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نرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة نرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة 

العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنيالعامة لإلتحاد العام العريب للتأمني

عن وليس  ابها  كتَّ آراء  عن  تعبر  املقاالت   تنبيه: 
 رأي االتحاد العام العربي للتأمين واإلحصائيات على

.مسؤولية املصادر

Disclamer:
The opinions expressed in the articles doesn‟t reflect 
GAIF positions; the statistics are the sole responsibility 
of the articles authors

بي
ن الط

امللتقى االقليمي السادس للتأمي

األمانة العامة

ن :  ي للتأم�ي بمشاركة اإلتحاد العام العر�ب

المنتدى األول للرعاية الصحية المتوسطية
للرعاية  األول  المنتدى  ُعقد 
بمشاركة  المتوسطية  الصحية 
ممثاًل  ن  للتأم�ي ي  العر�ب العام  اإلتحاد 
 – زيد  أبو  شكيب  األستاذ/  ي 

�ن
يوم  وذلك  لإلتحاد  العام  ن  األم�ي
2020/11/19؛  الموافق  الخميس 

عىل  الضوء  المتحدثون  وسلط 
التوزيــــع  قنوات  إىل  الحاجة 
والرقمنة. والديمقراطية  الالمركزية 

إفريقيا  دعوة  أهمية  عىل  شددوا  كما 
ق األوسط للحوار حول كيفية صياغة خارطة الطريق للخروج  وال�ش
اكات ع�ب الحدود وإنشاء محاور أفريقية  من هذه األزمة من خالل ال�ش
المنافسة.  عىل  قادرة  لتصبح  اتيجية  المتوسط كاس�ت األبيض  والبحر 

هنا بالضغط  ية،  ن االنجل�ي باللغة  المنتدى  مشاهدة  يمكنك 

هنا بالضغط  الفرنسية،  باللغة  المنتدى  مشاهدة  يمكنك 

With the participation of GAIF
1st Mediterranean Healthcare Forum
The 1st Mediterranean Health 
Care Forum was held with the 
participation of GAIF Secretary 
General Mr. Chakib Abouzaid, on 
Thursday 19/11/2020;
The speakers highlighted the 
need for decentralized and 
democratized distribution 
channels and digitalization. 
They have also stressed on the 
importance of inviting Africa 
and the Middle East to the debate 
about the formulation of a road map to get out of the 
current crisis trough cross borders partnerships and due 
creation at  Mediterranean and African Hubs as a strategy 
to be competitive. 
To watch the Forum in english, please Click Here
Pour français Click Here

https://www.medaeconomicweek.org/streaming-listing/1st-mediterranean-healthcare-forum-streaming-en/
https://www.medaeconomicweek.org/streaming-listing/1st-mediterranean-healthcare-forum-streaming-fr/
https://www.medaeconomicweek.org/streaming-listing/1st-mediterranean-healthcare-forum-streaming-en/
https://www.medaeconomicweek.org/streaming-listing/1st-mediterranean-healthcare-forum-streaming-fr/
https://www.medaeconomicweek.org/streaming-listing/1st-mediterranean-healthcare-forum-streaming-en/
https://www.medaeconomicweek.org/streaming-listing/1st-mediterranean-healthcare-forum-streaming-fr/
https://www.medaeconomicweek.org/streaming-listing/1st-mediterranean-healthcare-forum-streaming-en/
https://www.medaeconomicweek.org/streaming-listing/1st-mediterranean-healthcare-forum-streaming-fr/
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World Insurance & COVID-19

Global reinsurance giant Swiss Re has said that it expects its property and casualty reinsurance (P&C Re) normalised 
combined ratio to improve to 96% or less in 2021, as the firm pursues targeted growth in a hardening marketplace.

Swiss Re expects P&C Re underwriting performance to improve 
in 2021

The Switzerland-based reinsurer is holding its 
Investor Day today, during which the company is 
set to confirm its over-the-cycle financial targets and 
deliver a positive outlook, driven by improving market 
conditions and targeted growth opportunities.
Swiss Re highlights its reinsurance business as a 
“powerful franchise” with solid earnings momentum. 
Within P&C Re, the firm is targeting growth in 
the firming reinsurance market and is focused on 
expanding underwriting margins, in part to offset the 
low interest rate environment.
In 2021, Swiss Re’s P&C Re operation is expected to 
improve its normalised combined ratio to less than or 
equal to 96%.
For the first nine months of the year, Swiss Re 
reported an overall net loss of $691 million, with its 
P&C Re segment posting a loss of $201 million and 
a combined ratio of 110.3%. Throughout the year, the 
reinsurer’s performance has been heavily impacted by 
the COVID-19 pandemic.
For 9M 2020, Swiss Re reported that its life and health 
reinsurance (L&H Re) operation recorded net income 
of $72 million. Today, the reinsurer notes that L&H 
Re has maintained its successful track record in spite 
of the impacts of the pandemic.
The unit has achieved strong new business generation, 
notes the firm, and together with its active management 
of in-force business, lays the foundation for future 
underlying earnings growth.
Away from its reinsurance businesses, Swiss Re notes 
that management actions announced last year at its 
Corporate Solutions arm is driving the successful 
turnaround of the business. As a result, Swiss Re 
expects the business to achieve a normalised combined 
ratio that is less than or equal to its 98% target in 2021.
The firm highlights the pronounced hard market 
landscape, noting that this offers the unit opportunities 
for profitable growth in areas it has a competitive 
advantage.
Of course, the ongoing COVID-19 pandemic has also 
hit the asset side of insurer and reinsurer balance sheets. 
For Swiss Re, proactive management has helped it to 
navigate the market volatility in 2020, with the Group’s 
return on investment remaining strong despite the 
lower for longer interest rate environment. Swiss Re 

says that this has been supported by its commitment 
to Environmental, Social and Governance (ESG) 
principles.
Additionally, Swiss Re feels that the defensive 
positioning of its asset management portfolio, coupled 
with the significantly reduced financial market risk 
profile of Swiss Re following the sale of ReAssure, 
provides it with opportunities to enhance investment 
returns in the future.
Swiss Re Group’s Chief Executive Officer (CEO), 
Christian Mumenthaler, commented: “We are 
optimistic on the outlook for all of our businesses as 
we see positive momentum in the underlying earnings 
power of the Group. Our confidence is underpinned by 
Swiss Re’s capital strength and the proactive approach 
we have taken to the Group’s COVID-19 reserves. 
We expect that COVID-19 will remain an earnings 
and not a capital event for the Group, with declining 
exposures going forward.
“We are focused on delivering on our financial targets 
and capital management priorities. At the same time, 
our strategy positions Swiss Re for long-term success.”
The global reinsurer also highlights its pursuit of risk 
partnerships to open up new long-term opportunities, 
noting that its white-label digital insurance platform, 
iptiQ, continues to expand. Based on the segment’s 
current growth trajectory and peer valuations, iptiQ’s 
market-implied valuation has increased to around $2 
billion.

 Source: Reinsurance News 
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Reinsurer results suggest the worst of pandemic is behind them 
The nine months results for 2020 of the four major 
European reinsurers - Munich Re, Swiss Re, Hannover 
Re and SCOR have revealed that fewer new pandemic-
related claims reserves were booked during the third 
quarter of 2020.
Event-cancellation cover was the only affected 
business line that required major adjustments to 
expected claims according to the new report European 
Reinsurance Dashboard 9M20 Results by  Fitch 
Ratings.
The report says despite the pandemic-related claims 
incurred in the nine months of 2020, Hannover Re, 
Munich Re and SCOR have remained profitable. 
Meanwhile, in the third quarter of 2020 Swiss Re 
substantially reduced its net loss, which had been 
reported after first six months.

These relatively strong results were possible as a fairly 
light natural catastrophe loading and an improvement 
of the underlying underwriting result helped to 
compensate for losses related to the coronavirus crisis.
All four major reinsurers have remained well 
capitalised so far in 2020, which was partially achieved 
by the issuance of subordinated debt. This allowed 
for strong premium growth in reinsurance, driven by 
higher prices, rising demand in Asia and an increased 
risk appetite.
Going into 2021, the sector expects risk-adjusted 
prices in property and casualty reinsurance to rise 
further, while Fitch believes that the pandemic-related 
claims burden will reduce progressively due to the 
exclusion of pandemic covers in renewed treaties.

 Source: Asia Insurance Review 

Global COVID-19 losses to top previous estimates – Lloyd’s 

Lloyd’s had previously projected global COVID-19 
losses would be about $107 billion, according to 
Reuters. However, Lloyd’s chairman Bruce Carnegie-
Brown said at the Reuters Future of Insurance USA 
conference that pandemic-related losses will be on 
par with 2017, when three Atlantic hurricanes drove 
catastrophe costs to $144 billion, the highest on record, 
according to Swiss Re.
Lloyd’s firms are facing claims from 16 different 
business lines, Reuters reported.
“Unlike many events, a pandemic is everywhere at the 
same time,” Carnegie-Brown said. He added that the 
pandemic had extended longer than expected.

Lloyd’s, which operated a commercial insurance 
marketplace, said it will pay £2.4 billion (nearly $3.2 
billion) in pandemic-related claims for the first six 
months of 2020, Reuters reported.
Lloyd’s has proposed a “Black Swan” reinsurance 
scheme to governments around the world to better 
cover during circumstances like the pandemic, Reuters 
said. However, Carnegie-Brown said it was hard to 
get governments to pay attention.
“The challenge for governments, of course, is that they 
are very short-term focused. … [It is] very difficult for 
them to lift their heads above the parapet and think 
about the future,” he said.

Global insurance losses from the COVID-19 pandemic will be higher this year than Lloyd’s of London had 
previously estimated.

 Source: Insurance Business  
 mag

COVID-19 will drive changes for health insurance industry 
The coronavirus pandemic will have a significant 
impact on the health insurance industry owing to 
the methods consumers engage with healthcare, said 
Moody’s Investors Service (Moody’s) in a new report.
The report added that the ability or inability of Moody’s-
rated health insurers to adapt to these changes in the 
next three to five years will be an important driver of 
credit strength.
According to Moody’s healthcare trends which will 

affect health insurers include the ongoing focus of 
the high cost of treating patients with comorbidities – 
people suffering from more than one chronic illness at 
the same time, be it physical or mental.
The coronavirus pandemic has exacerbated the 
challenge of comorbidities and this group has proved 
especially vulnerable to the coronavirus, further 
highlighting the need for proactive management on 
the part of health insurers.
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With the onset of the coronavirus pandemic, 
telehealth usage has soared, especially with telephone 
consultations with a patient’s primary doctor. “But 
telehealth is much more,” said Moody’s vice president 
Dean Ungar.
“One large health insurer reported 15m telehealth 
visits in the first half of 2020 compared with 1m in all 
of 2019. Telehealth clearly filled a gap when patient 
access to in-person care was severely restricted as 
well as bringing healthcare access to rural areas.”
Telehealth is proving particularly valuable in treating 
mental and behavioural health conditions, and can 

 Source: Asia Insurance Review 

Regional Insurance

Insurance Industry And Country Risk Assessment Update: 
November 2020 

Country 
risk

Industry 
Risk IICRA Top Risk 1 Top Risk 2 Top Risk 3

Bahrain High Moderately 
low

Moderately 
high risk* Country risk

Intense 
competitive 
environment

Investment 
performance 
risk

Jordan High Moderately 
low

Moderately 
high risk* Country risk

Weak 
technical 
results

Kuwait Moderately 
high

Moderately 
low

Intermediate 
risk*

Government 
and 
regulatory 
policy risks

Exposure 
to high risk 
assets

Country risk

Morocco Moderately 
high

Moderately 
low

Moderately 
high risk

Weak 
technical 
results

Forex impact
Investment 
performance 
risk

Qatar Intermediate Moderately 
low

Intermediate 
risk

Exposure 
to high risk 
assets

Weak 
technical 
results

Country risk

Saudi 
Arabia

Moderately 
high

Moderately 
low

Intermediate 
risk* Country risk

Intense 
competitive 
environment

Government 
and 
regulatory 
policy risks

United 
Arab 
Emirates

Intermediate Moderately 
low

Intermediate 
risk

Exposure 
to high risk 
assets

Intense 
competitive 
environment

Country risk

1. Property/Casualty Insurance Industry And Country Risk Assessments On Aug. 10, 2020

*Indicates those where the IICRA is one category lower than the IICRA indicated in table 5 in Insurers Rating 
Methodology.
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serve as an early warning system, alerting the health 
insurers to patient conditions that might otherwise 
have remained undetected, said Moody’s.
The health insurance industry has been shifting from 
the traditional fee-for-service reimbursement model to 
providers to a value-based care model.
Some providers were reluctant to fully adopt the 
value-care model due to risk, but doctors in value-
based care arrangements have experienced a much 
more stable flow of income during the lockdowns. The 
coronavirus pandemic should help accelerate the trend 
to value-based care.
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Country 
risk

Industry 
Risk IICRA Top Risk 1 Top Risk 2 Top Risk 3

Bahrain High Moderately 
low

Moderately 
high risk* Country risk

Intense 
competitive 
environment

Investment 
performance 
risk

Jordan High Moderately 
low

Moderately 
high risk* Country risk

Weak 
technical 
results

Kuwait Moderately 
high

Moderately 
low

Intermediate 
risk*

Government 
and 
regulatory 
policy risks

Exposure 
to high risk 
assets

Country risk

Morocco Moderately 
high

Moderately 
low

Moderately 
high risk

Weak 
technical 
results

Forex impact
Investment 
performance 
risk

Qatar Intermediate Moderately 
low

Intermediate 
risk

Exposure 
to high risk 
assets

Weak 
technical 
results

Country risk

Saudi 
Arabia

Moderately 
high

Moderately 
low

Intermediate 
risk* Country risk

Intense 
competitive 
environment

Government 
and 
regulatory 
policy risks

United 
Arab 
Emirates

Intermediate Moderately 
low

Intermediate 
risk

Exposure 
to high risk 
assets

Intense 
competitive 
environment

Country risk

2. Life Insurance Industry And Country Risk Assessments On Aug. 10, 2020

Country 
risk

Industry 
Risk IICRA Top Risk 1 Top Risk 2 Top Risk 3

Oman Moderately 
high

Moderately 
low

Moderately 
high risk Country risk

Investment 
performance 
risk

Muted 
market 
growth 
prospects

To read more, please Click Here  Source: S&P Global Rating 
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Arab Insurance United Arab EmiratesUnited Arab Emirates

BADRI: Performance Analysis of UAE Listed Insurance 
Companies for the Third Quarter Ended 2020
The UAE Insurance Industry just ended an eventful 
quarter. As the economy in general struggles to resume 
normal business post COVID-related restrictions that 
were in place during the last quarter, the Insurance 
Industry managed to maintain a positive growth in 
topline in the first 9 months of 2020 of about 4%.
The total premiums written by the UAE listed 
insurance companies during the nine months of 2020 
amounted to be AED 19.4 billion as compared to AED 
18.8 billion of premiums written in the corresponding 
period of 2019 with average retention ratio of 40% 
for the listed companies. The total Profit for the nine 
months ended 2020 amounted to AED 1.6 billion as 
compared to AED 1.3 billion for the corresponding 
period of 2019, reflecting a growth of about 20%. 
During the quarter, a noteworthy M&A activity 
occurred with Dar Takaful’s acquisition of Noor 
Takaful. In addition, SALAMA disinvested some 
shares of its KSA Company. Both of these activities 
added to the profit growth observed, though, even 

without these investment related activities, the profits 
demonstrated a commendable growth of about 13% 
from last year
One of the major drivers of improved profitability 
is the declining loss ratio trend to a large extent 
due to the lockdown. The average loss ratio for the 
listed companies analyzed in the report continued the 
declining trend and stands at 56%, an improvement 
from 60% for the first nine months of 2019 while the 
average combined ratio is estimated as 87% (2019-Q3: 
92%). Having said that, we are seeing average motor 
premiums lower than the pre-2017 range and curtailing 
economic activity which will lead to insurers realizing 
lower earned premium in 2021. This is also coupled 
with the price competition on commercial lines and 
hardening 2021 reinsurance renewals. The year 2020 
has been unique in many ways and we will continue 
our monitoring of the insurance sector as it heads into 
the final lap of fourth quarter.
To download the full report, please Click Here

 Source: BADRI 

https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/201117-insurance-industry-and-country-risk-assessment-update-november-2020-11739874
https://www.badriconsultancy.com/wp-content/uploads/2020/11/BADRI-2020-Q3-Overview-of-Insurance-Companies-in-UAE-Final.pdf
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Arab Insurance BahrainBahrain

Arab Insurance LebanonLebanon

ار انفجار المرفأ يدحض مزاعم شق�ي طربيه: تقرير كلفة أ�ن
ن  التأم�ي فروع  عن كل  المتوقعة  ار  األ�ن إجماىلي كلفة  “تقرير  أن  بيان،  ي 

�ن طربيه  إيىلي  الضمان”  كات  �ش “جمعية  رئيس  اعت�ب 
يدحض   ،ICC الضمان  كات  �ش عىل  الرقابة  لجنة  عن  أمس   

ً
رسميا صدر  والذي  آب   4 ي 

�ن وت  ب�ي مرفأ  انفجار  عن  الناجمة 
من  أك�ث  إن  فيها  قال  ي  وال�ت  ، اإلعالمي ظهوره  خالل  شق�ي  محمد  أطلقها  قد  ي كان  ال�ت الخاطئة  المزاعم  وباألرقام كل  بوضوح 
.” ، كما ال يتعّدى مجموعها المليار و250 مليون دوالر وليس أك�ث

ً
ار غ�ي معاد تأمينها عالميا 500 مليون دوالر من تلك األ�ن

وت بتاريــــخ  نة الناجمة عن انفجار مرفأ ب�ي ار المؤمَّ  حول األ�ن
ً
ت تقريرا ومن الجدير بالذكر، أن لجنة مراقبة هيئات الضمان قد ن�ش

، لإلطالع عىل التقرير، الرجاء الضغط هنا ي
و�ن 4 آب 2020 ع�ب موقعها اإللك�ت

تأث�ي أعمال القطاع بتداعيات جائحة “كوفيد-19”

ي 9 أشهر
ن �ن كات التأم�ي 10.7 مليون دينار أرباح �ش
ي بورصة البحرين 10.7 مليون 

ن البحرينية المدرجة �ن كات التأم�ي حققت �ش
ي الوقت الذي 

ي 9 األشهر األوىل من العام الجاري، �ن
 صافية �ن

ً
دينار أرباحا

كات. وس كورونا آثارا عىل بعض ال�ش تركت فيه جائحة ف�ي

للتسعة  نتائجها  ي 
�ن ربحية  تحقيق  من  القطاع  كات  �ش جميع  واستطاعت 

مستوى  رفع  من  كات  �ش  3 تمكنت  إذ   ، ي
الما�ن سبتم�ب  ي 

�ن المنتهية  أشهر 
. ن كت�ي �ش ربحية  تراجعت  بينما  ربحيتها 

 26% بنحو  البورصة  ي 
�ن ن  التأم�ي لقطاع  اإلجمالية  األرباح  انخفضت  وقد 

الجاري. العام  التسعة أشهر األوىل من  خالل 

من  كل  بنتائج  مدفوعة  العام  هذا  خالل  ن  التأم�ي قطاع  أرباح  وتراجعت 
العام  ي 

كة “أريــــج” بشكل أساسي وال�ت انخفضت ربحيتها بنحو %76 �ن �ش
. ن للتأم�ي الوطنية  كة  ال�ش أرباح  انخفضت  كما  الجاري، 

األصول  تقييمات  ي 
�ن انخفاضا  سببت  الجائحة  إن  أريــــج:  كة  �ش وقالت 

ي االستثمارات ال�ت اتخذت المجموعة لها مخصصات مخفضة 
وباألساس �ن

السوق  تقلبات  بسبب  االستثمار؛  ي خسائر 
�ن الجائحة  تسببت  كما  القيمة. 

بكوفيد19-  متعلقة  مطالبات  من  كة  ال�ش عانت  كما  االقتصادي،  والركود 
. رئيسي بشكل 

بسبب  العمومية  المرصوفات  ي 
�ن زيادة  كة  ال�ش أوردتها  ي  ال�ت ات  التأث�ي ومن 

استمرارية  خطة  ومتطلبات  الالزمة  الوقائية  باإلجراءات  المتعلقة  التكلفة 
العمل عن  بتنفيذ خطط  المتعلقة  الرأسمالية  والتكاليف  األعمال،  ترصيف 

مليون   3.1 بنحو  الماىلي  األثر  ي 
صا�ن المجموعة  وقدرت  للطوارئ.  بعد 

دوالر.

 ،14% بنسبة  ربحيتها  تراجعت  فقد  القابضة  الوطنية  البحرين  كة  �ش اما 
3.8 مليون دينار. التسعة أشهر األوىل نحو  ي 

أرباحها �ن لتبلغ 

المركبات  ن عىل  التأم�ي انخفض عموما  إذ  كة،  ال�ش الجائحة عىل  أثرت  وقد 
بشكل  أثر  الذي  الثالث  الطرف  ن  تأم�ي إىل  للتحويل  باإلضافة  الجديدة، 

كة. ال�ش المركبات لدى  ن عىل  التأم�ي أقساط  جوهري عىل 

المرورية بسبب جائحة كورونا  الحركة  المقابلة، أدى انخفاض  الجهة  ي 
و�ن

جانب  إىل  الجاري،  العام  المركبات خالل  مطالبات  تكرار  من  التقليل  إىل 
ما  المختلفة،  واإلجراءات  للقيود  نتيجة  المنخفضة  الطبية  المطالبات 

كة. ال�ش لدى  المتكبدة  المطالبات  ي 
العام لصا�ن االنخفاض  إىل  أدى 

يضطر  الذي  األمر  السوق،  ي 
�ن السيولة  عىل  ضغوط  كة  ال�ش رصدت  كما 

السداد. المؤجلة ومراجعة جداول  األقساط  لدفع 

بنسبة  ربحيتها  زيادة  من  ن  للتأم�ي الكويتية  البحرينية  كة  ال�ش واستطاعت 
 3 نحو  أرباحها  لتبلغ  الجاري  العام  من  األوىل  أشهر  التسعة  خالل   13%

دينار. ن  مالي�ي

مستوى  ي 
�ن  4% قدرها  زيادة  حققت  فقد  البحرين  ي 

سوليدر�ت كة  �ش أما 
الدولية  التكافل  كة  �ش أرباح  ونمت  دينار.  مليون   1.97 لتبلغ  ربحيتها، 

ألف دينار.  580 لتبلغ  المصدر: البالدبنسبة 15% 

المصدر: المركزية

Arab Insurance JordanJordan

 20.4 ن بنسبة %16.3 لتسجل حواىلي  للمساهم�ي العائدة  أرباحها  ي 
ي صا�ن

ارتفاعا �ن ي بورصة عّمان، 
ن مدرجة �ن تأم�ي كة  لـ 18 �ش المالية  البيانات  أظهرت 

ي 2019.
ة من العام الما�ن ، مقارنة مع 17.6 مليون دينار من نفس الف�ت ي أول 9 أشهر من العام الحاىلي

مليون دينار �ن

، مما  المدفوعة  التعويضات  ي 
ي صا�ن

تراجع ملحوظ �ن قابله  والذي  المكتتبة،  األقساط  ي 
ي صا�ن

ارتفاعا واستقرارا �ن كات  لل�ش المالية  القوائم  وأظهرت 
.2020 ي أول تسعة أشهر من العام 

ي أرباح القطاع �ن
انعكس عىل ارتفاع صا�ن

انتشار  للسيطرة عىل  الحكومة  اليومية ضمن خطة  الحظر  ة ساعات  تمديد ف�ت إىل  إضافة   ، ي
والجز�ئ الشامل  اإلغالق  أدت عمليات  البيانات،  وبحسب 

. ن التأم�ي كات  المدفوعة من قبل �ش التعويضات  قيمة  انخفاض  انعكس عىل  ، مما  المركبات بشكل أساسي تقليل حوادث  إىل  وس كورونا،  ف�ي

853 ألف  ي خسائر بقيمة بلغت 
ن فقط صا�ن كت�ي 21.3 مليون دينار، فيما حققت �ش أرباح بلغ  كة بمجموع  أرباحا 16 �ش ي حققت  ال�ت كات  وبلغ عدد ال�ش

متوقعة. ائتمانية  بناء مخصصات خسائر  إىل  رئيسي  بشكل  ي جاءت  وال�ت دينار، 

ي أول تسعة أشهر
ن 16% �ن ي أرباح قطاع التأم�ي

ارتفاع صا�ن

ي األردن 
ن �ن أزمة كورونا تنعكس إيجابا عىل قطاع التأم�ي

المصدر: المملكة

http://www.insurancecommission.gov.lb/wp-content/uploads/2020/11/Beirut-Blast-Monitoring-Report-06-11-2020.pdf
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فرضتها  ي  ال�ت وس كورونا  ف�ي لجائحة  السلبية  االقتصادية  التداعيات  رغم 
كات قطاع  ي الكويت والعالم، إال أن �ش

عىل جميع القطاعات االقتصادية �ن
ومواصلة  السلبية  التداعيات  هذه  تجنب  من  تمكنت  ي  الكوي�ت ن  التأم�ي

. الحاىلي العام  واألرباح خالل  الجيدة  النتائج  تحقيق 

ن لمواصلة تحقيق  التأم�ي كات قطاع  ي دعمت �ش ال�ت ن األسباب  ي من ب�ي
ويأ�ت

المكتتبة  باألقساط  النمو  استمرار  الحاىلي  بالعام  نتائجها  خالل  األرباح 
ارتفاع  اىل  باإلضافة  أخرى،  كات  �ش ي 

�ن االستثمار  من  حصصها  وارتفاع 
الثالث  والربــع  أشهر   9 الـ  ة  ف�ت خالل  الفنية  واألرباح  التشغيلية  اإليرادات 

. الحاىلي العام  من 

ي 
�ن العاملة  ن  التأم�ي كات  �ش أن  ن  يتب�ي »األنباء«،  لـ  خاص  رصد  وبحسب 

أشهر  التسعة  ة  ف�ت خالل  جيدة  أرباح  تحقيق  من  تمكنت  ي  الكوي�ت السوق 
األوىل من العام الحاىلي بلغت 31.8 مليون دينار، مقارنة باألرباح المسجلة 
طفيف  اجع  ب�ت أي  دينار،  مليون   33 البالغة   2019 من  نفسها  ة  الف�ت مع 
ن الكويتية أي آثار أو  كات التأم�ي %2.6، وهو ما يش�ي اىل تفادي �ش بنسبة 

وس كورونا. ف�ي لجائحة  سلبية  تداعيات 

خالل  جيدة  أرباح  تحقيق  من  ن  التأم�ي كات  �ش تمكنت  فقد  للرصد،  ووفقا 
فيما  دينار.  ن  مالي�ي  7.8 بلغت  حيث   ، الحاىلي العام  من  الثالث  الربــع 
ي من العام، وذلك خالفا 

تمكنت من تحقيق أرباح أفضل خالل الربــع الثا�ن
أرباح  وتراجعت  بخسائر  بعضها  ي  م�ن ي  ال�ت األخرى  االقتصادية  للقطاعات 
ي 

�ن أرباحا  ي  الكوي�ت ن  التأم�ي قطاع  حقق  حيث   ، كب�ي بشكل  اآلخر  البعض 
دينار. ن  9.4 مالي�ي بلغت  ي 

الثا�ن الربــع 

بالصدارة ن  للتأم�ي الخليج 

من  األوىل  أشهر  التسعة  خالل  لألرباح  تحقيقا  كات  ال�ش أك�ب  اىل  وبالنظر 

 13.09 بلغت  بأرباح  القطاع  ن  للتأم�ي الخليج  كة  �ش تصدرت  فقد   ،2020
ة  ن دينار بالف�ت %22.3 مقارنة بأرباح بلغت 10.7 مالي�ي مليون دينار، بنمو 
ن  مالي�ي  10.29 بأرباح  ن  للتأم�ي الكويت  كة  �ش تلتها   ،2019 من  المماثلة 
من  المماثلة  ة  الف�ت أرباح  دينار  ن  مالي�ي  8.7 بـ  مقارنة   18% بنمو  دينار، 

.2019

بأرباح  مقارنة  دينار،  مليون   8.98 بـ  ثالثا  ن  للتأم�ي األهلية  كة  �ش جاءت  ثم 
كة  %14، وجاءت �ش وبنمو   2019 من  المماثلة  ة  بالف�ت دينار  ن  مالي�ي  7.8
 3.8 بأرباح بلغت  ن دينار بنمو %9 مقارنة  4.2 مالي�ي بأرباح  ن  التأم�ي إعادة 

.2019 المماثلة من  ة  بالف�ت دينار  ن  مالي�ي

إيجابية نتائج 

كة  �ش تصدرت  فقد   ، الحاىلي العام  من  الثالث  الربــع  أرباح  صعيد  عىل  أما 
الربــع  ي 

�ن لألرباح  تحقيقا  القطاع  كات  �ش أعىل  قائمة  أيضا  ن  للتأم�ي الخليج 
 2.42 بأرباح  ن  للتأم�ي األهلية  كة  �ش تلتها  دينار،  ن  مالي�ي  3.25 بـ  الثالث 
بـ  ن  بـ 746 ألف دينار، ووربة للتأم�ي ن  كة الكويت للتأم�ي مليون دينار، ثم �ش
البالغة  ي 

الثا�ن الربــع  بأرباح  مقارنة  بأرباحها  قفزة  محققة  دينار،  ألف   411
145 ألف دينار، بنسبة ارتفاع 182%.

العام،  من  ي 
الثا�ن الربــع  خالل  جيدة  أرباحا  سجل  قد  ن  التأم�ي قطاع  وكان 

الكويت  شهدتها  ي  ال�ت االقتصادي  اإلغالق  حالة  من  الرغم  عىل  وذلك 
اإلغالق  من  حالة  سادت  حيث  وس كورونا،  ف�ي جائحة  انتشار  لمواجهة 
كة  البالد خالل شهري مايو ويونيو بشكل خاص، وقد تمكنت �ش ي 

العام �ن
بـ  ي 

الثا�ن الربــع  خالل  بالقطاع  األعىل  األرباح  تحقيق  من  ن  للتأم�ي الخليج 
كة  ن دينار، و�ش 3.3 مالي�ي ن بـ  كة األهلية للتأم�ي ن دينار، تلتها �ش 6.78 مالي�ي

دينار. مليون   2.5 بـ  ن  للتأم�ي الكويت 

 بالربــع الثالث
ً
ن أرباحا ي 9 أشهر.. و7.8 مالي�ي

 �ن
ً
كاته حققت 31.8 مليون دينار أرباحا �ش

.. »آمنة« من »كورونا« ي
ن الكوي�ت أرباح قطاع التأم�ي

المصدر: األنباء
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ن بالقطاع  ن اإللزامي للعامل�ي وع التأم�ي الهيئة العامة لسوق المال تستعد لتطبيق م�ش
الخاص 

المرحلة  تنفيذ  بدء  عن  لإلعالن  تستعد  الحكومة  بأن  “الوطن”  علمت 
الخاص  القطاع  ي 

�ن ن  للعامل�ي اإللزامي  الصحي  ن  التأم�ي وع  م�ش من  األوىل 
كات  ن الصحي اإللزامي عىل ال�ش حيث ستشمل المرحلة األوىل تطبيق التأم�ي
حسب  عىل  متدرج  وبشكل  مراحل  عىل  وع  الم�ش تنفيذ  وسيتم  العالمية، 

الالحقة. للمرحلة  االنتقال  قبل  مرحلة  وتقييم كل  كات  ال�ش تصنيف 

عىل  اف  باإل�ش المعنية  الجهة  المال  لسوق  العامة  الهيئة  عكفت  وقد 
يعات  والت�ش اللوائح  وضع  عىل  الماضية  ة  الف�ت خالل  وع  الم�ش تنفيذ 
اإللزامي  الصحي  ن  التأم�ي تعميم  وع  واحتياجات م�ش تتناسب  ي  ال�ت واألنظمة 
 ” ي

“ضما�ن السلطنة  ي 
�ن ن  والمقيم�ي والزائرين  الخاص  القطاع  ي 

�ن ن  للعامل�ي
ي عضويته 

ك يضم �ن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن فريق مش�ت
التأمينات  وهيئة  تجارة وصناعة عمان  العمل وغرفة  ووزارة  الصحة  وزارة 

العمانية. ن  التأم�ي وجمعية  االجتماعية 

يعية الت�ش المتطلبات 

الذي  الوطنية  المشاريــــع  أهم  أحد  الصحي  ن  التأم�ي تعميم  وع  م�ش ويعد 
القطاع  ي 

�ن ن  للعامل�ي الصحية  الرعاية  توف�ي  إىل  خالله  من  الحكومة  تسىع 
الصحية  المؤسسات  من  المقدمة  الخدمات  تجويد  إىل  إضافة  الخاص، 

والتأمينية.

من  االنتهاء  تم  حيث  وع  الم�ش تطبيق  جاهزية  مستوى  تابعت  “الوطن” 

المرحلة  خالل  الصحي  ن  بالتأم�ي المرتبطة  يعية  الت�ش المتطلبات  من  عدد 
ن  للتأم�ي الموحدة  الوثيقة  إصدار  تم  حيث  وع،  الم�ش لتعميم  ية  التحض�ي
المؤمن  ن  ب�ي العالقة  تنظم  ي  ال�ت التنظيمية  البنود  تتضمن  ي  وال�ت الصحي 
اتاحتها  المتوجب  الصحية  المنافع  عىل  احتوت  ي  وال�ت له  والمؤمن 
والمزايا  األساسية  التغطية   

ً
أيضا وتوضح  ي 

ضما�ن وع  م�ش من  ن  للمنتفع�ي
ن  وب�ي بينه  االتفاق  عىل  بناًء  إضافتها  العمل  لرب  يمكن  ي  ال�ت االختيارية 

العامل.

بتنظيم  الخاصة  الالئحة  إعداد  من  المال  لسوق  العامة  الهيئة  انتهت  كما 
أطراف  كأحد  ز  ت�ب ي  وال�ت  )TPA( الصحي  ن  التأم�ي مطالبات  إدارة  كات  �ش
يعت�ب  حيث  المتكاملة،  التنظيمية  الحلقة  لهذه  المكونة  التأمينية  العملية 
ومقدمي  ن  التأم�ي كات  �ش ن  ب�ي الصحي  ن  التأم�ي مطالبات  إلدارة  رئيسيا  دورها 
مقدمي  من  واسعة  شبكة  وتوف�ي  التعويضات  وتقييم  الصحية،  الخدمة 

التأمينية. الوثائق  لحامىلي  الصحية  الخدمة 

لتطوير  عليها  يعول  ي  ال�ت التنظيمية  الجاهزية  من  المزيد  إضفاء  ي سبيل 
و�ن

الخدمات  بمستوى  واالرتقاء  العمانية،  السوق  ي 
�ن التأمينية  الصناعة 

ن  التأم�ي قواعد  واصدار  اعتماد  تم  الصحية  بالمنتجات  المرتبطة  التأمينية 
ي السلطنة، وتحديد 

ن الصحي �ن ي تع�ن بتنظيم عمل قطاع التأم�ي الصحي ال�ت
 ، ن التأم�ي كات  �ش ي 

�ن والمتمثلة  التأمينية  العالقة  أطراف  جميع  امات  ن ال�ت
الصحية،  الخدمات  ومقدمي   ، الصحي ن  التأم�ي مطالبات  إدارة  كات  و�ش
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. الصحي ن  التأم�ي منتجات  تقدم 

السلطنة  ي 
�ن الصحي  ن  التأم�ي وع  م�ش لتطبيق  التحض�ي  عملية  صاحب  وقد 

وبث  ي 
ضما�ن وع  لم�ش خاصة  هوية  وتأسيس  التوعوي  بالجانب  االهتمام 

وآلية  أهمية  عىل  والتأكيد  المجتمع  لتأهيل  توعوية  ومبادرات  برامج 
. الصحي ن  التأم�ي منتجات  مع  التعامل 

ي جلسته رقم 26/ 2017 العمل 
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أقر �ن

المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  المال  لسوق  العامة  الهيئة  تكليف  عىل 
ن  للعامل�ي الصحي  ن  التأم�ي نظام  لتطبيق  الالزمة  يعات  والت�ش اللوائح  إلعداد 
عكفت  وقد   ،” ي

“ضما�ن للسلطنة  والزائرين  ن  والمقيم�ي الخاص  القطاع  ي 
�ن

وع  للم�ش المنظمة  واألنظمة  ن  والقوان�ي اللوائح  إعداد  عىل  ة  مبا�ش الهيئة 
تجارة  وغرفة  الصحة  وزارة  وهي  العالقة  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق 
عمان  طة  و�ش االجتماعية  التأمينات  وهيئة  العمل  ووزارة  عمان  وصناعة 

. ن للتأم�ي العمانية  والجمعية  السلطانية 

2040 رؤية 

سيسهم  والذي  السلطنة  ي 
�ن الرائدة  المشاريــــع  أحد  ن  التأم�ي وع  م�ش يعت�ب 

سيكون  انه  حيث  ٢٠٤٠م  عمان  لرؤية  الوطنية  أولويات  تحقيق  ي 
�ن

العام  ن  القطاع�ي ن  ب�ي اكة  ال�ش من  ويعزز  للبالد  واجتماعيا  اقتصاديا  رافدا 
عدة  ي 

�ن مخصصة  المحلية  القدرات  بناء  خالل  من  وذلك  والخاص 
صحية  مؤسسات  واستقطاب   ، الصحي ن  بالتأم�ي صلة  ذات  مجاالت 

الصحية  الرعاية  انتشار  عن  فضال  السلطنة  ي 
�ن لالستثمار  عالمية  خاصة 

السلطنة، وتوف�ي فرص وظيفية  المحافظات وواليات  ي مختلف 
الخاصة �ن

ي  ال�ت االقتصادية  واالنشطة  القطاعات  بفضل  والصحة  ن  التأم�ي قطاعي  ي 
�ن

الكوادر  من كفاءة  ستعزز  االستثمارات  وهذه  التطور  لهذا  ستنشأ كنتيجة 
الخدمات  جودة  وتطوير  الخاصة  الصحية  المؤسسات  ي 

�ن العاملة  الطبية 
وخلق كيانات  للدولة  اإلجماىلي  المحىلي  الناتج  زيادة  بجانب  تقدمها  ي  ال�ت
ن او الصحة  ي مجال التأم�ي

كات العالمية �ن استثمارية سواء عىل مستوى ال�ش
الخدمة  مقدمي  ن  ب�ي ما  الوساطة  ي 

�ن المتخصصة  كات  ال�ش إىل  باالضافة 
ن  التأم�ي متطلبات  إدارة  كات  ب�ش والمعروفة  ن  التأم�ي كات  و�ش الصحية 

. الصحي
المصدر: الوطن
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وط الخاصة  عيد صياغة ال�ش
ُ
ن البحري ت اللجنة العامة للتأم�ي

ي وأخطار الطريق  ي النقل ال�ب
بوثيق�ت

ن  للتأم�ي المرصي  باإلتحاد  البحري – بضائع  ن  للتأم�ي العامة  اللجنة  كشفت 
-: ي

الجاري وتضمنت هذه االنجازات اآل�ت العام  انجازاتها خالل  أبرز  عن 

الطريق  )أخطار  ى  ال�ب النقل  ي  بوثيق�ت الخاصة  وط  ال�ش صياغة  إعادة   -1
والشاملة(

اللجنة  قامت  فقد  ي  ال�ب النقل  ن  تأم�ي عىل  طرأت  ي  ال�ت للمستجدات   
ً
نظرا

ووثيقة  )لشاملة(  ي  ال�ب النقل  بوثيقة  الخاص  وط  ال�ش صياغة  بإعادة 
جميع  واستيفاء  باللجنة  عليهما  التصديق  تم  وقد   .. الطريق(  )أخطار 
الهيئة  إىل  الوثيقتان  إرسال  وتم  التنفيذي  والمجلس  كات  ال�ش مالحظات 

لالعتماد. المالية  للرقابة  العامة 

إىل  وانتهت  الهيئة  من  الواردة  المالحظات  بدراسة  اللجنة  قامت  وقد 
الهيئة  إىل  الوثيقتان  وإرسال  اللجنة  عليها  وافقت  ي  ال�ت التعديالت  إجراء 

لالعتماد. أخرى  مرة 

البحري ن  التأم�ي ي 
2- بحث ودراسة آلية االكتتاب �ن

واعتماد  مراجعة  من  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  به  تقوم  ما  ضوء  ي 
�ن

ن  للتأم�ي العامة  اللجنة  رأت  فقد  ى؛  وال�ب البحري  ن  بالتأم�ي الخاصة  للوثائق 
النقاط  بعض  عىل  الضوء  إللقاء  الهيئة  إىل  مذكرة  إعداد  يتم  أن  البحري 
انتهت  حيث   . ن التأم�ي فروع  من  ه  غ�ي عن  البحري  ن  التأم�ي بها  يتسم  ي  ال�ت

التالية: النقاط  إىل  اللجنة 

ويتسم  خاصة  طبيعة  ذو  ن  تأم�ي هو  الداخىلي  والنقل  البحري  ن  التأم�ي  •
وط العمومية تتغ�ي  وط خاصة )غ�ي نمطية( مكملة لل�ش ورة وجود �ش برصن
 لعدة عوامل من ضمنها الرحلة ونوع البضائع وطريقة الشحن…إلخ.

ً
طبقا

وط  بالتاىلي فإن االتفاق عىل �ش ن رحلة،  تأم�ي ي هو  البحري وال�ب ن  التأم�ي  •
ن  كة والعميل يجب أن يتم بشكل �يــــع بحيث يبدأ التأم�ي ن ال�ش الوثيقة ب�ي
 ما تتضح طبيعتها قبل الشحن 

ً
ي غالبا ال�ت الرحلة  أثناء  أو  الرحلة  قبل بداية 

نطلب  أن  الطبيىعي  يكون من  لن  فإنه  وبالتاىلي   ، األك�ث ثالثة عىل  أو  ن  بيوم�ي
الهيئة قبل إصدار  الخاصة من  وط  ال�ش اعتماد  ن  االنتظار لح�ي العميل  من 

الشحنة. وتغطية  الوثيقة 

ي بأنه ذو طبيعة  ن البحري وال�ب • يتسم التأم�ي
السيارة  أو  السفينة  انتظار  )عدم  ديناميكية 
وط  ال�ش بعض  وضع  يتم  حيث  الناقلة(.. 
 
ً
حسب طبيعة الحالة الخاصة بالبضائع ووفقا

لدراسة كل حالة عىل حده.

ن  وط بناًء عىل طلب من البنوك أثناء عملية إصدار التأم�ي • يتم إصدار �ش
بالبضائع؛  الخاصة  المستندية  االعتمادات  إصدار  أثناء  ي  ال�ب أو  البحري 
يتم  ط خاص  اعتماد كل �ش ن  التأم�ي كة  الصعب عىل �ش يكون من  ثم  ومن 
االتحاد  لرئيس  المذكرة  رفع  تم  وقد  البحري؛  ن  التأم�ي وثيقة  ي 

�ن وضعه 
المالية للرقابة  العامة  للهيئة  رفعها  توىل  الذي 

ن بأثر رجىعي ن أو مالحق تأم�ي 3- حظر إصدار وثائق تأم�ي

العامة  الهيئة  عن  الصادر   2020 لسنة   )1( رقم  الدوري  الكتاب  ي ضوء 
�ن

بأثر رجىع. ن  تأم�ي أو مالحق  ن  تأم�ي المالية بحظر إصدار وثائق  للرقابة 

الهيئة  أن  إىل  أشار  حيث  إليه  المشار  الكتاب  باستعراض  اللجنة  قامت 
بإصدار  ن  التأم�ي كة  �ش قيام  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  ال  أنه  عىل  تؤكد 
ن  التأم�ي كة  �ش من  علم كال  مع  انقضت  مدد  عن  رجىع  بأثر  ن  تأم�ي وثائق 
وجهتيه  من  باطاًل  ن  التأم�ي يجعل  مما  الخطر  بانقضاء  ن  التأم�ي وطالب 

والقانونية. الفنية 

وبعد مناقشة كافة النقاط المثارة بخصوص هذا الموضوع، انتهت اللجنة 
إىل أن يتم إعداد مذكرة برأي اللجنة وعىل أن تتضمن تلك المذكرة جميع 
ي تم عرضها عىل المجلس التنفيذي لتأمينات  النقاط المذكورة أعاله، وال�ت
فيها  الرأي  انتىه  ي  وال�ت  2020/05/20 بتاريــــخ  والمسئوليات  الممتلكات 
اللجنة  رأي  عرض  وجاري   ، الموضوع  لدراسة  مصغرة  لجنة  تشكيل  إىل 

. الحاىلي االجتماع  ي 
�ن

خالل  بضائع   – البحري  ن  للتأم�ي العامة  اللجنة  انجازات  تضمنت  بينما 
-: ي

ي اآل�ت
الما�ن العام 

الطريق  )أخطار  ي  ال�ب النقل  ي  بوثيق�ت الخاصة  وط  ال�ش صياغة  إعادة   •
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والشاملة(.
المجمدة. دة/  الم�ب األغذية  ن  لتأم�ي المجمع  وط  الخاصة ب�ش جمة  ال�ت استكمال عرض   •

التأمينية. المصلحة  بشأن  االاستفسارات  بعض  مناقشة   •

الرفض الصحي • إخطار 

18 سبتم�ب 2019. ة من 15-  IUMI والذي عقد بمدينة تورينتو بكندا خالل الف�ت ن البحري  ي مؤتمر االتحاد الدوىلي للتأم�ي
ي تم عرضها �ن ات ال�ت • المحا�ن

المصدر: أموال الغد

Arab Insurance MoroccoMorocco

Secteur des assurances & de réassurance SITUATION AU 1ER 
SEMESTRE 
En dépit d’une conjoncture économique difficile,le 
chiffre d’affaires du secteur des assurances etde  
réassurance  (primes  émises  y  compris  lesacceptations)  
progresse  de  4,6%  au  premiersemestre 2020.
Il  atteint  27,3  milliards  de  dirhams,  tiréprincipalement   
par   les   acceptations   quiaffichent  une  croissance  
marquée  de  58,8%.Cette augmentation s’explique 
par l’apport desacceptations  relatives  à  la  garanties  
desévènements catastrophiques (+388 millions 
dedirhams),  par  la  hausse  des  acceptations  
desaffaires étrangères (+232 millions de dirhams)et par 
la croissance des acceptations des affairesmarocaines  
(+271  millions  de  dirhams).  Quantaux affaires 
directes, elles ne progressent que de1,5%, un niveau 
largement inférieur au taux decroissance  moyen  des  
dix  dernières  années(+7,5%).
Pour lire plus de détails et télécharger le rapport 
complet, veuillez cliquer ici

 Source: ACAPS 

La TRC et la RCD enfin entre les mains du Conseil de 
gouvernement 

Des textes tant attendus après la publication de la loi 
afférente aussi bien par les compagnies d’assurances 
souhaitant booster leur chiffre d’affaires que par les 
constructeurs et maîtres d’ouvrage supportant le 
risque en cas de pépin. Une fois publiés, les textes 
d’application vont permettre aux différentes lois que 
ce soient la RCD ou la TRC de mettre un terme à 
une anarchie prégnante qui se répercute sur toute 
l’économie.
Interrogé sur l’état d’avancement  de ces deux polices 
d’assurance, le régulateur nous avait annoncés il y 
a plus d’un an que l’ACAPS avait beaucoup avancé 

sur ce chantier que ce soit avec la FMSAR ou avec le 
ministère de l’Economie et des Finances. « Sur un plan 
pratique, il reste un point technique sur lequel il faut 
trancher avec les compagnies d’assurances, un rapport 
exigé par les assureurs pour donner des couvertures 
», expliquait H. Boubrik espérant mettre en place ces 
deux couvertures dans les brefs délais. Et d’enchaîner 
: «  Il n’ y a pas d’obstacle majeur et rien n’interdit les 
compagnies qui disposent de bonnes assises financières 
de couvrir ce types de risques ». Ajoutons par là qu’il 
existe un marché international de la réassurance à 
même de couvrir les risques ne pouvant l’être par les 

le Conseil de gouvernement va se pencher sur l’article 4 du livre du Code des assurances. Il s’agit plus précisément 
de la Responsabilité civile décennale (RCD) et la Tous risques chantiers (TRC). Une fois publiés, les textes 
d’application sonneraient le glas à une anarchie prégnante dans le secteur de la construction qui prend en otage 
toute l’économie.

https://www.acaps.ma/sites/default/files/publication_documents/vf_situation_liminaire_1er_semestre_2020.pdf
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compagnies d’assurance nationales.
Aujourd’hui, les textes d’application de la loi 59.13 
relative à l’obligation de la RCD et la TRC atterrissent  
enfin sur la table du Conseil de gouvernement.
Il était temps de doter le secteur de la construction des 
couvertures qu’il faut et protéger les opérateurs contre 
de multiples risques.
TRC, RCD que couvrent-elles au juste ?
A noter par ailleurs que les deux polices d’assurance 
ne se souscrivent pas de la même manière.
La TRC est une police de type «Dommages». En 
d’autres termes, elle couvre tous les intervenants 
et les dommages désignés et précisés dans la police 
TRC, et ce sans recherche de responsabilité parmi 
les inter¬venants dans l’acte de construire. Elle a une 
durée de garantie limitée par la durée des travaux 
prévus par le contrat qui lie le maître d’ouvrage 
aux entreprises de construction et l’indemnisation 
concerne les constructeurs eux-mêmes.
La TRC peut être souscrite pour tous les types 
d’ouvrages : travaux de bâtiments et de génie civil 
(Routes, barrages, ponts, etc.).
La RCD (et contrairement à la TRC) est une police 
qui couvre les dommages dus à l’écroulement ou à 
la menace d’écroulement tel qu’il est précisé dans 
l’article 769 du Dahir des obligations et contrats 
(DOC) pendant 10 ans, et ce à compter la réception 
de l’ouvrage.
C’est une police de «Responsabilité» contrairement à 
la TRC qui est une police de type «Dommage». C’est-
à-dire que l’indemnisation ne concerne que les tiers. 
A ce propos, le maître d’ouvrage est un tiers puisque 
l’ouvrage est réceptionné et le contrat de construction 
liant le maître d’ouvrage et les constructeurs est éteint, 
et de ce fait n’existe plus.
Contrairement à la TRC, la police RCD a un champ 

d’action plus restreint et ne concerne que les travaux 
de bâtiment (à quelques exceptions près : quelques 
réservoirs d’eau, un tunnel et un ouvrage maritime ont 
été couverts par une police RCD au Maroc).
Force est de constater et selon les experts en la matière 
que contrairement à la TRC, la souscription de police 
RCD est plus difficile à réaliser et les assureurs posent 
un certain nombre de conditions pour répondre à la 
demande des entreprises de construction. Par ailleurs, 
les capacités financières proposées par les assureurs 
sont beaucoup plus réduites que celles proposées 
pour la TRC. Une autre difficulté se rajoute à cette 
contrainte : celle de la réassurance qui se voit très 
réticente à couvrir ce genre de risques. Il faut donc 
espérer que tout soit bien ficelé et encadré pour mener 
à bien ce chantier de grande envergure.
Une chose est sûre: le secteur de la construction 
manque cruellement d’organisation et il est temps 
pour le Maroc de se donner les moyens afin d’arriver 
à ce but. Ajoutons à cela que le secteur du BTP est 
accidentogène au niveau corporel. A rappeler tout 
d’abord que la construction reste le premier secteur 
accidentogène dans le monde entier comparativement 
à d’autres activités industrielles
Outre le secteur de la construction, l’application de la 
loi sera également de bon augure pour le secteur des 
assurances par la venue d’affaires à couvrir dans le 
secteur du BTP. Mais encore faut-il mettre en place les 
outils et procédures d’analyse des risques avant leur 
acceptation par les assureurs.
« L’acceptation des risques construction est un art très 
intéressant, mais qui demande beaucoup d’expérience 
et beaucoup de vigilance de la part de l’assureur 
au vu de la complexité croissante tant de la nature 
d’ouvrages à construire que des procédés et matériaux 
de construction utilisés », éclaire un expert dans les 
assurances de construction.

 Source: Eco Actu 

Companies News

ي 
ن تحقق 5.4 مليار جنيه أقساط للعام المالي الما�ن أليانز للتأم�ي

5.4 مليار جنيه خالل العام الماىلي المنرصم  كته حققت  ، عن أن �ش ن كة أليانز للتأم�ي جمهورية مرص العربية:جمهورية مرص العربية: كشف أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة �ش
الماىلي السابق. العام  %34 من  ، بزيادة قدرها  ي

ي يونيو الما�ن
�ن

الماىلي  العام  خالل  جنيه  مليون   490 بقيمة  أرباح  ي 
صا�ن حققت  أليانز  أن  إال  التحديات  من  الرغم  عىل  أنه  أنه  اآلن،  يعقد  ي 

صح�ن مؤتمر  خالل  أضاف 
السابق عليه. الماىلي  العام  %68 عن  بزيادة  السابق، 

2 مليار جنيه. بقيمة  ي 
الما�ن العام  كة قامت بسداد تعويضات خالل  إن ال�ش وقال 

 39 رقم  بست، وسجلت  إم  وإي  بورز  أند  وستاندرز  موديز،  منها  العالمية  التصميف  مؤسسات  من  ي 
اإلئتما�ن تصنيفها  حافظت عىل  أليانز  أن  إىل  وأشار 

براند إن�ت لتصنيف  وفًقا  العالمية  التجارية  العالمات  كأفضل 

المصدر:حابي

https://www.ecoactu.ma/amo-retraite-conseil-de-gouvernement/
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ن تحقق 221.4 مليون جنيه أقساط خالل 3 أشهر الدلتا للتأم�ي
ن إجماىلي أقساط بقيمة 221.4 مليون جنيه خالل الربــع األول من العام الماىلي الجاري 2021/2020،  كة الدلتا للتأم�ي جمهورية مرص العربية:جمهورية مرص العربية: حققت �ش

.48% الماىلي 2019/2020، بمعدل نمو  العام  ة ذاتها من  مقابل 149.1 مليون جنيه خالل الف�ت

3 أشهر األوىل من العام الماىلي الحاىلي 2021/2020، مقابل 51.6 مليون  كة نحو 74.6 مليون جنيه خالل الـ ن الصادر بال�ش وقد بلغت أقساط إعادة التأم�ي
.44.5% بنمو  السابق،  الماىلي  العام  الربــع ذاته من  جنيه خالل 

 ،2021/2020 الجاري  الماىلي  العام  من  األول  الربــع  خالل  جنيه  مليون   146.7 لتسجل   50.6% بنحو  كة  بال�ش المحققة  األقساط  ي 
صا�ن إرتفعت  وقد 

الماىلي 2019/2020. العام  ة ذاتها من  الف�ت مقابل 97.4 مليون جنيه خالل 

ة  الف�ت الجاري 2021/2020، مقابل 29.73 مليون جنيه خالل  الماىلي  العام  الربــع األول من  38.36 مليون جنيه خالل  كة نحو  أرباح ال�ش ي 
بلغ صا�ن كما 

الماىلي السابق 2020/2019، بمعدل نمو 29%. العام  ذاتها من 

35.652 مليون  بـ لـ39.6 مليون جنيه، مقارنة  الحاىلي 2021/2020 لتصل  الماىلي  العام  الربــع األول من  كة خالل  بال�ش المحققة  وارتفع إجماىلي االيرادات 
الماىلي األسبق 2020/2019. العام  ة ذاتها من  الف�ت جنيه خالل 

المصدر:أموال الغد

ابها وليس عن رأي االتحاد العام  تنبيه: املقاالت تعبر عن آراء كتَّ
.العربي للتأمين واإلحصائيات على مسؤولية املصادر

Disclamer:
The opinions expressed in the articles doesn‟t reflect GAIF positions; 
the statistics are the sole responsibility of the articles authors


