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 بیان صحفي
 

 "إیھ إم بست" تعّدل تصنیف النظرة المستقبلیة المتوقعة لشركة ُعمان للتأمین إلى مستوى "مستقر" 

   2020أبریل   21دبي، 
 

اإلماراتیة الرائدة في  أعلنت وكالة "إیھ إم بست" عن تعدیل تصنیف النظرة المستقبلیة المتوقعة لعمان للتأمین، إحدى شركات التأمین 
"/ممتاز) والمستوى  Aمجال التأمین لصالح األفراد والشركات، إلى المستوى "المستقر"، مع تصنیف مركزھا المالي في المستوى ("

"A .من حیث الجدارة االئتمانیة باعتبارھا إحدى شركات إصدار وثائق التأمین طویلة األجل " 
 

تأمین التي وصفتھا وكالة "إیھ إم بست" بأنھا شدید القوة، إضافة إلى قوة  تعكس تلك التصنیفات قوة المیزانیة العمومیة لشركة عمان لل
أدائھا التشغیلي وحیادیة موجز أعمالھا التجاریة وتفوقھا في إدارة المخاطر المقترنة بمجال التأمین. جاء تعدیل النظرة المستقبلیة  

ات التصحیحیة الصارمة التي طبقتھا اإلدارة على صفقات  لشركة عمان للتأمین إلى المستوى "المستقر" نتیجة لسلسلة من اإلجراء 
 ، وتتوقع "إیھ إم بست" أن تؤدي اإلجراءات المذكورة إلى تدعیم أداء الشركة وقوتھ واستدامتھ. التأمین واالستثمار

 
یق التوازن بین رأس المال  صرحت "إیھ إم بست" بأن قوة المیزانیة العمومیة لشركة ُعمان للتأمین ترتكز على قدرتھا الفائقة على تحق 

، دعمت الشركة میزانیتھا العمومیة من خالل  2019والمخاطر وذلك بحسب مقیاس "إیھ إم بست" لنسبة كفایة رأس المال. في عام 
سداد القروض الخارجیة كاملةً وخفض أرصدة المدینین المتأخرة بنسب كبیرة، ویستند تقییم قوة المیزانیة العمومیة للشركة على  

تراتیجیة االستثمار الحذرة والمتحفظة التي اتبعتھا الشركة، والتي اعتمدت على تخفیض إضافي لنسب المخاطر بعد بیع حصص  اس
 . 2019األسھم غیر المدرجة في عام 

 
بین كبرى   ذكرت "إیھ إم بست"  في بیانھا: "تحتل شركة ُعمان للتأمین مكانة رائدة في السوق اإلماراتیة، حیث تحتل المرتبة الثالثة

انخفضت إیرادات أقساط التأمین ھامشیًا   2019شركات التأمین المدرجة من حیث إجمالي رصید أقساط التأمین المكتتبة. وفي عام 
محفظة استثمارات  ل االنتقائیة ستراتیجیة اال، وذلك كجزء من 2018ملیار درھم في  3.7ملیار درھم مقابل   3.5حیث بلغت 
. على الرغم من أن أعمال ُعمان للتأمین ال تزال تتركز في اإلمارات العربیة المتحدة، فإنھا تملك محفظة اكتتاب متنوعة  المجموعة 

الدولیة   إعادة التأمینعمال أ ومن خالل تجمع بین مختلف أنواع التأمین التي تشمل التأمین على الحیاة وغیره من أنواع التأمین 
 للشركة". 

 
وفي معرض تعلیقھ بھذه المناسبة، صّرح جان لویس لوران جوزي، الرئیس التنفیذي لشركة ُعمان للتأمین قائالً: "یأتي التعدیل الذي  

  السیما أنھا حققت أعلى    يقو أجرتھ وكالة "إیھ إم بست" على تصنیف شركة عمان للتأمین لیؤكد حقیقة امتالك الشركة لوضع مالي  
شركة  ك -  فیھا دورنا یكتسيالصعبة التي الحالیة البیئة ظل خاصة في  وذلك ، %  237 حیث بلغتاإلطالق   نسبة مالءة لھا على

نوّد  . التي نصدرھا التأمین حاملي وثائق نحو  بالتزاماتنا على الوفاء  المتمیزةیعكس قدرتنا  و حمایة عمالئنا أكثر أھمیة، في   - تأمین
 ". الكرام وشركاء األعمال والموظفین والمساھمین على دعمھم المستمر نشكر عمالئنا أن 

القوة المالیة لشركات التأمین مع نظرة مستقبلیة  ) على صعید A2(  تصنیف علىشركة ُعمان للتأمین  تحّصلت . إضافة إلى ذلك، 
 ‘" من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز. -A‘مستقرة‘ حسب تصنیف وكالة مودیز و"نظرة مستقرة من الفئة ‘ 

 
 – نھایة البیان الصحفي  -
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 نبذة عن شركة ُعمان للتأمین
مقدمي خدمات التأمین الرائدة في منطقة الشرق األوسط وتباشر عملیاتھا ، أحد  1975تعد شركة عمان للتأمین ش.م.ع التي تأسست عام  

من خالل فروعھا في جمیع أنحاء دولة اإلمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان وشركتھا التابعة في تركیا. تقدم شركة عمان للتأمین 
 أمین على الحیاة والتأمین الطبي والتأمین العام. مجموعة كبیرة من حلول التأمین التي تناسب األفراد والشركات في مجاالت الت 

 "إیھ إم بست"  عن نبذة
"إیھ إم بست" ھي وكالة عالمیة مختصة بالتصنیف االئتماني ونشر األخبار وتحلیل البیانات في مجال صناعة التأمین، ویقع مقرھا  

تب إقلیمیة في نیویورك ولندن وأمستردام ودبي  دولة ولھا مكا 100الرسمي في الوالیات المتحدة، وتنتشر أعمالھا في أكثر من 
 . www.ambest.comوھونغ كونغ وسنغافورة ومكسیكو سیتي. لمزید من المعلومات، یرجى زیارة 

 

 للمزید من المعلومات، یُرجى االتصال بـ: 

 أحسن خان
 رئیس قسم التسویق 
 شركة ُعمان للتأمین

 + 971 4 233  7018ھاتف: 
 ahsan.khan@tameen.aeبرید إلكتروني: 

 

 


