاز يف جمعية الخرباء األكتواريني األمريكية

عضو مجاز يف الجمعية اللبنانية لألكتواريني
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تقــدمي اخلدمــة رقمّيــاً. إضافــة إلــى ذلــك يف ظــل تفشــي الوبــاء، تابــع 
موظفــو شــركات التأمــن عملهــم مــن منازلهــم بشــكل متســارع ومتزايــد 
الرقمــي علــى  العمــل  مــن  املســبوقة متّهــد ملزيــد  الظاهــرة غيــر  وهــذه 
كافــة املســتويات اإلداريــة فضــا عــن إلغــاء رحــات الســفر واملؤمتــرات 
واجتماعــات األعمــال حيــث حلــت اللقــاءات الرقميــة علــى مختلــف املنصــات 
ــت تتكبدهــا  ــي كان ــف الباهظــة الت ــك يختصــر التكالي ــا وذل واألدوات محلّه

املؤسســات واألفــراد يف تنطيمهــا يف الســابق.

هل تهّدد شركات التكنولوجيا التأمينية الوظائف القدمية؟ 
ال شــك وال جــدل أن التكنولوجيــا التأمينيــة التــي باتــت اجتاهــا ال مفــر 
منــه ســتحدث تغييــرا جذريــا وتغيــر املعادلــة رأســا علــى عقــب يف صناعــة 
ــم العربــي. ويف وقــت يســتقبل بعــض  التأمــن يف العالــم مبــا يف ذلــك العال
ــة  ــر كفرصــة ذهبي ــال الشــباب هــذا التغيي ــة رواد األعم املســتثمرين وطليع
يــرى البعــض اآلخــر أن هــذه التطــورات ســتقضي باألمتتــة علــى آالف 
املهــن والوظائــف املتصلــة بالتأمــن ال بــل قــد تلغــي شــركات تأمــن قدميــة 
ــي اســتطراداً باخلشــية مــن انقــراض  مــن الوجــود. وهــذه املخــاوف تذّكرن
عراقــة حرفــة اخلــط العربــي وأصالتــه غــداة ظهــور »مايكروســوفت وينــدوز« 
)Microsoft Windows( يف منتصــف التســعينات مــن القــرن املاضــي. 
ففــي الواقــع لــم يلــغ احلاســوب مهنــة اخلــط العربــي بــل أخذهــا إلــى آفــاق 
ــدة ســرعان مــا اســتغلت يف الوجــه الصحيــح. هكــذا فــإن  وإمكانيــات جدي
ــي  ــن تلغ ــذكاء االصطناعــي ل ــى ال ــو اعتمــدت عل ــة ول ــا التأميني التكنولوجي
دور املهــن التأمينيــة ومواهبهــا البشــرية مــن أكتواريــن ومكتتبــن ومســوي 
بشــرية  صناعــة  وتطبيقاتــه  االصطناعــي  فالــذكاء  واداريــن،  مطالبــات 
وليــس العكــس صحيــح، إال أن علــى العاملــن يف قطــاع التأمــن التكّيــف 
مــع الواقــع التكنولوجــي اجلديــد ومتطلباتــه وحتدياتــه وفلســفته املســتحدثة 
وطريقــة عملــه وســحيصل ذلــك تدريجيــا وتلقائيــاً مــع الوقــت. ورمبا يخشــى 
البعــض بحــذٍر مــن كلمــة »تكنولوجيــا« ويوهمــه بــأن عليــه إتقــان النقنيــات 
التكنولوجيــة الصعبــة وبرمجــة احلاســوب للخــوض يف هــذا املجــال لكــّن 
هــذا اخلــوف ليــس يف محلــه ألّن يف أي مشــروع تكنولوجيــا تأمينيــة ســيتولى 
الفريــق التكنولوجــي الناحيــة التكنولوجيــة يف حــن أن اآلخريــن ســيديرون 
النواحــي املتكاملــة معهــا مــن اكتتــاب وإدارة، ذلــك بــأن املطلــوب مــن موظفــي 
قطــاع التأمــن هــو إدراك رؤيــة وفلســفة وإطــار التأمــن الرقمــي وليــس 
الذهــاب إلــى اجلامعــة لتعلــم تقنيــات احلاســوب مــن أجــل القيــام باملهــاّم.

ما هي العقبات والتحديات األساسية يف اعتماد التكنولوجيا التأمينية؟
 يبقــى التحــدي األكبــر يف وجــه تقــّدم التكنولوجيــا التأمينيــة مــن بــن جملــة 
حتّديــات إيجــاد اإلطــار القانونــي واملــادة القانونيــة واألخاقيــة التــي تضبــط 
لتشــعب  بالســهل نظــرا  ذلــك  وليــس  للتأمــن  التعاقديــة  والعاقــة  أداءه 

ظاهــرة التكنولوجيــا التأمينيــة وغمــوض تداعياتهــا املســتقبلية مــن ناحيــة 
األخطــار الســيبرانية واحلقــوق االســتهاكية واملاليــة وحفــظ خصوصيــة 
البيانــات الشــخصية علمــا أن هنالــك حتديــات أخــرى لتطويــر هــذا القطــاع 
غــزارة  بســبب  األرجــح  علــى  الناشــئة  الشــركات  عليهــا  ســتتغلب  لكــن 
االســتثمارات يف هــذا املجــال وتكمــن هــذه التحديــات يف اجلوانــب الفنيــة 
والعمليــة نذكــر منهــا ســهولة االســتخدام مــن قبــل العمــاء واحلصــول علــى 
التمويــل الــازم وتطويــر التطبيقــات الناجحــة وجتــاوز األعطــال الفنيــة 
وتوحيــد املعامــات وتلبيــة حاجــات العمــاء وجتــاوز الكلفــة العاليــة لتطويــر 

ــة. ــج التكنولوجي البرام
هل التكنولوجيا التأمينية حل لألزمة االقتصادية والركود؟ 

ــي ســببتها جائحــة  ــة ســنة 2020 الت ــة االقتصادي ــت األزم ــع أثبت يف الواق
كورونــا أن يف ظــل الظــام االقتصــادي وقســاوته ثمــة قطاعــات تزدهــر 
وجتنــي األربــاح الطائلــة مثــل الصناعــات الغذائيــة وقطــاع الرعايــة الصحيــة 
التــي توصــل  الرقميــة مثــل »أمــازون«  املبيعــات  ومســتلزماتها ومنصــات 
اخلدمــات والســلع إلــى منــازل املواطنــن بعــد شــرائها بأســلوب رقمــي. فــإن 
كان يف املاضــي القريــب يطلــب مــن شــركات التأمــن العربيــة اســتحداث 
الدخــل  واملتوســطة  القليلــة  الشــرائح  حاجــات  تلبــي  تأمينيــة  منتجــات 
لإليفــاء برســالتها وتطويــر محفظتهــا فيطلــب منهــا اآلن املزيــد مــن االبتــكار 
تكنولوجــي لفهــم وحتليــل وخدمــة حاجــات املجتمــع العربــي ومتغيراتهــا 
ابتــداًء مــن التأمينــات األساســية أو اإللزاميــة للســيارات والصحــة وصــوالً 
إلــى تأمــن احلريــق واحليــاة والبحــري التــي تشــكل طلبــاً قويــا للحمايــة 
املاليــة حتــى يف فتــرات الركــود. يف هــذا الصــدد إن التكنولوجيــا التأمينيــة 
تتيــح مزيــدا مــن املرونــة والســهولة يف تطويــر املنتجــات بالســرعة الازمــة. 
أمــا يف املاضــي فــكان يتطلــب إطــاق منتــج تأمينــي طباعة املنشــورات ونشــر 
ــى شاشــة التلفــاز باإلضافــة  ــات يف املجــات املطبوعــة وحمــات عل إعان
إلــى توظيــف وكاء ووســطاء بــدوام كامــل مــن أجــل ايصــال منتــج التأمــن 
إلــى العمــاء. وكل ذلــك كلفــة ميكــن اختصارهــا اآلن ولكــن بخدمــة أفضــل 

وأســرع عبــر تقــدمي برامــج تأمينيــة هادفــة وأكثــر نفعــاً.
واقع التكنولوجيا التأمينية يف الوطن العربي

ــوي  ــو ق ــا املســتقبلي ه ــة ودوره ــا التأميني ــة التكنولوجي الوعــي حــول أهمي
ومرتفــع يف معظــم البــاد العربيــة يف كل مــن قطــاع التأمــن والهيئــات 
احلكوميــة والرقابيــة. فالهيئــات احلكوميــة والرقابيــة تســعى إلــى رعايــة 
ونشــاطات  تســهيات  عبــر  الواعــد  القطــاع  هــذا  ومســاعدة  وحتفيــز 
شــبابية منّظمــة وقوانــن جديــدة ألنــه يســاهم يف حتديــث صناعــة التأمــن 
وإنشــاء شــركات جديــدة وتوليــد وظائــف وفــرص عمــل للشــباب. وحتــى 
التأمينيــة يف الوطــن  التكنولوجيــا  يومنــا متحــورت اســتثمارات شــركات 
مــع  التأمــن وخدماتهــا مقارنــة  العربــي حــول منّصــات مقارنــة أســعار 
املناطــق األخــرى يف العالــم التــي تطّرقــت بشــكٍل أفضــل إلــى كافــة إمكانــات 
ومســتويات التكنولوجيــا التأمينيــة لكــن ناحــظ أيضــاً عــددا قليــا مــن 
ــى خدمــة  ــي تهــدف إل ــة النشــأة الت ــة احلديث ــا العربي الشــركات التكنولوجي
وتطويــر شــركات التأمــن تكنولوجيــاً. جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه يتــم يف معظــم 
األحيــان اســتيراد البرامــج التكنولوجيــة مــن دول أجنبيــة ممــا ال يســمح 
بتطويــر الشــركات التنكولوجيــة العربيــة املحلّيــة بشــكٍل كاف. كمــا اجتمعــت 
معظــم هــذه االســتثمارات يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة باإلضافــة إلــى 
مبــادرات شــجاعة تذكــر يف اململكــة العربيــة الســعودية والبحريــن واملغــرب 
ــل خدمــات  ــد »التحــول الرقمــي« أي حتوي ــى صعي ــا عل ــان. أم ــس ولبن وتون
شــركات التأمــن مــن تقليديــة وورقيــة إلــى رقميــة فقــد تفــاوت األداء بــن 
الشــركات العربيــة حيــث اســتثمرت بعــض الشــركات العربيــة بكثافــة وجــرأة 
يف ابتــكارات تأمينيــة تكنولوجيــة تصحبهــا حمــات إعاميــة يف حــن أن 
شــركات تأمــن عربيــة أخــرى لــم تعتمــد التحــول الرقمــي إال بشــكٍل رمــزي 

ومتواضــع. 
التأمــني  وعــود  عــن  املســتثمرين  أنظــار  حتــّول  التأمينيــة  التكنولوجيــا 
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؟  فلــي لتكا ا
قــد تكــون التكنولوجيــا التأمينيــة منــذ خمــس ســنوات قــد خطفــت األنظــار. 
فبــدل االســتثمار احلثيــث وتســليط الضــوء علــى مجــال التأمــن التكافلــي 
الــذي كان يعــد واعــداً بنســبة منــو يف األقســاط مزدوجــة األرقــام وبعــد 
نضــوج ســوق التكافــل نســبياً علــى الرغــم مــن أن إمكاناتــه ال زالــت قويــة، 
تبــدو عناويــن الصحــف واملجــات التأمينيــة ومنتديــات املســتثمرين منــذ 
خمــس ســنوات ال تخلــو مــن الــكام عــن وعــود التكنولوجيــا يف تطويــر 
ــام. لكــن  ــم محفظــة األعمــال بنســب مزدوجــة األرق قطــاع التأمــن وتعظي
ــة  ــا التأميني ــكل مــن قطــاع التكافــل والتكنولوجي مــن دون أي شــك ميكــن ل
أن يعمــا يــدا بيــد وهــذا حصــل يف مختلــف األســواق يف ســبيل تطويــر 
ــة  ــا التأميني ــع االســتثمار يف التكنولوجي ــي  بالطب ــي. وال يأت الســوق التكافل
علــى حســاب االســتثمار يف التأمــن التكافلــي إال أن التكنولوجيــا تعتبــر اآلن 

ــي بالنســبة للمســتثمرين. ــو التأمين ــل األساســي يف النم العام
التكنولوجيا التأمينية قد تعيد احلياة إلى إعادة التأمني التكافلي؟ 

ميكــن للتكنولوجيــا التأمينيــة أن تنقــذ قطاعــات مفقــودة لــم تفلــح كثيــرا 
التأمــن  إعــادة  مثــل شــركات  الســابق  فيهــا يف  أطلقــت  التــي  املشــاريع 
التــي  التأمــن  تتــراوح اشــتراكات )أقســاط( إعــادة  التكافلــي ويف رأيــي 
تســند مــن قبــل شــركات التكافــل العامليــة يف ســنة 2020 بــن 5 مليــارات 
دوالر كحــد أدنــى و١١ مليــار دوالر كحــد أقصــى وتبلــغ حســب التقديــرات 
األوليــة 8 مليــارات دوالر. فتتيــح التكنولوجيــا التأمينيــة يف هــذا امليــدان 
عــودة العبــن جــدد يف مجــال إعــادة التأمــن التكافلــي مــن خــال منصــات 
إلكترونيــة عابــرة للــدول، فعالــة األداء وذات كلفــة متدنيــة تعيــد احليويــة إلــى 
هــذا القطــاع األساســي يف صناعــة التأمــن التكافلــي وذلــك يف مــا يخــّص 

ــم. ــي حــول العال ــر مــن 200 شــركة تأمــن تكافل إســنادات أكث
التوفيق بن التكنولوجيا التأمينية وثقافة املواطن العربي

 وأخيــرا وليــس آخــرا علــى التكنولوجيــا التأمينيــة أن تتكلــم مــع املســتهلك 

العربــي بلغــة عربيــة وأســلوب يفهمــه  ويطمئــن إليه وأال تستنســخ التطبيقات 
مــن أســواق عامليــة أخــرى مــن دون دراســة كافيــة حلاجــات النــاس ومــن 
ــة. يجــب أن ال  ــة املســتهلكن ورضاهــم باخلدمــة الرقمي ــار جترب دون اختب
تنحصــر اخلدمــة باللغــة اإلجنليزيــة دون فهــم ثقافــة مجتمعاتنــا. يبقــى ذلــك 
التحدي بالنســبة لشــركات التأمن العربية والشــركات الناشــئة التكنولوجية 
العاملــة يف مجــال التأمــن عربيــا. فيجــب التوفيــق بــن احلداثــة العامليــة يف 
اجتاهــات التكنولوجيــا التأمينيــة التــي تطغــى عليهــا اللغــة اإلجنليزيــة وبــن 
ثقافــة ولغــة وجتربــة املواطــن العربــي. فمــن املمكــن جــّدا أن تكــون الفكــرة يف 
املشــروع مستحســنة عقــاً وأن تكــون صياغــة اخلدمــة علــى أســاس أفضــل 
ــاً  معاييــر اجلــودة نظريــاً وأن ال تلقــى علــى الرغــم مــن ذلــك صــدى ايجابّي

لــدى جمهــور العمــاء ألســباٍب ثقافيــة واســتهاكية غيــر متوّقعــة.
التكنولوجيا التأمينية كتأمني شائع يف العالم العربي

ــاً بعــد يف مســتوى  ــر جذري ــم يتغي ــي ل ــام، إن مشــهد التأمــن العرب يف اخلت
األقســاط بفعــل التكنولوجيــا التأمينيــة وبقــي علــى مــا هــو عليــه مــن حيــث 
توزيــع مــا يســمى بالعبــارة اللبنانيــة بـ«الهيئــات الضامنــة« وهــي اجلهــات 
التــي تتحمــل األخطــار وتســدد التعويضــات ولــم تنــشء بعــد  التأمينيــة 
ــة يف حجــم األعمــال وفــرص العمــل  ــة مبفردهــا تنمي ــا التأميني التكنولوجي
إلــى مســتوى يذكــر إال أن االســتعداد لذلــك هــو حثيــث وســوف نــرى يف 
الســنوات القليلــة القادمــة حتــوالت كبــرى علــى هــذا الصعيــد نترقبهــا 
ونأمــل بهــا خيــراً يف حتقيــق التنميــة. هــذا وعلــى األرجــح يف املســتقبل 
ــة الناشــئة التأمــن الرائــج املتــداول والشــائع  ــا التأميني ســتصبح التكنلوجي
وستســمى »تأمينــا« حينــذاك مــن دون اضافــة كلمــة »تكنولوجيــة« ونســتغني 
حينــذاك عــن ذكــر مصطلــح »التكنولوجيــا التأمينيــة«. علــى أمــل أن تســاهم 
التكنولوجيــا التأمينيــة يف حتقيــق قفــزة نوعيــة يف أقســاط التأمــن العربيــة 
ورضــا عمــاء وأن توّلــد عــددا كبيــرا مــن الوظائــف للشــباب والفــرص 

االســتثمارية التــي يحتاجهــا االقتصــاد العربــي.
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مقاالت

املصدر

اإلعادات العربية : أهميتها وضرورة تواجدها

شكيب أبو زيد

األمني العام

 webinar خــال نــدوة االحتــاد العــام العربــي للتأمــن
التــي عقــدت يــوم 27 أكتوبــر مت التطــرق إلــى إعــادة 
التأمــن علــى املســتوى العاملــي وتأثيــر ارتفــاع األســعار 
وأخيــًرا،  العربيــة  منطقتنــا  علــى  الكوفيــد  وأزمــة 
تداعيــات انفجــار بيــروت علــى إعــادة التأمــن وعلــى 

األســعار وعلــى الســوق اللبنانــي.
حسب تقرير مارش Marsh & McLennan حتت عنوان:

 Global Insurance Prices: 13 Consecutive Quarters of«
»Increase

ارتفعــت أســعار التأمــن للربــع الثالــث عشــر علــى التوالــي بنســبة 22 
%، كان االرتفــاع يف األســعار يف الربــع الرابــع هــو أكبــر زيــادة ســنوية 
يف مؤشــر مــارش العاملــي لســوق التأمــن منــذ إنشــائه يف عــام 2012؛ 
و املمتلــكات  لفــرع   %  20 الفــروع  بحســب  االرتفــاع  نســبة   وجتــاوز 
واملاليــة،  املهنيــة  املســؤولية  لفرعــي  و47 %  املســؤوليات  لفــرع   % 7
وتفاوتــت هــذه النســب حســب املناطــق اجلغرافيــة، وإذا كانــت نســبة النمــو 

ــا  ــادي، بينم ــط اله ــة املحي ــات املتحــدة ومنطق ــا والوالي ــى يف بريطاني األعل
ــرت آســيا بنســب أقــل. تأث

أســواقنا  املوقــف يف  هــو  ومــا  نفســه،  يطــرح  والــذي  البديهــي  الســؤال 
القادمــة؟ الفتــرة  يف  ســتتأثر  وكيــف  أســواقنا؟  تأثــرت  كيــف  العربيــة؟ 

ســنة  بعــد  ســنة  ياحــظ  العربيــة  املنطقــة  التأمينــي يف  للشــأن  املتابــع 
ــررات  ــة حتــت مب ــع األســواق العربي التدهــور التدريجــي لألســعار يف جمي

متعــددة،
لكــن أهمهــا حســب رأيــي املتواضــع يرجــع لعــدد الاعبــن يف الســوق ســواء 
كانــوا شــركات تأمــن مباشــر أو وســطاء، ومــا يفاقــم األمــر وجــود طاقــات 
ــى  ــة ووســطاء إعــادة تأمــن عامليــن ومحليــن يتنافســون عل ــة عالي اكتتابي

نفــس األعمــال ســنة بعــد ســنة.
املشــكلة تكمــن يف متركــز األســواق وجتزئتهــا fragmentation( ومتكــن 

عــدد محــدود مــن الشــركات مــن االســتئثار بحصــص مرتفعــة جــًدا،
إذا أخذنــا علــى ســبيل املثــال أكبــر ســوقن عربــن أي اإلمــارات والســعودية 
فســنجد أن ســنة 2019 كانــت فيهــا أكبــر خمــس شــركات تســتحوذ علــى 
58 % و67 %، وباقــي الشــركات تتنافــس بحصــص ســوقية تــكاد ال 

تتجــاوز 1 % لــدى بعــض الشــركات.
إذا كانــت املنافســة جيــدة ولصالــح املؤمــن لــه، إال أن هــذه املنافســة تخلــق 
مشــاكل أهمهــا عــدم تــوازن املحافــظ التأمينيــة وعــدم قــدرة الشــركات 
ــى االســتثمار يف املنتجــات اجلديــدة وحتســن أمنــاط عملهــا  الصغيــرة عل

ــن. والتكوي
تدنــي األســعار يلقــي بظالــه علــى شــركات اإلعــادة ســواء كانــت عامليــة 
أو إقليميــة؛ شــركات اإلعــادة العامليــة تتميــز بكونهــا قــادرة علــى ريــادة 
أربــاح  تكلفــة رأســمالها وحتقيــق  يغطــى  االتفاقيــات وتســعيرها بشــكل 
ROE، ألنهــا حتصــل علــى أعمالهــا مباشــرة بــدون كلفــة الوســاطة، وألنهــا 
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تســتفيد مــن أنهــا تنتقــي االتفاقيــات واألعمــال املربحــة ) XOL، وتأمينــات 
احليــاة، والفــروع املربحــة( كمــا أنهــا تســتفيد مــن تســعير األخطــار الكبــرى.
ريادًيــا يف  تلعــب دورا  لــم  النقيــض جنــد أن اإلعــادات اإلقليميــة  علــى 
األســواق األساســية مــع الشــركات الكبــرى، ولــذا ال تســتفيد مثــل الشــركات 

ــة. العاملي
العربيــة الشــركات  هــي  هــل  الوضــع؟  هــذا  عــن  املســؤول   مــن 
دنيــا تصنيفــات  تفــرض  التــي  القوانــن  أم  اإلعــادات؟  أم  املباشــرة؟ 
إدارات  أم  اإلعــادات؟   علــى 
معيــدون فقــط  لديهــا  يكــون  أن  تفضــل  التــي  الشــركات     ومجالــس 

ن «مصنفيــو A « 
ال ميكننــا لــوم الشــركات املباشــرة علــى ســعيها للحصــول علــى أحســن 
املعيديــن، وال املراقبــن علــى تطبيقهــم ملعاييــر املــاءة املاليــة. لكــن مــن 
حقنــا أن نتســاءل عــن ســبب عــدم قــدرة شــركات اإلعــادة العربيــة علــى 
ــى أنشــاء أول  ــي بعــد 62 ســنة عل االرتقــاء بشــكل أفضــل مبســتواها الفن

شــركة إعــادة تأمــن عربيــة )املصريــة(.
هــذا يدفعنــا للســؤال الثانــي عــن مســتقبل اإلعــادات العربيــة. هــل بإمكاننــا 
التفــاؤل؟ أم أن الوضــع يبــدو قامًتــا بعــد انســحاب املجموعــة العربيــة 

)Arig(؟
ممــا ال شــك فيــه فــإن خــروج أريــج ألقــى بظالــه علــى مجمــل اإلعــادات 
العربيــة لكونهــا تاريخيــا كانــت تعتبــر أيقونــة الشــركات العربيــة، ألنهــا منــذ 

نشــأتها كان متوقعــا لهــا أن تلعــب دورا رياديــاً.
ــن نســبة  ــع م ــن أجــل الرف ــه م ــت دورا ال يســتهان ب ــة لعب اإلعــادات العربي
االحتفــاظ داخــل األســواق وخاصــة اإلعــادات التــي اســتفادت مــن اإلســناد 
اإلجبــاري لعقــود؛ وهــذا جعلهــا تلعــب دور املنظــم يف الســوق )املغــرب، 
اجلزائــر، مصــر، تونــس، العــراق( حيــث حافظــت علــى مســتوى تســعير 

ــول. مقب
يعــد  لــم  التطبيــق  حيــز  العامليــة  التجــارة  منظمــة  قــرارات  دخــول  مــع 
باإلمــكان االســتمرار يف احتــكار اإلعــادة مــن طــرف شــركة إعــادة واحــدة، 

وبالتالــي زاد مــن حــدة املنافســة.
خــال فتــرة الثمانينــات، ظهــرت شــركات إعــادة خاصــة لــم تكــن مملوكــة 
لدولــة واحــدة، بــل كانــت إمــا ملجموعــة حكومــات و/أو لشــركات )أريــج، 
اإلعــادة العربيــة، اإلعــادة الكويتيــة، بســت ري( هــذه اإلعــادات توافــرت لهــا 
إمكانيــات ال بــأس بهــا كرأســمال )أريــج 150 مليــون دوالر( واســتثمرت يف 
الرأســمال البشــري بشــكل كبيــر ) أريــج، بســت ري، ترســت ري( وتدريجيــا 
لعبــت دورا ال يســتهان بــه علــى مســتوى توفيــر الطاقــات يف  األخطــار 

األساســية وتكويــن جيــل مــن الشــباب؛
لكن هذا لم يدم طويال لعدة أسباب أهمها:

تدنــي األســعار يف  املقيمــن عليهــا،  لــدى  الرؤيــة االســتراتيجية  غيــاب 
عمــوم املنطقــة العربيــة وخاصــة بلــدان اخلليــج العربــي، وعــدم قــدرة هــذه 
ــى تبنــي منــاذج عمــل Business Models خــارج النمــوذج  الشــركات عل

مقاالت
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مقاالت

التقليــدي الــذي يعتمــد اكتتــاب حصــص كمعيــد تابــع   Follower ال يؤثــر 
ــى االتفاقيــات  ــة وال يف تســعير االخطــار والتركيــز عل يف العاقــة التعاقدي
األســواق  فيــه  تشــهد  الــذي  الوقــت  يف  التقليديــة،  واالخطــار  النســبية 
ديناميكيــة تتميــز بتزايــد الطلــب علــى تأمينــات الطبــي يف منطقــة اخلليــج، 
متخصصــة  أو  خاصــة  ســابقا  تســمى  كانــت  التــي  املخاطــر  وتأمينــات 
Specialty lines )العنــف السياســي PV، مخاطــر مســؤولية أعضــاء 
  Casualty ــات املســؤوليات ــن D&O ، تأمين ــس اإلدارات والتنفيذي مجال
واملخاطــر  الفنيــة  واألعمــال  واجلمــال،  كاألحصنــة  التأمينــات  وبعــض 

.  )Cyber Risks (الرقميــة
ما هو الوضع احلالي؟

أظهــرت دراســة )AMBEST( أن متوســط C/R النســبة املركبــة للمعيديــن 
 SCR، % 84.3 % 81.84 املتبقــن يف املنطقــة العربيــة تتــراوح مــا بــن
CCR، % 105.7 اإلعــادة العربيــة، 106.69 % لعمــان ري، وباقــي 

الشــركات حتــت 100 %.
هــذا يــدل علــى أن الشــركات اململوكــة للدولــة والتــي تتمتــع بوضــع خــاص يف 

الســوق حققــت أرقامــا فنيــة مقبولــة جــًدا.
ســنة 2019، شــهدت حتســنا ملحوظــا ألغلــب الشــركات؛ كمــا أن العائــد 
علــى رأس املــال ROE يســجل مســتويات عاليــة ألغلبيــة الشــركات يتــراوح 
لإلعــادة   %  SCR، 9.3%  %  11.3 ري،  لعمــان   %  3.6 بــن  مــا 

الكويتيــة، 14.9 % لهانوفــر ري.
هــذه النتائــج رغــم إيجابيتهــا النســبية ال تعكــس حقيقــة الوضــع العــام، 
خاصــة بعــد قــرار مجلــس إدارة أريــج التوقــف عــن االكتتــاب، هــذا القــرار 
يعتبــر نهايــة عصــر التفــاؤل باإلعــادات العربيــة، فبعــد خــروج اإلعــادة 
املصريــة وبســت ري، وتكافــل ري، وإمــارات ري، جــاء خــروج أريــج مبثابــة 

ــرب ــن الع ــة املعيدي ــة متــس مصداقي ــة قوي ضرب
لكــن هــذا ال يعنــي نهايــة التاريــخ أو العالــم، فطاملــا الزالــت احلاجــة موجــودة 
لإلعــادة والتــي ستســتمر، هنــاك مجــال لإلعــادات املوجــودة واإلعــادات 

التــي ميكــن أن تبعــث كشــركات جديــدة.
يف انتظــار بــروز إعــادات جديــدة، يبقــى مــن الضــروري علــى كل الشــركات 

العربيــة دعــم اإلعــادات العربيــة املوجــودة؛ ملــاذا؟
ــة ال تخــرج مــن الســوق وال ميكــن أن تخــرج ألن ســبب  • اإلعــادات العربي

ــة؛ وجودهــا ســوقها واألســواق العربي
● رغــم كل مــا يقــال؛ اإلعــادات العربيــة قدمــت الكثيــر إلــى األســواق؛ 
يكفينــا فخــراً عــدد الرؤســاء واملــدراء التنفيذيــن الذيــن أفرزتهــم اإلعــادات 

ــة؛ العربي
● اإلعــادات العربيــة ســخرت طاقــات خلدمــة األســواق، وكونــت املئــات مــن 

األطــر وســاهمت يف بنــاء صناعــة تأمــن عربيــة؛
● اإلعــادات العربيــة تفرضهــا ضــرورة حمايــة األســواق ووضــع طاقــات 

بديلــة خلدمــة األســواق؛
ــا أن نذكــر أن صنــدوق أخطــار احلــرب AWRIS، ســاهم بشــكل  ● يكفين
واضــح يف تقــدمي تغطيــات لشــركات التأمــن العربيــة وجعلهــا ال تظــل حتــت 
رحمــة ســوق لنــدن، لكــن كل هــذا الــكام اإليجابــي ال يعفــي املعيــد العربــي 

مــن مســؤوليته.
● أول مســؤولية للمعيديــن احلاليــن، ضــرورة مراجعــة منــوذج أعمالهــم      
األســواق  يف  احلاليــة  االجتاهــات  مــع  للتوافــق   Business Model

ومتطلباتهــا؛
● املعيــد العربــي مطالــب برفــع رأســماله وســقف احتفاظــه والطاقــات التــي 

؛ يكتتبها
ــى  ــادرًا عل ــي ليكــون ق ــه الفن ــب برفــع مســتوى أدائ ــي مطال ــد العرب ● املعي
لعــب دور املعيــد القائــد Leader وعــدم االكتفــاء باحلصــص الصغيــرة؛

● املعيد العربي مطالب بتنويع الفروع واملنتجات التي يشتغل عليها؛
● املعيــد العربــي مطالــب بالعمــل علــى حتســن تصنيفــه بطريقــة أو أخــرى، 

وإن اقتضــى احلــال تســجيل شــركته ببلــد غيــر بلــده األصلــي؛
● املعيد العربي مطالب باالستثمار يف الكوادر الوطنية والعربية؛ 

● املعيــد العربــي مطالــب بالتســويق املســتمر وبالعمــل علــى حتســن صورتــه 
وموقفــه مــع مراقبــي التأمــن والشــركات املباشــرة.

مالحظة شخصية:
بحكــم جتربتــي املتواضعــة وموقعــي احلالــي، أؤمــن أشــد االميــان بضــرورة 
أن تكــون لنــا صناعــة إعــادة تأمن وطنية؛ أســواقنا، اقتصادياتنا وشــركاتنا، 
شــبابنا املتعلــم والــذي يلــج صناعــة التأمــن محتــاج لإلملــام بإعــادة التأمــن.

متفائلن دوما....
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On March 23rd, 2021, the 400m-long, 224,000-ton 
containership MV Ever Given ran aground in the 
northern part of the Suez Canal, which caused a 
massive blockage in the canal resulting in backlog 
of more thank 100 ships to pass through the route 
immediately. 
The number of standstill ships exceeded 422 
ships carrying a vast range of items from crude oil 
to livestock waiting to cross. If the canal had not 
reopened, the number of ships would have kept 
snowballing to nearly 50 ships per day, resulting in 
potentially USD10-15m of additional losses each 
day.
Fortunately, the giant container ship resumed 
its journey on March 30th, 2021 after being 
successfully refloated by the tremendous efforts 
of both The Suez Canal Authority and salvage 
teams.  
The MV Ever Given is a Panama-flagged vessel 
operated by Taiwanese company Evergreen and 
owned by Shoei Kisen Kaisha Ltd, of Japan. It is 
entered with the UK P&I Club by its owner and 
with Gard by charterers. It is capable of carrying 
20,000 containers, some of which were advised to 
be removed to make the vessel lighter and easier 
to move.
Initially, The Suez Canal Authority stated that 
the ship grounded due to strong winds as it 
was transiting, with two canal pilots onboard, 
northbound the canal en route to Rotterdam, 
Netherlands. Afterward, Egypt’s Suez Canal Chief 
said that technical or human error could be behind 

the grounding of MV Ever Given.
About 15% of world shipping traffic transits the 
canal and hundreds of vessels were waiting to 
pass once the blockage had been cleared. The 
crisis has crippled global supply chains, forcing 
companies to consider the expensive re-routing 
of ships around the Cape of Good Hope to get to 
Europe or the east coast of North America at the 
cost of up to 12 additional days at sea. 
Now, insurance and reinsurance companies are in 
limbo, with millions tied to the Suez Canal crisis, 
as there were potentially thousands of insurance 
policies taken out on the containers stacked high 
on the giant ship, in addition to other stalled ships. 
Owners of the goods on board of these ships will 
seek payment from their insurers, if they had one, 
and the insurers will in turn file claims against MV 
Ever Given’s owners, who will turn to their insurers 
for protection.
The question now is: What is the position of the 
marine insurance in respect to MV Ever Given and 
other ships whose passageway was stalled? To 
answer this question, we have to assume that all 
types of covers were purchased by either owners 
of ships, charterers of ships or owners of cargo.
For MV Ever Given:
1.Hull and Machinery Cover
MV Ever Given was insured in the Japanese 
market. Container ships like MV Ever Given 
are usually insured anywhere in the region for 
USD100m to USD140m, but the payment would be 
determined by the severity of the accident. From 

 SUEZ JAM: Insurance Overview
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the initial reports, the propeller and its shaft could 
be damaged given the depth of the grounding. 
The MV Ever Given was being inspected in Great 
Bitter Lake with officials to decide whether it can 
continue to its original destination of Rotterdam, 
or if it will need to enter another port for repairs. 
Other damages did not seem to be severe in 
respect of hull and engine, and all these damages 
will be recoverable under H&M policy. 
Also, the cost of the salvage/recovery operation, 
which will be paid to refloat the ship is borne by the 
H&M insurer. This case could potentially involve 
the largest salved fund in the history of container 
ships casualty. As the vessel is chartered, the 
responsibility for the expenses incurred in the 
recovery operation, third-party liability and the 
cost of repair is the owner.
In order to complete the common journey, General 
Average would be declared. The cost is already 
massive and now salvage teams are flying in 
from all over the world, hence GA is looking very 
likely, unless Evergreen (the charterer) reach a 
commercial agreement with Shoei Kisen Kaisha 
(shipowner). 
General Average costs would be recoverable from 
the cargo interests as per the New Jason Clause, 
which is included in most of the bill of ladings. The 
purpose of this clause is to highlight the fact that 

no matter what, the GA would apply to the contract 
of carriage. 
On the other hand, owners may choose to recover 
the GA funds form the H&M insurers through 
their General Average Absorption Clause where 
the insurers agree to “absorb” the claim that the 
insured shipowner could otherwise have against 
other parties, in this case cargo owners.  
2.Cargo Insurance 
It was reported that the MV Ever Given is carrying 
goods worth USD89m. The cargo is not thought 
to be damaged due to the grounding, but there 
are perishable goods - such as fruits - on the ship 
that would suffer from any delay. Cargo insurers 
who apply the English Institute Cargo Clauses 
exclude loss, damage or expenses caused by 
delay, accordingly these policies will not pay for 
these losses. 
3.Protection and Indemnity  
Typical P&I cover includes a carrier's third-
party risks for damage caused to cargo during 
carriage, loss of life & injury of crew, damage to 
fixed & floating objects and risks of environmental 
damage such as oil spills and pollution, in addition 
to other risks. 
In MV Ever Given’s case, there were no reports 
of loss of life or pollution. However, the P&I Club 
will be liable for any damages to cargo that will 
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be covered by the P&I Club. Likely this will mainly 
be relevant for perishable cargo since the goods 
were not damaged by the grounding.  
However, consequential loss of the late delivery 
of sound cargo is not covered, as this will likely be 
excluded under the Force Majeure provisions and 
the Hague/Hague-Visby Rules.
If any fines will be imposed by The Suez Canal 
Authority, these fines would be covered under Rule 
2 (Risks Covered) Section 22 (Fines). Damages 
to the Suez Canal property i.e. the banks of the 
canal, would be covered under Section 11 (loss 
or damage to property) as a result of a collision 
to a Fixed or Floating Object. There will be a 
strong argument that consequential damages i.e. 
business interruption to the canal as a result of the 
blockage, would also be covered as a result of a 
collision to a Fixed or Floating.  
4.Loss of Hire 
Loss of Hire insurance covers the insured for 
loss of income resulting primarily from physical 
damage to a particular insured vessel, or under 
certain special circumstances that prevent the 
vessel from leaving a port or similar limited area.
If this policy was purchased by the shipowners, 
there would be a valid claim under the policy, but 
it will be subject to excess period – the common 
practice for the Japanese shipowners is 7 days 
and will be limited to specific number of days of 
90 to 180 days depending on the policy wordings. 
5.Delay Cover 
Delay insurance provides cover to ship operators 
for the cost of delays arising from different risks. 
It protects vessel operators’ revenue when 
their vessel is held up by strikes, port closures, 
collisions, breakdowns and other unexpected 
delays.
It is not known what proportion of voyages are 
protected by such cover at any one time, but 
estimates show that it could be in the order of just 
10%. The possibility that 90% of affected vessels 
are not covered will add to industry gloom over the 
situation. 
Only the handful that have availed themselves of 
delay cover would have a valid claim under the 
policy resulting from collision & grounding but it 
will be subject to the excess period, typically 1-4 
days with limits of 10-20 days. 
As for all other ships:
1.Hull and Machinery Cover
Due to the matter of fact that no damage arose 
or was reported to any other ships, no claims 

recoverable under H&M are expected. 
2.Cargo Insurance 
The same circumstance of MV Ever Given will 
apply to other ships. 
3.Protection and Indemnity  
Again, there were no reports of loss of life or 
pollution. However, any damages to cargo would 
be covered by the ships’ P&I Clubs. Most likely, 
this will mainly be relevant for perishable cargo, 
with recourse action of the MV Ever Given and 
eventually UK P&I Club. 
Similarly, consequential loss of the late delivery of 
sound cargo is not covered. As mentioned earlier 
as this is expected to be excluded under the 
Hague/Hague-Visby Rules.
As far as we know, no queuing ships have yet 
sailed for a voyage around the Cape of Good 
Hope, nevertheless many carriers outside the 
Red Sea appear to be heading for transit via the 
Cape of Good Hope, rather than joining the ever-
lengthening queue of ships waiting for the Suez 
Canal to re-open. 
The journey around the Cape of Good Hope is 
more dangerous by nature, and hence if any cargo 
was damaged as a result of the riskier journey, P&I 
Clubs would have had to agree to this in advance 
for members to enjoy uninterrupted Club cover.
4.Loss of Hire 
Owner’s LoH policies would not be triggered, as 
there is no H&M damage on the standstill ships. 
5.Delay Cover 
Delay Insurance would be triggered as the 
blockage of the canal constitutes a physical 
obstruction to a navigable waterway, a covered 
peril for Shoreside events. This is typically subject 
to a 1-4 days excess period and limit of up to 20 
days.
Owners and/or charterers of ships are eligible 
to purchase this cover as they are exposed to a 
complex trading environment. Unfortunately, this 
cover is not available for cargo owners to purchase 
as a rider on a marine cargo policy, unless it was 
a project cargo, where they can then purchase 
Delay in Start Up (DSU) coverage.
After this event, I believe all parties involved 
in the shipping industry will think twice before 
purchasing any insurance product, this incident 
has opened risk managers’ eyes on the economic 
role of insurance and helped them envision the 
worse scenarios in advance and make sure to be 
fully prepared to face them.  
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تقديم مختصر عن كتاب دراسات فى التأمني البحرى

عربيــة  ومجــات  الكتــاب يف صحــف  هــذا  دفتــي  بــن  املضمومــة  الدراســات  هــذه  نشــرت 
متخصصــة يف فتــرات متباعــدة داخــل العــراق وخارجــه.  وبتشــجيع مــن أصدقــاء وزمــاء أعــزاء 
آثرنــا نشــرها اآلن للفائــدة العلميــة والعمليــة املرجــوة منهــا، وإلثــراء الدراســات القانونيــة املقارنــة 

يف حقــل النقــل والتأمــن البحــري.
ال يخفــى علــى األطــراف املشــاركة يف النقــل البحــري، بضمنهــا مؤسســات الدولــة، األهميــة 
االقتصاديــة لهــذا النشــاط الــذي يربــط الــدول بعضهــا ببعــض ويضمن اســتمرار التجــارة الدولية، 
ــر واالســتيراد.  إن موضــوع النقــل  ــة مــن خــال أعمــال التصدي ــة االقتصادي ويســاهم يف التنمي
البحــري والتجــارة اخلارجيــة، ومــا يرتبــط بــه مــن نشــاطات أساســية وثانويــة، ليــس أقلهــا التأمــن 
البحــري الــذي يتحمــل عــبء متويــل اخلســائر البحريــة، مــن الســعة بحيــث ال ميكــن اإلملــام بــه يف 
مؤلــف واحــد.  ولذلــك فقــد اقتصرنــا علــى جوانــب معينــة مــن املوضــوع.  ويكفينــا هنــا أن نشــير 
إلــى أن النقــل البحــري، كنشــاط اقتصــادي، ال يــزال األفضــل يف خدمــة التجــارة الدوليــة مقارنــة 
بوســائل النقــل األخــرى: النهريــة والبريــة واجلويــة وبالســكة احلديديــة وباألنابيــب.  واألفضليــة 
تقــوم علــى رخــص تكاليــف تشــغيل الســفن بــن موانــئ العالــم، وكذلــك عــدم احلاجــة إلــى رؤوس 

أمــوال لتعبيــد الطــرق وتكاليــف الصيانــة كمــا هــو احلــال يف النقــل البــري.
مســؤولية الناقل البحري مـــــن املواضــــيع املهمـــة التي حتتـــــاج إلى تــــــسليط األضواء عليها وقد 
رعتهــا مؤمتــرات ومعاهــدات دوليــة لكونهــا متــــس مصالــح دول متعــددة.  ورغــم محــاوالت توحيــد 
ــة  ــق املعاهــدات الدولي ــى املســتوى الدولــي، عــن طري ــراءات أو األحــكام ذات العاقــة عل اإلجــــــ
أو الثنائيــة بــن الــدول، إال أن أحــكام قوانــن النقــل يف مختلــف الــدول ال زالــت تتبايــن بشــكل أو 

بأخــر.  ونحــاول إبــراز جوانــب مــن هــذا التبايــن يف هــذا الكتــاب.
هنــاك خيــط أساســي يربــط بــن معظــم فصــول الكتــاب يتمثــل باجلانــب القانونــي ألعمــال 
النقــل البحــري وبعــض املمارســات املرتبطــة بــه عرضناهــا يف عــدد مــن املقارنــات بــن القوانــن 
العراقيــة ومــا يقابلهــا يف مصــر واليمــن والكويــت وكذلــك املعاهــدات الدوليــة املتخصصــة.  
ــز  ــع مبوقــع جغــرايف متمي ــدول ويتمت ــد مــن ال ــح مشــتركة مــع العدي ــه مصال وحيــث إن العــراق ل
يجعلــه حلقــة وصــل ينتقــل األشــخاص واألشــياء عبرهــا وجدنــا لذلــك أن نقــدم دراســة مقارنــة 
عــن مســؤولية الناقــل البحــري بــن أحــكام قانــون النقــل العراقــي املرقــم 80 لســنة 1983 
ــون  ــن )قان ــه بالقانون ــي املرقــم 12 لســنة 1972 مــع تعديات ــة األردن ــون التجــارة البحري وقان
مؤقــت رقــم 4 لســنة 1978 وقانــون رقــم 35 لســنة 1983( وأحكـــــــام القانــون 5 لســنة 
1994 والقانــون الكويتــي واليمنــي ومعاهــدة بروكســل.  وتوســعنا البحــث يف فصــول أخــرى 
لدراســة التقــادم املانــع مــن ســماع الدعــوى فــــي ظــل األحــكام النافــذة املفعــول يف هــذه القوانــن، 
ــة 1978 ومــا  ــع بحــرا لسنــــــــ ــة هامبــورج اخلاصــة بنقــل البضائ ــى مــا جــاء باتفاقي إضافــة إل
ــة  ــات العملي ــى التطبيق ــا يف دراســتنا أيضــاً عل ــد املســؤولية.  وقــد اعتمدن ــق بشــرط حتدي يتعل
ــة  ــة والكويتي ــة واليمني ــم األردني ــام املحاك ــي أم ــل القانون ــن خــال ممارســتنا للعم ــة م والقضائي

وعملنــا لعــدة ســنوات يف الشــركات األردنيــة والكويتيـــــة وأخيــرا يف اليمــن وبالطبــع خدمتنــا 
الطويلــة يف شــركة التأمــن الوطنيــة.

إضافــة إلــى هــذه املواضيــع خصصنــا قســماً مــن الكتــاب لدراســة اخلطــــر يف التأمــن البحــري 
– بضائــع، مخاطــر البحــر: متــى تصلــح ســببا إلعفــاء الناقــل البحــري مــن املســؤولية؟، اخلســارة 
العامــة يف التأمــن البحــري – بضائــع واملشــاركة فيهــا، ومبــدأ التعويــض ومبــدأ احللــول يف 

التأمــن البحــري – بضائــع.
آمــل أن يســاهم نشــر هــذا الكتــاب يف اجلهــد الــذي قــام بــه زمــاء آخــرون يف العــراق يف حقــل 
البحــث والكتابــة عــن التأمــن البحــري.  ومــن املفيــد أن نذكــر هنــا أن البحــث األكادميــي العراقــي 
لنيــل شــهادة الدبلــوم العالــي أو املاجســتير يف حقــل التأمــن، ومنــه النقــل البحــري والتأمــن عليــه، 
بــدأ يف أواســط 1975، إال أن أيــاً مــن هــذه البحــوث لــم يكــرس لدراســات قانونيــة مقارنــة كالتــي 
ننشــرها يف هــذا الكتــاب، ولــم جتــد هــذه البحــوث طريقهــا للنشــر لكــن نســخاً منهــا محفوظــة 
يف مكتبــة شــركة التأمــن الوطنيــة ملــن يرغــب بالرجــوع إليهــا.  ونتمنــى أن تســتمر هــذه اجلهــود 
األكادمييــة مقرونــة بدراســات تطبيقيــة مــن قبــل احلقوقيــن وخاصــة مــن قبــل زمائنــا العاملــن 

يف شــركات التأمــن العراقيــة.
قــد ياحــظ القــارئ تكــرار بعــض الشــروح يف فصــول الكتــاب ولــم يكــن مــن املناســب حــذف 
مثــل هــذا التكــرار بإحالــة القــارئ إلــى الصفحــات التــي وردت فيهــا الشــروح أوالً، إضافــة إلــى 
ــون كل دراســة  ــا أن تك ــرض وتسلســله يف ســياقه، وأردن ــع الع ــى تتاب أن احلــذف كان ســيؤثر عل

قائمــة بذاتهــا.
وكان بودنــا تعزيــز مــادة الكتــاب مبرفقــات مــن الكتــب والشــهادات الرســمية والتجاريــة ذات 
العاقــة بالنقــل والتأمــن البحــري ومنهــا: بيــان الوضــع يف االســتهاك الصــادرة مــن دائــرة 
اجلمــارك، وماحــق املحضــر، وكتــب املوانــئ، وشــهادات النقــص وغيرهــا، وهــي متوافــرة لدينــا، 
لكنــه لــم يتســن لنــا وقــت إعــداد مســودة الكتــاب، وألســباب عمليــة، احلصــول علــى إذن مــن 
أصحابهــا للموافقــة علــى نشــرها.  وعلــى أي حــال فــإن اإلشــارة إلــى مثــل هــذه املســتندات يف 

ــا. ــة بشــرح كاٍف له ــاب جــاءت مقرون مــن الكت
أمتنــى أن ينــال كتابــي هــذا رضــا املعنيــن مبوضوعــه وخاصــة العاملــن والعامــات يف حقــل 
التأمــن، وأن أكــون قــد وفقــت وحققــت بعــض مــا يصبــوا إليــه كــوادر التأمــن يف شــركات التأمــن 

يف العــراق وخارجــه.
واهلل ولي التوفيق.

ال يبحــث هــذا الكتــاب يف كل جوانــب النقــل البحــري واقتصادياتــه ودوره يف التجــارة الدوليــة فهــو 
موضــوع واســع.  لذلــك ال نتعــرض لدراســة مصطلحــات التجــارة الدوليــة املرتبطــة بعقــود البيــع 
البحــري، وتشــغيل املوانــئ وعمليــات الشــحن والتفريــغ، ونقــل البضائــع علــى الســفن املســتأجرة، 

وعقــد التأمــن البحــري … الــخ.

منذر عباس األسود
املدير العام شركة
الحمراء للتأمني

 مكتبة التأمين العراقي
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ــاه لألســتاذة/ كاتريــن بيلفومــارش واألســتاذة/ ليــزا مرغــان والتــى مت تقدميهــا فــى مؤمتــر التأمــن الطبــى والتــى  الدراســة أدن
انعقــدت  يف أكتوبــر 2020 ندرجهــا يف هــذا العــدد هنــا ألنهــا تلقــي الضــوء علــي مســألة الشــمول املالــي، التأمــن املتناهــي الصغــر 

والتأمــن الطبــي
الدراســة تتطــرق إلــي احلالــة املصريــة فيمــا يخــص االستشــفاء وضــرورة متكنــن املواطنــن مــن التأمــن الصحــي يف ظــل املشــاكل 
ــة وتوقعاتهــا لســنة 2050، كمــا تســتند الدراســة الــى مجموعــة مــن  ــة التــي تتســب بالوفــاة ومســتوى املصاريــف الطبي الصحي

اخلاصــات بنــاًء علــي التجــارب ومــن بينهــا التجربــة األردنيــة: 
)Micro-Fund for women. /MFW(
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بحوث
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بحوث
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بحوث
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بحوث
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بحوث
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بحوث
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بحوث
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نظرة على أداء قطاع التأمني الكويتىنظرة على أداء قطاع التأمني الكويتى
خالل عامخالل عام  20192019

أ / عادل الرميح 

أ / انور فوزان السابج 

أ / داوود الدويسان

أ /فادي نبيه 

أ / يوسف سعد محمد السعد

أ / ناصر سليمان العمر



العـــــــــدد 148
مــــارس2021 م

4040

تقرير السوق الكويتى

تقرير سوق التأمني الكويتي خالل عام 2019
قطاع التأمني الكويتي

¿ وزارة التجــارة والصناعــة هــي اجلهــة املنوطــة باإلشــراف والرقابــة علــى قطــاع التأمــن الكويتــي، وتعــود نشــأتها إلــى املرســوم األميــري الصــادر يف 
1963/1/28، ويف 2015/7/21 مت حتديــد أهــداف وإختصاصــات الــوزارة بصــورة متكاملــة؛  

¿ وفقاً للقانون رقم 125 لسنة 2019 أصبحت وحدة تنظيم التأمن مسؤولة عن تنظيم نشاط التأمن والرقابة عليه؛
¿ االحتــاد الكويتــي لشــركات التأمــن الــذي مت تأسيســه مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم 214 تاريــخ 2006، ليضــم يف عضويتــه جميــع شــركات التأمــن 

باإلضافــة إلــى أصحــاب املهــن املرتبطــة بالتأمــن؛
¿ وميثل االحتاد صلة الوصل بن وحدة تنظيم التأمن والشركات العاملة بالسوق الكويتي؛

أبرز التطورات التشريعية
شهدت السنوات األخيرة تغييرات جوهرية بالسوق نتجت عن استحداث وإصدار أنظمة وقرارات جديدة، منها على سبيل المثال: 

¿ صــدار وحــدة تنظيــم التأمــن قرارهــا رقــم 21 لســنة 2021 بشــأن إطــاق الائحــة التنفيذيــة للقانــون 125 لســنة 2019 يف تنظيــم التأمــن؛ وجــاءت 
ــة، وكذلــك تنظيــم سياســة  ــة املتعلقــة باملــاءة املطلوب ــد االلتزامــات املالي ــم تراخيــص وقيــد شــركات التأمــن وإعــادة التأمــن وحتدي هــذه الائحــة لتنظي

اإلســتثمار؛
ــة  ــة، ودعــت كاف ــات وســجات تأميني ــات التأمــن / إنشــاء قاعــدة بيان ــل إدارة مطالب ــدة مث ــة جدي ــم أنشــطة تأميني وقــد أســتحدثت هــذه الائحــة تنظي
اجلهــات اخلاضعــة لتوفيــق أوضاعهــا خــال ســنة مــن صدورهــا مــع اســتمرار التراخيــص الصــادرة عــن الوحــدة علــى أن ينتهــي ســريانها يف 31-3-2022؛

¿ القــرار الــوزاري رقــم 192 لعــام 2020 بشــأن تعيــن مراقــب االلتــزام للجهــات اخلاضعــة لرقابــة وزارة التجــارة والصناعــة تنفيــذاً ملتطلبــات القانــون 
رقــم 106 لســنة 2013 بشــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب

¿ القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة خبير اكتواري؛
¿ القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2019 بشأن إلزام شركات التأمن بتعين خبير اكتواري لكافة أنواع التأمن؛ 

¿ القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019 بتعين مراقب إلتزام كويتي اجلنسية؛ 
¿ القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2019 بشأن ترميز وثائق التأمن؛

ومن أبرز إنجازات االتحاد الكويتي للتأمني
1. املساهمة يف صياغة مواد مشروع قانون اإلشراف والرقابة على التأمن،

2. تطبيق اقتراحن أضافا مبالغ مالية مجزية لشركات التأمن وهما:
¿ متديد فترة سريان دفاتر السيارات مع التغطية لسنتن بدال من سنة واحدة وفقاً لسنة صنع السيارة؛
¿ زيادة رسوم حتويل وثائق تأمن املسئولية املدنية حلوادث مرور املركبات )التأمن اإلجباري للمركبات(؛

3. إعداد دراسات للتعرفة اجلديدة لوثيقة التأمن اإلجباري للمركبات؛ 

4. خال الفترة 2012 – 2020 مت تنظيم عدد / 40 / برنامج تدريبي وعدد / 15 / ورشة عمل، بلغ إجمالي املشاركن بهم ما يقارب 1061؛ 

أرقام سوق التأمني الكويتي
تعمل بالسوق )43( شركة موزعة كالتالي:

¿ 32 شركة تأمن وطنية،
¿ 7 شركات تأمن عربية

¿ 4 شركات تأمن أجنبية،
¿ عدد الشركات الوطنية التي تزاول 

. التأمن التقليدي  12  . التأمن التكافــــــــــــلي  16
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دينــار  مليــون   486,080.822 املباشــرة  األقســاط  إجمالــي  بلــغ   ¿
كويتــي )1,603.70 دوالر أمريكــي( عــام 2019 مبعــدل %8,2 مقابــل 

2018؛ عــام  دوالر(   1,487.59( دينــار  مليــون   449,132.382

¿ توزيع أقساط التأمني حسب الفروع:

وجــاء التوزيــع النســبي ألقســاط التأمــن لعــام 2019 حســب الفــروع وفقــاً للشــكل 
أدنــاه: 

كويتــي  دينــار  مليــون   397,414.440 املدفوعــة  التعويضــات  إجمالــي  بلــغ   ¿
مقابــل   %  26.3 بنســبة   2019 عــام  أمريكــي(  دوالر  مليــون   1,311.17(

2018؛ عــام  دوالر(  )1,042.39مليــون  دينــار  مليــون   314,698.947

تطورنشاط قطاع التأمني: 
¿ مؤشرات عامة حول السوق الكويتي:
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ويوضح اجلدول أدناه تطور نشاط التأمن )األقساط / التعويضات املدفوعة( خال خمس سنوات: 

¿ توزيع التعويضات املدفوعة حسب الفروع:
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¿ التأمني التكافلي: 

■ متارس التأمن التكافلي داخل السوق الكويتي / 16 / شركة وطنية من أصل 32 شركة وطنية عاملة يف السوق؛
ــل  ــون دوالر أمريكــي( عــام 2019 بنســبة %5,9 مقاب ــي )280.1 ملي ــار كويت ــون دين ــي 849,02 ملي ــي أقســاط شــركات التأمــن التكافل ــغ إجمال ■ بل

90,3 مليــون دينــار* )297.9 مليــون دوالر( عــام 2018؛
■ جاءت إحصائيات أكبر خمس شركات تكافلية: 

• حققــت شــركة الوطنيــة للتأمــن التكافلــي عــام 2019 إجمالــي أقســاط مــا قيمتــه 6,330 مايــن دينــار كويتــي )20.88 مليــون دوالر أمريكــي( مقابــل 
3,929 مايــن دينــار )13.02 مليــون دوالر( عــام 2018؛ 

• حققــت شــركة إيــاف للتأمــن التكافلــي عــام 2019 إجمالــي أقســاط مــا قيمتــه 5,538 مايــن دينــار كويتــي )18.27 مليــون دوالر أمريكــي( مقابــل 
4,463 مايــن دينــار )14.78 مليــون دوالر( عــام 2018؛

• حققــت شــركة األولــى للتأمــن التكافلــي عــام 2019 إجمالــي أقســاط مــا قيمتــه 4,613 مايــن دينــار كويتــي )20.67 مليــون دوالر أمريكــي( مقابــل 
52,481 مليــون دينــار )17.36 مليــون دوالر( عــام 2018؛

• بينمــا حققــت شــركة اخلليجيــة للتأمــن التكافلــي عــام 2019 إجمالــي أقســاط مــا قيمتــه 4,141 مايــن دينــار كويتــي )13.66 مليــون دوالر أمريكــي( 
مقابــل 3,739 مايــن دينــار )12.38 مليــون دوالر( عــام 2018؛

• وجــاء إجمالــي أقســاط شــركة أمــان للتأمــن التكافلــي عــام 2019 مــا قيمتــه 1,896 مليــون دينــار كويتــي )6.26 مليــون دوالر أمريكــي( مقابــل 4,708 
مايــن دينــار )15.59 مليــون دوالر( عــام 2018؛

عدد الشركات للعام 2018 / 18 شركة
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وجــاء توزيــع أقســاط التأمــني التكافلــي حســب الفــروع للعــام 
2019 حســب الشــكل أدنــاه: 

# مجموعــة اخلليــج للتأمــن وإعــادة التأمــن تضــم شــركات مــن خــارج الســوق 
الكويتــي؛ وإذا أضفنــا املجموعــة ســتكون حصتهــا %27.3 مــن الســوق،

¿ نسبة الخمس أكرب الشركات الوطنية من السوق:

¿ مؤشرات عامة حول السوق الكويتي:
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• متارس شركة الكويت إلعادة التأمن نشاط اإلعادة، وهي شركة رائدة يف تقدمي خدمات إعادة التأمن؛ 
• ظل إجمالي األقساط املكتتبة للعام 2020 كما هو عام 2019، حيث بلغ 65.96 مليون دينار كويتي مقابل 46.56 مليون دينار عام 2018؛ 

¿ نشاط إعادة التأمني :

¿ ال تعتبــر التشــريعات التــي صــدرت يف عــام 2019 نهايــة املطــاف يف مجــال الرقابــة علــى الســوق الكويتــي، بــل هــي خطــوات هامــة ســوف يتبعهــا بالتأكيــد 
املزيــد مــن التشــريعات الاحقــة التــي مــن شــأنها االرتقــاء مبســتوى أداء شــركات التأمــن يف الســوق ليواكــب التطــورات الرقابيــة علــى املســتوين اإلقليمــي 

والعاملي.
¿ تهــدف املجمعــات التأمينيــة إلدارة فــرع مــن فــروع التأمــن أو عمليــة بذاتهــا التــي أتاحتهــا الائحــة التنفيذيــة لشــركات التأمــن وإعــادة التأمــن لتقاســم 

املكاســب واألخطــار فيمــا بينهــا؛ 
ــة الناشــئة عــن حــوادث املــرور )التأمــن  ــة إلصــدار وثيقــة التأمــن مــن املســؤولية املدني ¿ نظمــت الوحــدة القائمــة )ضمــت 25 شــركة( للشــركات املؤهل

ــع الســيارات يف أواخــر 2020؛ ــات( إلغــاء مــا يعــرف بالعقــود امللحقــة يف حــال بي ــاري للمركب اإلجب
¿ تاريخيــا، ســيطرت الشــركات »التاريخيــة« ومــا زالــت علــى الســوق بحصــة %45.6؛ ورغــم تأســيس العديــد مــن الشــركات التكافليــة والتجاريــة اال أن 
مجمــل األقســاط ال يــزال ال يرقــى إلــى مســتوى بلــد مثــل الكويــت. ارتفــاع عــدد الشــركات زاد مــن حــدة املنافســة الشرســة ولــم متكــن الســوق مــن التوســع 
يف اجمالــي األقســاط والرفــع مــن نســبة التأمــن يف النــاجت القومــي اخلــام التــي ال تتجــاوز %1.19 حلــد االن مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن النــاجت القومــي 
الكويتــي مرتفــع جــدا. إن معــدل اإلنفــاق علــى التأمــن ال يتجــاوز 382 دوالر أمريكــي وهــذا يعتبــر نســبيا صغيــرا باملقارنــة مــع الدخــل القومــي الفــردي 

)32،000 دوالر(. 
¿ ال زال الســوق يعتمــد علــى التأمينــات اإلجباريــة أو شــبه االجباريــة )الطبــي %44 والســيارات االجبــاري %4( وعلــى االنفــاق احلكومــي علــى املشــروعات 
ــى  ــرده إل ــا وهــذا م ــر ضعيف ــرع الســيارات يعتب ــث يف ف ــت للنظــر هــو أن حجــم أقســاط تأمــن الطــرف الثال ــن امللف ــرول. لك ــى البت ــة إل ــرة باإلضاف الكبي
مســتوى األســعار النــاجت عــن املنافســة. كمــا أن ضعــف تأمينــات احليــاة ســببه ضعــف اإلقبــال علــى هــذا الفــرع ودور دولــة الرعايــة الــذي تلعبــه املؤسســات 

االجتماعيــة والدعــم القــوي الــذي توفــره احلكومــة للمواطنــن. 
 يف غيــاب ديناميكيــة اقتصاديــة قويــة واجتــاه لرفــع األقســاط بشــكل ســريع وفنــي، تبقــى التأمينــات اإلجباريــة أحــد الروافــد التــي بإمكانهــا تنشــيط وتنميــة 

السوق.
¿ إذا كانــت الشــركات الكبيــرة يف الكويــت برهنــت بشــكل واضــح علــى قدرتهــا يف االســتحواذ والتوســع، فــان العــدد املرتفــع للشــركات ال يســاهم يف النهــوض 
بالســوق، ألن الشــركات اجلديــدة أو التــي حصتهــا مــن الســوق تكــون محــدودة تتجــه إلــى املنافســة علــى أســعار الســيارات والطبــي أوال، وفــروع املمتلــكات 
وحتــى احليــاة اجلماعــي، ناهيــك أن إمكانياتهــا املحــدودة ال تســمح لهــا باالســتثمار يف املــوارد البشــرية أو الرقمنــة أو يف منتجــات جديــدة. إن مــن واجــب 

اجلهــات املســؤولة تشــجيع االندماجــات والتوقــف عــن منــح تراخيــص جديــدة.
¿ تلعــب اإلعــادة الكويتيــة دورا مهمــا يف الرفــع مــن احتفــاظ الســوق، لكــن مســتوى األقســاط والتســعير ال يســمح لهــا بــأن تكــون لهــا محفظــة كبيــرة نســبيا 

مــن الســوق الكويتــي، وبالتالــي فهــي تتجــه بقــوة نحــو األســواق األخــرى لتنويــع محفظتهــا.
ــة جتــب االســتفادة منهــا، وهــذا يتطلــب االعتمــاد بشــكل أكبــر علــى األطــر  ¿ إجمــاال، بحكــم الوضــع االقتصــادي املتميــز، تزخــر الكويــت بإمكانــات هائل
الشــابة املواطنــة وتشــجيعها وتكوينهــا. بإمــكان اســتراتيجية متكاملــة لــكل الســوق اســتهداف نســبة 3 إلــى %5 مــن النــاجت اخلــام، وهــذا يتطلــب تظافــر 

جهــود الشــركات وكل اجلهــات املعنيــة بالنمــو االقتصــادي.

¿ الخـالصة :
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أهداف وأنجازات االتحاد الكويتي لشركات التأمني

نبذة عن االتحاد 
مجموعــة  مــن  للتأمــن يف 2006/6/26  الكويتــي  االحتــاد  تأســس   .
شــركات تأمــن وطنيــة ثــم انضــم إليــه عــدد مــن شــركات التأمــن األجنبيــة 
ــاً ) 24 ( شــركة  ــغ عــدد  الشــركات األعضــاء حالي ــة ليبل ــة يف الدول العامل

ــا شــركة واحــدة إلعــادة التأمــن . تأمــن منه
. ميثــل هــذا العــدد مــن الشــركات أكثــر مــن 90 % مــن نشــاط التأمــن يف 

الســوق املحلــي .
. يعتبــر االحتــاد مــن جمعيــات النفــع العــام التــي ال تهــدف إلــى الربــح ويتمتــع 
بالشــخصية املعنويــة املســتقلة مبــا يترتــب علــى ذلــك مــن حقــوق و التزامات.

. مقره مدينة الكويت و يحق له انشاء فروع يف كافة أنحاء دولة الكويت.

من أهداف االتحاد :
1. حتقيق التضامن بن الشركات األعضاء .

التشــريعات  يف  التأمــن  وإعــادة  التأمــن  شــركات  دعــم خصوصيــة   .2
. احلكوميــة 

3. تعزيز الدور اإليجابي للتأمن يف املجال املجتمعي .
4. االهتمــام بتنظيــم البرامــج التدريبيــة املعتمــدة  بالتعــاون مــع املعاهــد 

املتخصصــة محليــاً و دوليــاً .
5. متثيل الشركات أمام اجلهات احلكومية .

6. االهتمــام بالوعــي التأمينــي و نشــر الثقافــة التأمينيــة مبختلــف وســائل 
التواصــل االجتماعــي .

7. إنشاء قاعدة بيانات يف املجاالت التأمينية املختلفة .
8. اقتراح وثائق تأمن موحدة لتطبيقها يف اجلهات احلكومية .

9. توثيق التواصل مع مسئولي اإلشراف و الرقابة على التأمن .
10. متثيل سوق التأمن يف املؤمترات الدولية .

من إنجازات االتحاد

يف مجال التشريعات 
. املشــاركة يف صياغــة مــواد قانــون تنظيــم التأمــن اجلديــد الصــادر يف 

نهايــة شــهر أغســطس 2019 .
. تقدمي مجموعة من االقتراحات ملواد الائحة التنفيذية للقانون .

. املشــاركة يف القــرارات الوزاريــة التــي صــدرت مــن وزارة التجارة والصناعة 
بشــأن فــرض تغطيــات تأمينيــة علــى أخطــاء املهنــة ملراقبــي احلســابات  و 

مهنــة املحامــاة .
. تقدمي وثائق تأمن موحدة

. إرســال وثيقــة موحــدة متكاملــة الشــروط إلــى وحــدة تنظيــم التأمــن 
بشــأن التغطيــة التأمينيــة للمســئولية املدنيــة الناشــئة عــن حــوادث املــرور أو 

التأمــن اإلجبــاري للســيارات بنوعيهــا التقليــدي و التكافلــي .
التأمينيــة  التغطيــة  بشــأن  الصحــة  وزارة  إلــى  موحــدة  وثيقــة  تقــدمي   .
. الســياحة  أو  الزيــارة  بغــرض  الكويــت  دولــة  إلــى  للقادمــن  الصحيــة 

. وثيقة تأمن األخطاء الطبية لألطباء يف وزارة الصحة .
. إرســال وثيقــة موحــدة للتغطيــة التأمينيــة إلصابــات العمــل إلــى الهيئــة 

العامــة للقــوى العاملــة .
اإلجراءات التنفيذية

ــر  ــة دفات ــرة ســريان صاحي ــد فت ــراح االحتــاد بشــأن متدي ــق اقت . مت تطبي
الســيارات مــع التغطيــة التأمينيــة للتأمــن اإلجبــاري لســنتن بــدالً مــن ســنة 

واحــدة وفقــاً لســنة صنــع الســيارة .
. االتفــاق علــى رســوم حتويــل وثائــق تأمــن املســئولية املدنيــة حلــوادث املــرور 

للســيارات ) التأمــن االجباري (.
. اقتــراح تعديــل علــى دفتــر الســيارة بإضافــة اســم شــركة التأمــن الســابقة 

، وذلــك باالتفــاق مــع اإلدارة العامــة للمــرور .

عادل الرميح 
األمني العام لالتحاد الكويتي للتأمني
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. اقتراح تعرفة إضافية لتأمن السيارات القاطرة .
. التعــاون مــع وزارة الداخليــة يف تطبيــق ) أمــر الصلــح ( يف احلــوادث 
املروريــة البســيطة ، و التــي اســتفاد منــه جميــع مالكــي الســيارات باإلضافــة 

إلــى توفيــر اجلهــد و الوقــت و املــال لكافــة أطــراف التعامــل .
يف مجال التدريب

. مت تنظيــم عــدد )55( برنامجــاً تدريبيــاً و ورشــة عمــل ، وبدعــم مالــي مــن 
االحتــاد ومبشــاركة أكثــر مــن ألــف موظــف .

يف مجال الدراسات و املعلومات
. إعداد دراسات للتعرفة املقترحة لوثيقة التأمن اإلجباري للمركبات .   

. االطــاع علــى جتــارب بعــض دول اخلليــج بشــأن شــركات اإلشــراف علــى 
تطبيــق نظــام احلــوادث املروريــة البســيطة .

Online دراسة إصدار وثيقة التأمن االجباري للمركبات .
. التواصــل مــع شــركات التأمــن و إعــادة التأمــن وإفــراد املجتمــع مــن خــال 

املوقــع اإللكترونــي و كافــة وســائل التواصــل االجتماعي .
النشرة اإللكترونية .

. تعميــم بيانــات ســوق التأمــن علــى الشــركات و التوضيحــات املصاحبــة مــن 
خــال الرســومات اإلحصائية .

رسومات بياناية لسوق التأمني الكويتي لعام 2019

العدد موضوع الربنامج
4 مبادئ التأمني 

2 املمتلكات
2 الحوادث العامة و املسئولية
3 التأمني الصحي

4 السيارات
1 تسويق التأمني
1 تأمينات الحياة
2 حوكمة  الشركات والتصنيف االئتماني
4 بحري و نقل البضائع

3 املقاوالت و الهندسي

5 اعادة التأمني
3 املخصصات الفنية و التأمينات االكتوارية

4 -D&O التأمني الرقمي
-Cyber

1 التأمني التكافلي

1 غسل االموال
9 املطالبات و املحاسبة
6 ادارة املخاطر
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األستاذ/ داوود الدويسان
الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التأمني الكويتية 

بــه الشــركة لتطويــر عملياتهــا وحتســني أدائهــا التشــغيلي  الــذي قامــت  مــا 
عمالئهــا؟ مــع  عالقاتهــا  وتوطيــد 

بالطبــع، كان عــام 2020 هــو عــام مواجهــة جائحــة كورونــا و مــا ترتــب 
عليهــا مــن تأثيــر علــى إســتمرارية األعمــال، و لقــد كنــا مســتعدين لهــذا 
التحــدي مــن خــال تفعيــل خطــة مواجهــة األزمــات املعتمــدة مــن قبــل إدارة 
املخاطــر املؤسســية لــدى الشــركة، و التطويــر املســتمر يف نظــام تكنولوجيــا 
املعلومــات و أدوات التواصــل، و اســتثمارنا يف العنصــر البشــري، و بنــاء بيئــة 

عمــل تعتمــد علــى قيــم عليا.  
و هنــا أود أن أشــير إلــى أن طبيعــة عملنــا كمعيــد تأمــن يعمــل يف أســيا 
لدينــا،  البشــري  العنصــر  قــدرات  تطويــر  إلــى  أدت  أوروبــا  و  وافريقيــا 
فأصبــح لــدى زمائــي القــدرة علــى التكيــف الســريع مــع طــرق العمــل 
املختلفــة و املتغيــرة ممــا أدى إلــى اســتمرارية التواصــل مــن غيــر أي انقطــاع 

مــع عمائنــا يف العالــم العربــي و يف جميــع مناطــق انتشــارنا.
تســببت أزمــة كوفيــد يف انخفــاض انتاجكــم ونتائجكــم يف العــام احلالــي؟ هــل 

متــت إعــادة تقييــم ألهــداف الشــركة؟
كمــا تاحــظ مــن النتائــج املاليــة املعلنــة للشــركة لعــام 2020، لــم يكــن 
للجائحــة تأثيــر يذكــر علــى اإلنتــاج أو علــى النتائــج، و قــد متكنــا مــن حتقيــق 
األهــداف قصيــرة األمــد املوضوعــة منــذ بدايــة الســنة مــن غيــر تغييــر، غيــر 
أننــا نراقــب التطــورات يف املطالبــات  املتعلقــة باجلائحــة عــن كثــب. هــذا و 
تبقــى أهــداف و إســتراتيجية الشــركة طويلــة األمــد كمــا هــي، و تتمثــل يف 

بنــاء عاقــات فعالــة و طويلــة األمــد مــع شــركاءها يف األعمــال
 )A.M. BEST( مــن )A- )Excellent( حصلــت الشــركة علــي تقييــم
هــل لكــم أن توضحــوا للقــارئ مــا الــذي قامــت بــه الشــركة للحصــول علــي هــذا 

التقييــم؟
تتمتــع شــركة إعــادة التأمــن الكويتيــة بتقييــم )A- )Excellent( منــذ أكثــر 
مــن 15 عامــاً، و قــد أوضحــت )A.M. BEST( يف مراجعتهــا الســنوية 

للتقييــم أن الشــركة تتمتــع مبيزانيــة عموميــة قويــة ،  والتــي منحتهــا الوكالــة 
تصنيــف »قــوي جــداً«، إضافــة إلــى قــوة أدائهــا التشــغيلي، وطابــع أعمالهــا 
املحايــد واإلدارة املائمــة للمخاطــر املؤسســية. وتســتفيد قــوة امليزانيــة 

العموميــة للشــركة أيضــاً مــن ممارســات التحــوط احلكيمــة.
هــذا و قــد  أدى تركيــز الشــركة علــى اإلنضبــاط يف طريقــة تقييــم املخاطــر 
و االكتتــاب إلــى حتســن األداء الفنــي يف الســنوات األخيــرة.  ويســاهم 
التنــوع اجلغــرايف اجليــد بدعــم منــوذج أعمالنــا، إذ متتــد عمليــات الشــركة 
ــط  ــة آســيا واملحي ــا، ومنطق ــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــر منطق عب
االكتتــاب  محفظــة  تتميــز  كمــا  والشــرقية.  الوســطى  وأوروبــا  الهــادئ 

اخلاصــة بالشــركة أيضــاً بتنّوعهــا اجليــد وفقــاً لتصنيــف األعمــال
هل واجهتم تشددا عند جتديدات إعادة التأمني للعام املالي احلالي؟

نعــم، ولكــن أداء الشــركة الفنــي و إســتراتيجتها املتحفظــة يف اإلكتتــاب و 
إدارة املخاطــر مكنتنــا مــن الوصــول إلــى حلــول فعالــة مــع شــركائنا يف إعــادة 
التأمــن، هــذا و نتوقــع أن تــزداد تكاليــف و شــروط إعــادة التأمــن خــال 

عــام 2021.
ما هي توقعاتكم لشركة إعادة التأمني الكويتية  خالل عام 2021؟

نتوقــع أن نســتمر بخدمــة عمائنــا بفعاليــة كمــا عودناهــم، و أن نكــون 
ــة  ــا الداخلي ــر عملياتن شــركائهم يف إدارة املخاطــر، هــذا و سنســتمر بتطوي
حتــى نســتفيد مــن جميــع الــدروس التــي إكتســبناها عبــر إدارة األعمــال 

خــال اجلائحــة.
كإعــادة عربيــة، كيــف تقيمــون وضــع املعيديــن العــرب حاليــَا؟ مــا الواجــب عملــه 

إلبقــاء وتطويــر صناعــة إعــادة التأمــني العربية؟
نأمــل أن يتمكــن معيــدو التأمــن العــرب مــن التعــاون يف مجــال تطويــر طــرق 
تقييــم املخاطــر و االكتتــاب، و قدراتنــا يف جمــع و حتليــل البيانــات، و تســعير 
ــة و صحيحــة، و االســتثمار بالعنصــر  عقــود إعــادة التأمــن بطريقــة علمي
البشــري و ذلــك للنهــوض بصناعــة التأمــن و إعــادة التأمــن يف العالــم 

العربــي.

طبيعة عملنا كمعيد تأمين 
أدت إلى تطوير قدرات 

العنصر البشري



العـــــــــدد 148
مــــارس2021 م

5050

تقرير السوق الكويتى

األستاذ/ يوسف سعد محمد السعد
الرئيس التنفيذى لشركة األهلية للتأمني 

يف  الشــركات  أعــرق  أحــد  عــن  التنفيــذي  الرئيــس  بصفتكــم 
ــنوات  ــدى الس ــى م ــن عل ــاع التأم ــون أداء قط ــف تقيم ــت، كي الكوي

إلــى مســتوى طموحاتكــم؟ األخيــرة؟ وهــل يرقــى 
ــرة، فــإن  ــا ألداء قطــاع التأمــن خــال الســنوات األخي فيمــا يخــص تقييمن
ــة مــن عــدم وجــود جهــة رقابيــة لتنظيــم  ســوق الكويــت عانــى ولفتــرة طويل
ســوق التأمــن يف الكويــت ممــا أدى إلــى زيــادة عــدد الشــركات بشــكل 
كبيــر ولــم تتوفــر لهــذه الشــركات املــاءة املاليــة، ممــا أدى إلــى اإلضــرار 
بســمعة القطــاع ككل ولكــن الشــركات املســتقرة التــي تتمتــع مبــاءة ماليــة 
ــة قاومــت املنافســة واحتفظــت يف نفــس الوقــت  ــة قوي ــرة تأميني ــة وخب قوي

بآســلوبها يف اإلدارة ورؤيتهــا يف التســعير وقبــول األخطــار.
أمــا فيمــا يخــص منــو الســوق مــن حيــث األقســاط التأمينيــة فــان الســوق 
ينمــو بشــكل مســتمر ســواء علــى مســتوى التأمينــات الكبيــرة أو التأمينــات 
الفرديــة، وأيضــا الشــركات الكبيــرة ذات املــاءة املاليــة املســتقرة خــال 
الســنوات األخيــرة أمتصــت الصدمــات التــي نتجــت عــن املنافســة وامتصــت 
املنافســة يف  فــإن  لــذا  قــوة،  بــكل  العامليــة وواجهتهــا  املاليــة  الصدمــات 
النهايــة تتطلــب أن يكــون لديــك مركــز مإلــى قــوى تســتطيع بــه أن تواجــه أيــة 

ــزة ومتراكمــة. ــة متمي ــرة تأميني ــة وخب منافســات ورؤي

مــا رأيكــم يف املنافســة الشــديدة وإلــى أي مــدى تأثــرت األســعار 
نتيجــة هــذه التنافســية؟

املنافســة الشــديدة أدت إلــى إنخفــاض األســعار بصــورة كبيــرة يف كافــة 
أنــواع التأمــن، ولكــن بــدأت خــال الفتــرة األخيــرة يف العــودة تدريجيــا 
ــدم  ــة نتيجــة لع ــول األخطــار التأميني ــة لقب ــة واملقبول ــى األســعار املنطقي إل
قــدرة بعــض الشــركات التــي كانــت تعبــث باألســعار علــى االســتمرار يف هــذه 

السياســة.

كيــف تنظــرون إلــى التطــورات اإلقليميــة والعامليــة والتــي أصبحــت 
ــل  ــام؟ وه ــوى اله ــاع احلي ــذا القط ــج يف ه ــات الدم ــتدعى عملي تس

لكــم خطــط لالســتحواذ؟
إن التطــورات اإلقليميــة والعامليــة التــي أصبحــت تســتدعى عمليــات الدمــج 
يف القطــاع التأمينــى، كمــا نعتقــد أن عمليــات الدمــج واالســتحواذ تتوقــف 
علــى مــدى حاجــة الشــركة بهــذا الدمــج أو مــدى رغبتــه يف زيــادة قــوة املركــز 
املالــي للشــركة للقــدرة علــى املنافســة مــن املمكــن أن يتــم الدمــج وهــذا 
بالطبيعــى ينطبــق علــى معظــم عمليــات الدمــج التــي تتــم عامليــا، وكمــا 
تعلمــون أن الســوق الســعودى متــت فيــه الكثيــر مــن عمليــات الدمــج نظــرا 
لألســباب التــي أوردناهــا أعــاه، كمــا أننــى أتوقــع أننــا ســوف نــرى بعــض 
عمليــات اإلندمــاج مســتقبا يف الســوق الكويتــى أو خــروج بعــض الشــركات 
منــه. أمــا فيمــا يخــص خطــط األســتحواذ لدينــا فإنــه يتــم دراســتها طبقــا 
لوضــع الســوق الكويتــي وســوق اخلليــج العربــي والشــرق األوســط وشــمال 

ــس اإلدارة. ــا مجل ــي يضعه ــا وطبقــا للخطــط االســتراتيجية الت إفريقي

مــا تقييمكــم لســوق التأمــن الكويتــي؟ هــل أنتــم راضــون عــن 
ــن  ــا لتحس ــكان اتخاذه ــي باإلم ــراءات الت ــي اإلج ــا ه ــوره؟ وم تط

الســوق؟ أداء 
تأميــن جيــد  تعلمــون ســوق  كمــا  هــو  الكويتــي  التأمــن  لســوق  تقييمنــا 
وواعــد وينمــو بصــورة مســتمرة خــال الســنوات األخيــرة، وقــد متــت يف 
الســوق  أداء  لتحســن  اتخــذت  التــي  اإلجــراءات  بعــض  األخيــرة  األونــة 
ومنهــا تأســيس وحــدة تنظيــم التأمــن يف الكويــت والتــي ســتتولى اإلشــراف 
والرقابــة علــى هــذا الســوق ومحاولــة تصحيــح الســلبيات املوجــودة والعمــل 

علــى تنظيمــه وتنميتــه وتطويــره.

كيــف تتعامــل شــركات التأمــن يف الكويــت مــع مســألة الرقمنــة 
شــركة  اتخذتهــا  التــي  اخلطــوات  هــي  ومــا  Digitalization؟ 

املجــال؟ األهليــة يف هــذا 
تتعامــل شــركات التأمــن يف الكويــت مــع مســألة الرقمنــة، معظــم الشــركات 
الكبــرى يف الكويــت تعمــل حاليــا بالنظــام الرقمــى بصــورة كبيــرة إن لــم تكــن 
ــة اإلجــراءات  ــرة كاف ــة األخي ــا أن شــركاتنا اتخــذت خــال األون ــة، كم كامل
للتحــول الرقمــى ومت حتويــل معظــم األنشــطة إلــى النظــام الرقمــى ممــا 
ســاعدنا أن نقــوم بالعمــل خــال فتــرة جائحــة كورونــا وأثنــاء فتــرة اإلغــاق 
بكامــل قوتنــا، فبفضــل النظــام الرقمــى قمنــا بإجنــاز كافــة أعمالنــا بصــورة 

متميــزة.

ــر  ــف يؤث ــة، كب ــادة الكويتي ــي يف اإلع ــاهم الرئيس ــم املس باعتبارك
هــذا علــى عملكــم؟

اســتثمارنا يف شــركة اإلعــادة الكويتيــة هــو اســتثمار طويــل األجــل لألهليــة 
للتأمــن بــدأ يجنــي ثمــاره وتبــن أنــه اســتثمار ناجــح حتققــت منــه األهــداف 
املرجــوة، أمــا فيمــا يخــص التأثيــر علــى عملنــا فكمــا تعلمــون أن شــركة 
االســتراتيجية  ولهــا خططهــا  بــإدارة منفصلــة  اإلعــادة شــركة منفصلــة 
املختلفــة وتتــم األعمــال فيمــا بيننــا بــكل احترافيــة بــن شــركة تأمــن مباشــر 

وشــركة إعــادة تأمــن. 

سوق الكويت عانى من 
عدم وجود جهة رقابية
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مــا هــي أهــم التحديــات التــي تواجههــا شــركة وربــة يف الوقــت 
احلالــي؟

تتمثــل التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا شــركة وربــة للتأمــن  يف التغلــب 
علــى املصاعــب املتغيــرة والســريعة الناجتــة عــن تأثيــر فيــروس كورونــا  
املســتجد COVID-19  علــى النظــم االقتصاديــة املحليــة و العامليــة، كمــا 
أن التحديــات التــي نواجههــا يف الســوق الكويتــي هــي حتديــات تاريخيــة 
ــن يســرني أن أشــير  ــة، و لك ــك الصناعــة للرقاب نتيجــة لضعــف خضــوع تل
إلــى أنــه مــع إنشــاء وحــدة تنظيــم التأمــن اجلديــدة فإننــا نتطلــع ملســتقبل 

ــب.  مشــرق يف هــذا اجلان

ما هي أخر التطورات التي عرفت بها شركة وربة للتأمن؟
ــدة  ــة فري ــة للتأمــن باقــات حتــوي منتجــات تأميني لقــد طــورت شــركة ورب
املجتمعيــة  للمســؤولية  منصــة  أنشــئت  كمــا  الشــخصية  األنشــطة  جتــاه 
للمســاهمة يف حملــة وزارة الصحــة لتطعيــم الســكان ضــد فيــروس كورونــا 
املســتجد. كمــا قامــت شــركة وربــة للتأمــن بتطويــر نظــام و مفاهيــم العمــل 
اليوميــة للموظفــن ملواجهــة حتديــدات وتأثيــرات فيــروس كورونــا املســتجد 
COVID-19 وذلــك خلدمــة العمــاء يف بيئــة صحيــة تضمــن أفضــل 

جــودة. 

كيف تنظرون إلى طبيعة املنافسة يف السوق الكويتي؟
ــا  ــه تقريب ــث يوجــد ب ــاً حي ــر ســوقا تنافســيا صعب ــي يعتب إن الســوق الكويت

التأمــن ممــا  40 شــركة تأمــن وبحجــم طلــب محــدود علــى خدمــات 
أســهم بأنشــاء ســوق تأمينــي ســهل علــى املؤمــن لــه ) العمــاء ( لكثــرة 
اخليــارات ، وصعــب علــى املؤمــن ) شــركات التأمــن ( ملحدوديــة الطلــب 

وكثــرة املنافســن . 

هــل يوجــد منتجــات جديــدة ســوف يتــم طرحهــا يف املســتقبل 
العاجــل؟

التأمينيــة  التغطيــات  مــن  العديــد  لتوفيــر  للتأمــن  وربــة  شــركة  تعمــل 
اجلديــدة بنــاء علــى املتغيــرات الســريعة وحاجــة العمــاء . حيــث نتميــز 
بفريــق عمــل مبــدع باالفــكار يقــوم بتصميــم التغطيــات التأمينيــة اجلديــدة 

لتوفيــر أفضــل حمايــة تأمينيــة لعمائنــا. 

مــا هــي نتائــج الشــركة يف عــام 2020؟ ماهــي توقعاتكــم لســنة 
2021؟ وكيــف تــرون تطــور الســوق الكويتــي يف الســنوات القادمة؟

توقعاتنــا لتطــور الســوق الكويتــي يف الســنوات املقبلــة مــن اجلانــب التنظيمــي 
والرقابــي ســتكون مميــزة بفضــل التعــاون بــن شــركات التأمــن و وحــدة 
تنظيــم التأمــن وبفضــل زيــادة الوعــي التأمينــي يف املجتمــع . حيــث إن 
وحــدة تنظيــم التأمــن قــد بــدأت بخطــوات ســريعة وثابتــة لتنظيــم ومراقبــة 
قطــاع التأمــن مــن خــال إخضــاع شــركات  التأمــن ملراقبــة ومراجعــة علــى 
كفاءتهــا املاليــة ومــدى مقدرتهــا علــى االلتــزام بتعهداتهــا . كمــا تعمــل وحــدة 
ــة ممــا  ــن التأميني ــع امله ــة جمي ــم ومراقب ــى إعــادة تنظي ــم التأمــن عل تنظي

ســيثمر عنــه قطــاع تأمينــي أكثــر اســتقراراً وكفــاءة .

  السوق الكويتي يعتبر سوقا تنافسيا صعبًا 
حيث يوجد به تقريبا 40 شركة تأمين
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األستاذ/  ناصر سليمان العمر
الرئيس التنفيذي لشركة الخليجية للتأمني التكافلى

هــل لنــا بلمحــة عــن الشــركة، متــى تأسســت ومــا تقدمــه مــن 
؟ ت منتجــا

الشــركة اخلليجيــة للتأمــن التكافلــي: ) تاريــخ التأســيس 2004، رأس 
د.ك(.  10,000,000 املــال 

املنتجات التأمينية :
إدارة السيارات : ) التأمن ضد الغير - التأمن الشامل(.

إدارة احلريــق واحلــوادث العامــة : احلريــق واملمتلــكات: ) تأمــن احلريــق، 
تأمــن شــامل ســكن األســرة - تأمــن جميــع األخطــار(.

الهندســية: ) تأمــن جميــع أخطــار املقاولــن، تأمــن جميــع أخطــار التركيب، 
تأمــن املعــدات، تأمــن عطــب املكائــن، تأمــن األجهــزة اإللكترونيــة،  تأمــن 

انفجــار البويلر(.
املســئولية واحلــوادث العامــة: ) غطــاء البنــوك، مســئولية  املــدراء، املســئولية 
املهنيــة، األخطــاء الطبيــة، الســفر، احلــوادث الشــخصية، إصابــات العمــل، 
مســئولية الطــرف الثالــث، الســرقة، خيانــة األمانــة، األمــوال املنقولــة / 

اخلزينــة.
البحري: ) تأمن البضائع، تأمن أجسام السفن(

إدارة الصحــى والتكافــل اجلماعــي: )التكافــل اجلماعــي )احليــاة(، الصحــي 
اجلماعي(.

ــي  ــن الت ــركات التأم ــن ش ــد م ــتوعب املزي ــوق يس ــرون أن الس ــل ت ه
ــت  ــهدت الكوي ــي ش ــالمية، والت ــريعة اإلس ــكام الش ــق أح ــل وف تعم

ــة؟ ــنوات املاضي ــالل الس ــة خ ــرة عالي ــا بوتي ارتفاعه
حجــم الســوق الكويتــي صغيــر وال يســتوعب املزيــد مــن الشــركات التكافليــة 

أو التقليديــة

كيف ترون وضع سوق التأمن بشقيه التقليدي والتكافلي؟
وضــع ســوق التأمــن معقــد بعــض الشــئ فبعــض الشــركات أفرطــت يف 
علــى  القــادرة  الفنيــة  املخصصــات  تكويــن  دون  التأمــن  وثائــق  إصــدار 
االلتــزام بالتعويضــات عــن املخاطــر املؤمــن عليهــا، ممــا أدى إلــى تعثــر 
البعــض منهــا والكثيــر مــن االنكشــافات يف املراكــز املاليــة للشــركات، فــأري 
أن قلــة اخلبــراء االكتواريــن يف شــركات التأمــن املتوســطة والصغيــرة، 
التأمــن، وتكويــن  يتولــون مســؤولية تســعير خدمــات ومنتجــات  والذيــن 

املخصصــات الفنيــة. بالنســبة إلــى عــدد شــركات التأمــن يف الكويــت ظــل 
عنــد 4 شــركات فقــط علــى مــدى 40 عامــا ثــم قفــز إلــى 39 شــركة 
بزيــادة 35 شــركة منــذ عــام 2000، و نعتقــد أن الســبب احلقيقــي يف 
معانــاة الســوق هــو الضعــف الرقابــي علــى القطــاع، فضــا عــن املمارســات 
غيــر الســليمة لبعــض مســؤولي شــركات القطــاع، باإلضافــه إلــى عــدم تنــوع 
وانتشــار منتجــات تأمينيــة تواكــب متطلبــات الســوق، وتدعــم االســتقرار 
ــى  ــز عل ــرات الســابقة مت التركي ــى الفت ــي وتســهم يف منــو التجــارة، فف املال
فرعــن فقــط مــن فــروع التأمــن، وهمــا الســيارات والتأمــن الصحــي، 
اللــذان ميثــان نحــو ثاثــة أربــاع نشــاط معظــم الشــركات، وكلهــا ممارســات 
لــم تكــن لتحــدث يف ظــل وجــود هيئــة رقابيــة متخصصــة وخبيــر اكتــواري، 

ــك  ــى ذل ــذ أو أوشــك عل ــز التنفي ــا دخــل حي وكاهم

وهــل  ؟  املاضــي  للعــام  الشــركة  نتائــج  يف  النمــو  نســبة  هــي  مــا 
مرضيــة؟ جتدونهــا 

6 %   نعــم مرضيــة يف ظــل الظــروف التــي متــر بهــا البــاد بســبب جائحــة 
كورونا

مــا هــي توقعاتكــم ألداء ســوق التأمــن الكويتــي للعــام احلالــي؟ 
بالنســبة لشــركتكم هــل هنــاك إمكانيــة منــو؟ أم أن هنــاك ترجعــًا 

ــة؟ ــرة القادم ــاط يف الفت يف األقس
c نتيجــة لتوقــع طــرح مشــاريع تنمويــة مت تأجيلهــا بســبب جائحةكورونــا 
ــى أداء  ــة احلكومــة لتحريــك االقتصــاد . بالنســبة إل ــى محاول باإلضافــة إل

ــاع األقســاط ــع ارتف ــام  نتوق الشــركة يف هــذا الع

كيــف تنظــرون إلــي اســتحواذ gig علــي شــركتكم؟ ومــا هــي األفــاق 
أو القيمــة املضافــة لشــركتكم؟

بالتأكيــد أن أي شــركة تنظــم حتــت مظلــه GIG  وحتمــل عامتهــا ســيكون 
ــر اإليجابــي فدعــم املجموعــة بخبراتهــا املكتســبة ســيطور اعمــال  لهــا األث

وعمليــات الشــركة التأمينيــة يف ســوق التأمــن التكافلــي.

نتوقع نمواًًً لسوق 
التأمين الكويتى لهذا 

العام



العـــــــــدد 148
مــــارس2021 م

5353
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األستاذ/ فادي نبيه
الرئيس التنفيذي لشركة الدولي للتأمني التكافلي 

كيــف تأثــرت أعمــال شــركتكم باألوضــاع احلاليــة يف ظــل أزمــة 
فيــروس كورونــا؟

القطاعــات  يف  الشــركات  كل  كمــا  كان  باملجمــل  الشــركة  أعمــال  تأثــر 
االقتصاديــة املختلفــة بســبب أعمــال اإلقفــال التــي نشــأت عــن جائحــة 
كورونــا خــال فتــرة النصــف األول مــن العــام املاضــي ولكــن رغــم ذلــك 
حافظنــا علــى عمائنــا واســتطعنا بعــد العــودة مــن إإلقفــال الكلــي يف أول 
يونيــو مــن العــام 2020 زيــادة محفظتنــا التأمينيــة وانعكــس ذلــك إيجابــاً 
نهايــة العــام يف النتائــج املاليــة املجّمعــة مــا نتــج عنــه زيــادة ملحوظــة يف 
أربــاح الشــركة التقنيــة رغــم تأثــر عوائــد االســتثمارات بشــكل جزئــي بســبب 
ظــروف األســواق املاليــة وأقفلنــا العــام املالــي 2020 وهلل احلمــد علــى 
نتائــج طيبــة فاقــت توقعاتنــا رغــم كل مــا حصــل خــال العــام املنصــرم.

مــا تقييمكــم لســوق التأمــن الكويتــي؟ هــل أنتــم راضــون عــن 
تطــوره؟ ماهــي اإلجــراءات التــي باإلمــكان اتخاذهــا لتحســن أداء 

الســوق؟
ــى 10%  ــن 7 إل ــي ســوق واعــد ويف منــو مســتمر ب ســوق التأمــن الكويت
التــي حصلــت يف الســنوات  كمعــدل ســنوي ويجــري تصحيــح الشــوائب 
املاضيــة عبــر سلســلة مــن اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا اجلهــات املعنيــة ويف 
مقدمتهــا وحــدة تنظيــم التأمــن التــي بــدات أعمالهــا مؤخــراً وأصــدرت 
سلســلة مــن التعاميــم واللوائــح التنظيميــة التــي صححــت مســارات عديــدة 
ــة  ــى القطــاع وهــي بصــدد إطــاق الآلئحــة التنفيذي ــاً عل ســتنعكس إيجابي
ــة.  ــم قطــاع التأمــن يف الدول ــام 2019 اخلــاص بتنظي ــون 125 للع للقان
فقــد نشــرت وحــدة تنظيــم التأمــن مســودة الآلئحــة التنفيذيــة مؤخــراً 
إعتمادهــا  قبــل  وماحظاتهــم  مبرئياتهــم  اإلفــادة  املعنيــن  مــن  وطلبــت 
رســمياً. مــن شــأن الآلئحــة التنفيذيــة بعــد إصدارهــا بصيغتهــا النهائيــة 
احلوكمــة  تضمــن  وإجــراءات  قواعــد  ضمــن  القطــاع  يف  العمــل  تنظيــم 
ــة حقــوق  ــي تراعــي وتضمــن باملحّصل الســليمة وإدارة املخاطــر بشــكل مهن
املؤمــن عليهــم أصحــاب الوثائــق ويؤمــن دمييونــة واســتمرارية لعمــل شــركات 

ــة ســليمة. ــة وعلمي ــة مهني ــن أطــر تأميني التأمــن ضم

يشــكل التحــول الرقمــي يف التأمــن أهــم الســمات املوجــودة، مــا هــي 
اخلطــوات التــي مت اتخاذهــا جتاهــه يف املرحلــة القادمــة؟

ــى ســبيل  ــة تعتمدهــا بعــض الشــركات عل ــد رفاهي ــم يع ــي ل التحــول الرقم
الدعايــة والتميــز بــل أصبــح ضــرورة ملّحــة لكافــة جوانــب احليــاة ووســيلة 
تواصــل أساســية مــع اجلمهــور يف القطاعــن العــام واخلاص.ولعــل مــن 
احلســنات القليلــة جلائحــة كورونــا هــو الدفــع بالتحــول الرقمــي إلــى أقصــاه 
ضمــن فتــرة زمنيــة قياســية تقــارب العــام منــذ بــدء اجلائحــة فاملنصــات 
اإللكترونيــة يف القطاعــن العــام واخلــاص أصبحــت بــاآلالف والتــي تســعى 
ــكان يف  ــد مــن أي م ــاول الي ــات ومنتجــات يف متن ــى تقــدمي خدم ــاً إل جميع
العالــم أنــت متواجــد فيــه دون احلاجــة لانتقــال الشــخصي واملخالطــة 
املباشــرة وبالتالــي نقــل العــدوى. هــذا وإن كان الســبب الرئيســي فيــه طبيــاً 
ــه دفــع بالتحــول الرقمــي إلــى  ــع انتشــار الفيــروس اخلبيــث، إال أن ــاً ملن بحت
حــدود قصــوى غيــر مســبوقة بدافــع الضــرورة وســارع يف وتيــرة توفيــر 
البدائــل يف قطاعــات كان يصعــب تصورهــا ومنهــا التعليــم عــن بعــد كأبســط 
مثــال. أمــا يف قطــاع التأمــن؛ الوســائط اإللكترونيــة كانــت متوافــرة بشــكل 
ــة بشــكل كاٍف بيــد أن اجلائحــة دفعــت  عــام ولكــن لــم تكــن مســتغلة ومفّعل
قدمــاً نحــو إســتخدامها مــن قبــل اجلمهــور بوتيــرة أكبــر وأســرع بكثيــر عــن 

مــا ســبق.   

كيف تنظرون إلى طبيعة املنافسة يف السوق؟
املنافســة جــزء أساســي مــن احليــاة يجــب تقبلــه والتعامــل معــه بــكل واقعيــة 
والكــف عــن الشــكوى منــه لــدى البعــض، بــل علــى العكــس يجــب اســتغاله 
ليكــون أداة لتطويــر الــذات وحتســن اخلدمــات بشــكل مســتمر للمحافظــة 
علــى العمــاء واســتقطاب عمــاء جــدد. أهــاً باملنافســة مــا دامــت قــادرة 
علــى اســتخراج األفضــل منــا لتقدميــه للمتعاملــن وهــي يف صاحلهــم يف 
النهايــة لناحيــة احلصــول علــى األفضــل بــن املعــروض مــن خدمــات وأســعار 
نحــو التطويــر لتقــدمي  وباعتقــادي يف صاحلنــا كشــركات تســعى دائمــاً 

األفضــل للحفــاظ علــى وزيــادة حصتهــا مــن الســوق.

سوق التأمين الكويتي 
سوق واعد وفي نمو 
مستمر بين 7 إلى 10% 

كمعدل سنوي
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دليل شركات التأمني وإعادة التأمني ووسطاء التأمني
صــدر مؤخــرا عــن االحتــاد العــام العربــي للتأمــن دليــل شــركات التأمــن 
وإعــادة التأمــن ووســطاء التأمــن 2020-2021 يتضمــن معلومــات عمــا 
يقرب من 420 شــركة باإلضافة إلي وســطاء التأمن. حيث يحتوي الدليل 
علــي بيانــات االتصــال والقوائــم املاليــة للشــركات فضــا عــن إحصائيــات 
الــدول العربيــة خــال الثاث ســنوات األخيــرة )2019/2018/2017(، 
وقــد حــرص االحتــاد خــال إعــداد الدليــل بــأن يكــون الدليــل متكامــاً 
بإحصائيــات األســواق والبيانــات املاليــة للشــركات باإلضافــة إلــى عناوينهــم 
وأســماء رؤســاء مجلــس اإلدارة واألعضــاء املنتدبــن والرؤســاء التنفيذيــن، 
ــى أّن شــركة “شــديد ري” هــي الراعــي الرســمّي لهــذا  وجتــدر اإلشــارة إل
للتأمــن  العربــي  العــام  العامــة لاحتــاد  األمانــة  وتتقــدم  هــذا  الدليــل. 
بخالــص الشــكر والتقديــر لكافــة الشــركات التــي ســاهمت يف اخلــروج بهــذا 
الدليــل بإمدادنــا باملعلومــات املطلوبــة، كمــا نتقــدم بالشــكر لكافــة الشــركات 

املعلنــة، ويتمنــي االحتــاد العــام العربــي للتأمــن مــن اجلميــع مواصلــة 
املشــاركة معنــا لاســتمرار بإصــدار هــذا الدليــل بالشــكل الــذي يائــم 

مــع أهــداف االحتــاد يف االرتقــاء بصناعــة التأمــن العربيــة. وســوف يقــوم 
ــي  ــل مــن خــال املوقــع اإللكترون ــة للدلي االحتــاد بإصــدار نســخة إلكتروني

لاحتــاد العــام العربــي للتأمــن. 
ــكل املعلومــات  ــا ب ــا بتزويدنـــــــــ ــت معن ــي تعاون وإذ نشــكر كل الشــركات الن
اخلاصــة بهــا كمــا يرجــي حتديــث املعلومــات لشــركتكم وتزويدنــا بالقوائــم 
املاليــة بعــد صدورهــا وإعــادة إرســاله علــى البريــد اإللكترونــي التالــي/ 

gaif@gaif.org
حتــى يتســنى لنــا حتديــث معلومــات شــركتكم علــى الدليــل اإللكترونــي ويف 

العــدد القــادم للدليــل.
وميكنكــم شــراء النســخة مــن مقــر األمانــة العامــة لاحتــاد العــام العربــي 
للتأمــن، شــاملة تفعيــل النســخة اإللكترونيــة للدليــل علــى املوقــع اإللكترونــي 
ــب العاجــل  ــي ســيتم تفعيلهــا يف القري ــي للتأمــن والت لاحتــاد العــام العرب

ON LINE للمســتخدم الواحــد.

أخبار تأمنية
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201920182017Gross Premium Income by 
Class in

1,554,0941,564,9291,521,259Motor 
2,076,3161,838,2431,508,815Fire (excluding Energy)
749,503618,105513,708Engineering

798,876751,410525,180
Accident/WC
(Excluding Medical) 

241,306219,565198,227Marine Hull
318,250314,855280,507Marine Cargo
76,95072,36058,454Inland 

663,448489,233426,134Aviation
620,617804,211601,875Medical

1,890,6441,884,2061,432,335Oil & Energy
8,990,0058,557,116 7,066,495 G W P (Total)  
5,743,8045,219,199 4,482,227 Net Retained Premium 
5,466,7434,781,310 4,189,013 Net Earned Premium
3,036,1982,566,446 62,031,424 Net Claims Incurred 
1,038,968961,250824,817Net Acquisition Cost 
141,7251,650,8669,916Operating Expenses 

2,470,7032,483,1531,644,832Investment Income 
2,212,9711,903,8401,601,367Net )

29,748,97732,792,95629,410,614Total Investment     
33,530,57836,059,49932,254,200Total Assets 
12,983,05512,242,84311,376,349Technical Provisions 

821,4101,249,9941,803,305Other Liabilities 
16,285,22718,906,53115,805,180Shareholders Equity 
33,530,57836,059,49932,254,200Total   Shareholders Equity 

  Misr Insurance Company Company name 

https://misrins.com.egWebsite
info@misrins.com.egMailing Address

44
-Egypt    Address

261261 Dokki - GizaP.O.Box
Tel

1934Incorporated
 Capital 

88   Billion L.EAuthorized
  55   Billion  L.EIssued

   55   Billion  L.EPaid up 
 Major Shareholders 

 Owned by Misr Insurance 
Holding Co. 

 Senior Management 
   Gamal HamzaChairman of The Board 

Alaa Ahmed Ali Deputy /Chairman For 
Finance & Investment 

 Gamal  Mohamed Sakr Deputy /Chairman For  
Technical Affairs 

Amr GoudaMD
Medhat Sayed MohamedFinance & Investment 

أخبار تأمنية



العـــــــــدد 148
مــــارس2021 م

5656

 الندوة االفرتاضية الخامسة لالتحاد 
الوضع التأميني العربي العام: املشاكل الجيوسياسية وآفاق التطور

عقــد االحتــاد العربــي للتأمــن ندوتــه االفتراضيــة اخلامســة بعنــوان /  
“الوضــع التأمينــي العربــي العــام: املشــاكل اجليوسياســية وآفــاق التطــور “ 
وذلــك يــوم  األربعــاء املوافــق 10 فبرايــر مــن العــام اجلــاري . و تناولــت 
النــدوة مناقشــة األوضــاع اجليوسياســية التــي تعيشــها املنطقــة و تأثيرهــا 
علــى الوضــع التأمينــي العربــي العــام، ومــا ميكــن أن يقــوم بــه االحتــاد العــام 
العربــي للتأمــن واالحتــادات املحليــة وكذلــك الشــركات لارتقــاء بصناعــة 
التأمــن ؛ وإذا كان التأمــن يف البلــدان العربيــة لــم يــرق إلــى املســتوى الــذي 

نطمــح لــه، و مــا هــي املعوقــات التــي حتــول دون ذلــك؟ 
و حاضــر فــى تلــك النــدوة كل مــن /الدكتــور مايــكل ســتيفن – اخلبيــر 
االســتراتيجي و زميــل أبحــاث دراســات الشــرق األوســط يف كينــغ كوليــدج 
لنــدن، خالــد ســعود احلســن – عضــو مجلــس إدارة اإلحتــاد العــام العربــي 
للتأمــن – عضــو مجلــس االدارة والرئيــس التنفيــذي ملجموعــة اخلليــج، 
- عمــر األمــن – رئيــس مجموعــة أورينــت للتأمــن، عامــر ديــه – كبيــر 
املســئولن التنفيذيــن لشــركة Ninety بالشــرق األوســط وشــمال افريقيــا 

للتأمــن وإعــادة التأمــن
وقــد قــام بــإدارة املناقشــات كل مــن /األســتاذ/ شــكيب أبــو زيــد - األمــن 
العــام -  لاحتــاد العــام العربــى للتأمــن ، األســتاذ/  أحمــد حســني كمــال - 

املؤســس والعضــو املنتــدب لشــركة بروكنيــت الشــرق األوســط.
هــذا و قــد تناولــت النــدوة مناقشــة العديد مــن القضايــا اجليوسياســية 
التــي يعيشــها العالــم واملنطقة العربيــة و تأثيرهــا علــى الوضــع التأمينــي 
للتأمــن  العربــي  العــام  به االحتــاد  يقــوم  أن  ومــا ميكــن  العــام،  العربــي 

واالحتــادات املحليــة وكذلــك الشــركات لارتقــاء بصناعــة التأمــن ؛
وعمــا إذا كان التأمــن يف البلــدان العربيــة لــم يــرق إلــى املســتوى الــذي 

نطمــح لــه، و مــا هــي املعوقــات التــي حتــول دون ذلــك؟ 
هــذا وقــد تطــرق األســتاذ/ خالــد ســعود احلســن إلــى ضــرورة قيــام اجلهــات 
الرقابيــة للعــب دور يف احلــد مــن شــرارة املنافســة داخــل األســواق العربيــة، 
ــذي اتفــق  ــا وهــو األمــر ال ــة االســتثمار يف التكنولوجي ــى أهمي كمــا أكــد عل
ــى إقامــة شــركة إعــادة  ــدوره دعــا إل ــذي ب ــه األســتاذ/ عمــر األمــن وال مع
عربيــة ويكــون رأس مالهــا ال يقــل عــن 3 مليــارات دوالر أمريكــي يكــون 

مقســم بنســبة %50 للقطــاع احلكومــي إلــى %50 للقطــاع اخلــاص، 
املســيرة  ملواصلــة  جيــل جديــد  لصناعــة  فقــط  للتأمــن  كليــات  وإنشــاء 

ــذه الصناعــة  ــاء به واالرتق
مــن اجلديــر بالذكــر أن  االحّتاد قــد أعلــن عــن صــدور دليــل شــركات 
التأمــن وإعــادة التأمــن والوســطاء العــرب، وهــو مجلّــد ضخــم يحتــوي 
علــى العناويــن اجلديــدة للشــركات مــع أســماء املســؤولن عنهــا والبريــد 
اإللكترونــي لــكّل منهــم، فضــاً عــن البيانــات اإلحصائيــة التأمينيــة باألســوق 
الراعــي  أّن شــركة “شــديد ري” هــي  إلــى  مــع اإلشــارة   ، الشــركات   و 

الرســمّي لهــذا الدليــل.
تأســس االحتــاد العــام العربــي للتأمــن ســنة 1964، وهــو اجلهــة الوحيــدة 
املمثلــة – علــى صعيــد الوطــن العربــي – لشــركات التأمــن وإعــادة التأمــن 
واخلدمــات  الوســاطة  وشــركات  التأمــن  مراقبــي  وهيئــات  واالحتــادات 

الطبيــة.

الندوة االفرتاضية السادسة لالتحاد العربي للتأمني بعنوان :
 الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع االنسان، كيف يمكننا 

تجاوز التحديات الحالية واالستفادة من الفرص املستقبلية

أخبار تأمنية

ــة السادســة  أقــام االحتــاد العــام العربــي للتأمــن النــدوة االفتراضي
بعنــوان الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث مــن صنــع اإلنســان، كيــف 
ميكننــا جتــاوز التحديــات احلاليــة واالســتفادة من الفرص املســتقبلية 
وذلــك يــوم 2021/3/24، حيــث تطرقــت النــدوة التــي أدارهــا 
األســتاذ/ شــكيب أبــو زيــد األمــن العــام لاحتــاد العــام العربــي 
للتأمــن ، األســتاذ/ وأنــدري ايســيلي، املديــر املســؤول عــن املبيعــات 
وخدمــة العمــاء بشــركة »RMS« ملنطقــة أوروبــا والشــرق األوســط 
إلــي دراســة إدارة املخاطــر الكارثيــة وكيفيــة جتــاوز التحديــات التــي 
تطرحهــا واالســتفادة مــن الفــرص املســتقبلية التــي توفرهــا، وخاصــة 

الكــوارث التــي يكــون اإلنســان عنصــراً رئيســياً فيهــا.
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2021/3/31 املوافــق  األربعــاء  يــوم   أطلــق 
األســتاذ/ أحمــد الصبــاغ موقعــا إلكترونيــا خــاص 
بــه، واألســتاذ/ احمــد الصبــاغ وهــو خبيــر تأمــن 
تكافلــي إســامي، عمــل يف صناعــة التأمــن ألكثــر 
بتأســيس  وترســيخ  قــام  حيــث  عاًمــا.   50 مــن 
مفهــوم التأمــن اإلســامي يف األردن كمــا شــارك 
يف تأســيس شــركة التأمن اإلســامية عام   1996 
ــر العــام وعضــو مجلــس  حيــث شــغل منصــب املدي
األدارة منــذ إنشــائها وحتــى العــام 2019  ، املوقــع 
بــه العديــد مــن األقســام حيــث جنــد قســم خــاص 
عــن تطويــر صناعــة التأمــن التكافلــي يف األردن 
بشــكل عام – وتطوير أعمال الشــركات اإلســامية 

بشــكل خــاص، ويحتــوي املوقــع علــى معــرض وفاعليــات لألســتاذ/ احمــد، 
واجلديــر بالذكــر ان املوقــع يحتــوي أيضــا علــى كتبــه ومحاضراتــه ومقاالتــه 
حــول التأمــن التكافلــي اإلســامي والتــي تفيــد املهتمــن والعاملــن مبجــال 

التأمــن التكافلــي، ويتميــز املوقــع بانــه باللغــة العربيــة واللغــة اإلجنليزيــة.
رابط املوقع كاالتي:

/https://sabbaghislamicinsurance.com/ar

انطالق موقع لألستاذ/ أحمد الصباغ

أخبار تأمنية

حســب Munich Re بلغــت اخلســائر الناجتــة عــن الكــوارث الطبيعيــة 
والكــوارث مــن صنــع االنســان 210 مليــار دوالر.

يف حــن قدرتهــا Swiss Re م 214 مليــار دوالر واملؤمــن عليهــا 83 مليــار 
دوالر فقــط.

ــن 64 %؛ يف  ــرب م ــا يق ــة خــال عــام 2020 م شــكلت الفجــوة التأميني
الوقــت الــذي لــم تشــكل اخلســائر املؤمنــة إال 36 %، لقــد تفاقمــت الفجــوة 
ــك شــهدت  ــدول الناشــئة. كذل ــارزة يف ال ــة وأصبحــت ظاهــرة أو ب التأميني
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا يف 2020 انفجــار بيــروت والــذي 

يعتبــر أســوء حــدث يف العصــور احلديثــة. 
ــر املناخــي ســتكون املــدن الشــاطئية كاإلســكندرية  ــه وبســبب التغيي كمــا أن
والــدار البيضــاء معرضــة خلســارة تراكميــة تفــوق املليــار دوالر حســب البنــك 
الدولــي، كمــا أن التغييــر املناخــي سيتســبب يف انخفــاض النــاجت القومــي يف 

تونــس بنســبة 6.8 % ويف اليمــن 23.9 %.
الكــوارث  ضــد  للتحــوط  مبــادرات  هنــاك  العربــي  العالــم  صعيــد  علــى 

لطبيعيــة؛ ا
 يف اجلزائر تقود اإلعادة اجلزائرية مجمع الكوارث الطبيعية، 

يف املغــرب مت إطــاق صنــدوق للتضامــن الكــوارث يف بدايــة 2020. كمــا 
أن شــركات التأمــن أصبحــت ملزمــة بإضافــة قســط علــى بوالــص تأمينــات 

غيــر احليــاة ويســتعمل التأمــن ضــد مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة، 
يف تونــس مت توقيــع اتفــاق مــع الوكالــة الفرنســية لدعــم ال والبنــك الدولــي 
يقدمــان مبوجبــه مئــة مليــون دوالر ملشــروع التصــدي إلــى الكــوارث وتغييــر 
املنــاخ، هــذا املشــروع ســيدعم الشــراكة مــا بــن القطاعــن العــام واخلــاص.

ــدوق  ــدأت العمــل مــن أجــل إنشــاء صن ــة ســوق رأس املــال ب يف عمــان؛ هيئ
ــة. ــوارث الطبيعي الك
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يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني
للمستشار / رضا عبد المعطي

   بمناسبة صدور قرار بتجديد التعيني لسيادته 
نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

متمنيني له مزيدًا من العون والتوفيق والسداد.

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني
لألستاذ/ عالء الزهريي

  IR بمناسبة اختياره من قبل مؤسسة gig رئيس االتحاد المرصي للتأمني والعضو المنتدب لرشكة 
Mena كأفضل رجل تأمني عيل مستوي الرشق األوسط وشمال إفريقيا  لعام 2021.

وفقه هللا في أعماله ونتمىن له كل التوفيق والتقدم واالزدهار

تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بأصدق التهاني
لألستاذ الفاضل/ فاهم الشحي

بمناسبة تعيينه الرئيس التنفيذي لرشكة اإلسالمية العربية للتأمني – سالمة– اإلمارات العربية المتحدة
متمنيني لشخصه الكريم التوفيق والنجاح في كل المهام المسندة إليه 

و لرشكة اإلسالمية العربية للتأمني – سالمة – اإلمارات كل التقدم و االزدهار.

تهانى
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تتقدم األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني بخالص التهنئة إىل:
األستاذة/ ميساء عبد الواحد الكوهجي
 بمناسبة توليها منصب المدير العام 

لرشكة المتحدة للتأمني- مملكة البحرين 
متمنيني لها كل التوفيق في مهمتها ولرشكة المتحدة للتأمني التقدم واالزدهار.

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة
لألستاذ/ فواز الرشعيب

بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس إدارة
رشكة المجموعة المتحدة للتأمني التعاوني »أسيج« – المملكة العربية السعودية 

 متمنيني له التوفيق ، ولرشكة المجموعة المتحدة للتأمني التعاوني»أسيج« كل التقدم و اإلزدهار   

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني
لألستاذ/ عبدالرحمن محمد الدخيل 

بمناسبة تعيينه المدير العام 
لرشكة بروج للتأمني – المملكة العربية السعودية 

وفقه هللا ونتمىن له كل التوفيق في المهام الموكلة إليه و لرشكة بروج للتأمني التقدم واالزدهار

تهانى
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يسعد األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم
 لألستاذ/ باسل العبد الكريم 

بمناسبة تعيينه الرئيس التنفيذي 
لرشكة الدرع العربي للتأمني – المملكة العربية السعودية  

داعني هللا أن يوفقه ويكلل مهامه بالنجاح.

يطيب لألمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بأسمى آيات التهاني
لإلستاذه/ عبري صالح 

بمناسبة تعيينها العضو المنتدب لرشكة الوفاء لتأمينات الحياة – مرص  
وفقها هللا في أعمالها ونتمىن لها كل التوفيق في المهام الموكلة إليها 

ولرشكة الوفاء لتأمينات الحياة التقدم واالزدهار

يسعد ويرشف األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمني أن تتقدم بخالص التهنئة
لألستاذ/ عبد الصمد الطاليب 

بمناسبة تعيينه المدير العام لرشكة سهام للتأمني – المملكة المغربية
  متمنيني له كل التوفيق والنجاح ، 

ولرشكة سهام للتأمني كل التقدم و االزدهار.

تهانى
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نعي فاضل
تنعي األمانة العامة لإلتحاد العام 

العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

األستاذ/ عبد الكريم داوود رمضان حمو 
أحد مؤسسي الجمعية األردنية لوسطاء التأمين

ويتقدم األمين العام لالتحاد العام العربي للتأمين باسمه شخصيا 
وبإسم السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين 
وكافة العاملين فى األمانة العامة لإلتحاد بخالص التعازى ، سائلين الله 
العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

نعي فاضل
تنعي األمانة العامة لالتحاد العام 

العربي للتأمين بمزيد من األسى والحزن

األستاذ/ عقل بلتاجي
رئيس مجلس اإلدارة السابق لشركة األردنية الفرنسية للتأمين

ويتقدم األمين العام لإلتحاد العام العربي للتأمين باسمه شخصيا 
وباسم السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين 
وكافة العاملين فى األمانة العامة لإلتحاد بخالص التعازى ، سائلين الله 
العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

تعازى



العـــــــــدد 148
مــــارس2021 م

6363



العـــــــــدد 148
مــــارس2021 م

6464

BRIDGING 
 THE GAP

TECHNICAL 
CAPABILITIES

A LOCAL SCHOOL OF THOUGHT WITH 
INTERNATIONAL DIMENSION

East Asia Operations - ALA Independent
 

Headoffice // Kuala Lumpur - Malaysia
T: +601 3 218 6557

www.alaindependent.com

Headoffice // Dubai - UAE

www.arablossadjusters.com

REACH
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Non-profit, educational organisation
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ALA Corporation Ltd. Companies



حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل

 إرث غني يف مجال

التأمني منذ عام 1972.
بصفتها رشكة التأمني األوىل يف املنطقة، ظلت رشكة أبوظبي 

الوطنية للتأمني، وعىل مدى عقود طويلة، تعمل عىل ترسيخ الثقة 
وتعزيز مبادئ الوالء وااللتزام بهدف توفري حلول تأمني مبعايري 

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

تأمني تعتمد عليه لألفراد والرشكات. adnic.ae | 800 8040 |      +971 2 4080 900 




