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 Dear readers, 

We will appreciate receiving any information about your       
company and the Insurance industry in your country. 

Thank you for your support. 
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The sheer scale of the Health Protection Gap is scary. 
USD 1.8 trillion that should be – and needs to be - 
insured right now…but isn't. Over 40 million house-
holds in the Asia Pacific region are impacted. 

Those numbers will keep going up just by inflation 
and ageing alone. And as Asia gets more affluent, it 
leads to a domino effect of more people being affect-
ed by "lifestyle" diseases such as diabetes or cardio-
vascular illnesses. 

The "gap" is the number that could potentially be hit 
by unwanted, burgeoning medical costs. While there 
is focus on the bigger picture, consider this: a bread-
winner struck down by illness; and he/she loses his/
her ability to work. The family needs to pay for medi-
cal bills, there is a loss of future earning power, the 
children may have to reprioritise education spending, 
or may even need to forgo certain medical treatment; 
and the cost of the medical expenses may force every 
member – from young to old – to make lifestyle 
changes. 

The chance to change that is staring us in the face. If 
we can't create strong awareness and develop this 
into a “want”, any investment in the rest of the jour-
ney will provide no more than process efficiency as it 
won't increase the number of people believing they 
need it. 

The insurance journey of Want, Buy, Own 

Most people begin to think about insurance or protec-
tion when it comes to the "big" life events: Marriage; 
children; buying a home; receiving an unfavourable 
doctor's report. 

The change in how we create, collect, and use data 
has enabled us to better identify these consumers 
and because of that, we're in a better position to offer 
the right products to the right consumer at the right 
price. In addition, the journey has become more per-
sonalised, and we're able to make tweaks to the in-
surance journey as we go along. 

The Swiss Re role doesn't end after a solution has put 
forth and executed. Our goal is to really be a pillar of 
support to help clients not just live longer, but live 
better and healthier lives. 

One of the ways we do that is through tech. 

Incorporating new tech in the customer journey 

In today’s rapidly changing world of technology and 
big data, we need to combine new tech with our risk 
knowledge and apply that to different elements of this 
customer journey. 

In 2018, we launched a gestational diabetes health 
management app designed to help pregnant women 
in Singapore. By using secure blockchain technology, 
we were able to create a fully automated underwrit-
ing journey because of our integration with the OBGY-
N's own electronic records. 

The win-win? There are  no claims filed. And the pa-
tient receives an automatic claims payment when she 
is diagnosed with one of the eligible conditions via the 
clinic. That's just one part of the future we see…and 
want. 

Digital wallets and mobile pay-
ment platforms also represent 
a huge opportunity for the 
insurance industry to raise 
awareness and reach parts 
of the population that some 
of our more traditional meth-
ods of distribution may miss. 

Last month, we helped 
Alipay, which is part of Aliba-
ba group, launch Alipay's 
flagship Term Life product. 
This is potentially the largest 
term life product sold digitally by volume in China. It's 
a straightforward, affordable product with simple 
customer onboarding experience. Over 30,000 policies 
were sold in the first week alone. 

In Malaysia, we were approached by an insurer to 
look at their inforce medical portfolio with a view to 
building them a predictive underwriting model. A lot of 
this data was raw and unstructured. Our data scien-
tists scraped, cleaned, and streamlined the data to 
narrow it down from a large diverse population into 
smaller manageable clusters with homogenous traits. 
The information allows our insurance partner to offer 
simpler customer experience. 

Building personal, societal and financial resilience 

Ultimately, being future ready now is not only about 
improving that core insurance journey, but also help-
ing build personal and societal resilience through 
insurance. 

If we're able to incentivise positive behavioural 
change through diet and exercise programmes, dis-
ease management and counselling, we're on the right 
path. Health wearables, fitness trackers and a contin-
uous underwriting journey is changing that. I am 
proud to be part of a company that is at the forefront 
of this change. 

As an industry, we need to push new ways to create 
flexible and affordable products that lift financial bar-
riers to protection. We know that insurance can take 
on the burden on risk so that our clients can grow, 
thrive and take risks that they otherwise would not 
have. 

I believe we are committed to making the world more 
resilient. We do this by creating better client experi-
ences and journeys, and to show our research and 
apply them to everyday lives. 

It may be the simple one click (or tap) that allows the 
stressed new parent to protect their newborn in a few 
seconds. It could be the timely health prompt that 
serves as a call to action for a newly diagnosed dia-
betic, which helps put their condition into remission. It 
could also be the claim that helps get their family 
back on their feet financially quickly following the loss 
of a loved one. 

This is just the start. And my advice would be to not 
focus on the big numbers that make it look like a gar-
gantuan task, but instead look at each journey, and 
each step as a milestone in itself. I am hopeful. Be-
cause we have taken more than a few steps already. 

Russell Higginbotham  
CEO Reinsurance Asia 

Swiss Re 

Swiss ReSource:  
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Climate change. Two words that have divided the 
world politically and are, quite literally, ruining the 
planet. 

The last special report by the Intergovernmental Pan-
el on Climate Change (IPCC), released last Septem-
ber, outlined the consequences of what would happen 
if the earth warmed by more than the predicted 1.5°C 
above the pre-industrial period. 

The picture painted was beyond grim, and the author 
of the United Nations report is not optimistic about 
the chances of getting political unity to make any sig-
nificant changes to ensure any progress is made. 

Similarly, the World Economic Forum (WEF) recently 
published its annual World Risks Report - and the 
number one risk listed was the failure of climate 
change mitigation and adaption, aka governments 
around the world not doing anything to stop it occur-
ring. 

This all looks very doom and gloom, but there are 
organisations that are looking to do everything they 
can to try and help. Unfriend Coal is a cam-
paign that lobbies the insurance in-
dustry to stop insuring coal-fired 
power plants and to divest from 
coal. 

Peter Bosshard, director of The 
Finance Project that runs the 
Unfriend Coal campaign, said 
that what his organisation is 
attempting to do is make up 
for lost time. 

“Looking at what climate science tells 
us, including the latest report from the 
IPCC from October of last year, we know 
that we’re really running out of time in 
making the transition to a low carbon econ- omy,” 
Bosshard explained to Insurance Business. “The basic 
premise of our campaign is that we can’t just keep 
doing what we’ve done for such a long time, we can’t 
rely on some divestment and things like that. We re-
ally need to ramp up action. The IPCC report shows 
we need action at an unprecedented scale.” 

Without insurance, Bosshard explained, the coal in-
dustry simply can’t operate. So, if the companies that 
state they want to do something about climate 
change, as many have, are approached, then maybe 
they will stop investing in it. 

“Coal is still the biggest source of CO2 emissions,” he 
said. “Without insurance most factories, mines, power 
plants, buildings, anything within the coal economy 
wouldn’t go forward or couldn’t be upgraded. 

“They were an actor who was clearly very well-aware 
of climate change but had been long neglected their 
own role, regarding their own responsibility. 

“They had put out warnings, some of the reinsurers 
particularly, about climate risk since the 1970s yet 
they were still insuring coal and it just didn’t make 
any sense. There was a gap between their rhetoric 
and their actions.” 

So far, the campaign has helped as 20 major insurers 

have committed to divesting from coal, and nine major 
insurers and reinsurers have announced they will 
stop insuring coal-fired power plants. The nine insur-
ers include big names such as Allianz, Munich Re, 
Swiss Re, AXA and Zurich. 

Alison Martin, group chief risk officer at Zurich, said 
that the company’s climate change policy and move 
away from coal was very important, especially given 
that major weather events were cited as the number 
two risk in WEF’s Global Risk Report. 

“Increasingly, major weather events, combined with a 
lack of will and a lack of political unity to do anything 
are the top two risks,” she said. “But that doesn’t 
mean we shouldn’t do something. And what as insur-
ance companies can we do? 

“We published a thermal coal statement back at the 
end of 2017, where we talked about the basis under 
which we would provide underwriting or investment 
support into companies who were providing the ma-

jority of their revenues from thermal coal, more 
than 50%. 

“We need to find a way as a society to manage a 
just transition to low carbon, and not have 

cliffs. I don’t think cliffs are in anyone’s inter-
est.” 

And while only nine insurers doesn’t seem 
like a lot, it is a big step from only two 

years of a campaign. A report by Wil-
lis Towers Watson on the power and 
energy market, published earlier this 
year, also reiterated the positive im-
pacts. 

“Having to factor this element into 
their bid- ding will put [coal companies] at a 

commercial disadvantage when competing with lower
-cost greener generators,” the report stated. “This 
reduction in available capacity will invariably see up-
ward pressure on rates and coverages as the compe-
tition for market share in this specific sector will be 
much more limited. 

“Renewable [insurance] programs typically are 
cheaper than thermal programs, with significantly 
lower deductibles. This trend is expected to continue 
as traditional insurers look to promote renewable 
energy for public relations reasons, as well as re-
place premium lost by exiting the coal-generation 
space.” 

Ultimately, Bosshard said, Unfriend Coal is hoping that 
they are working hard enough to do their part in help-
ing to end coal as a power source. 

“In practice what we’re hoping to see is that it just 
gets more and more complicated and more and ex-
pensive for coal companies to access insurance,” he 
explained. 

“And in combination with all the other problems that 
they are facing, increasing finance costs, court cases, 
we hope this will accelerate the end of coal. 

“We are well on the way. The progress we are seeing 
in the insurance industry is very promising, but we 
are running out of time so we need to reach critical 
mass quickly.” 

Insurance Business mag.Source:  

https://www.insurancebusinessmag.com/asia/companies/allianz/61332/
https://www.insurancebusinessmag.com/asia/companies/munich-re/61363/
https://www.insurancebusinessmag.com/asia/companies/swiss-re/61367/
https://www.insurancebusinessmag.com/asia/companies/zurich/61373/
https://www.insurancebusinessmag.com/asia/companies/willis-towers-watson/61371/
https://www.insurancebusinessmag.com/asia/companies/willis-towers-watson/61371/
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The International Accounting Standards Board (IASB) 
met Wednesday to deliberate some of the IFRS 17 
changes proposed in the Exposure Draft (ED) based 
on stakeholder feedback. The IASB decided to defer 
discussions on the effective date of IFRS 17 until the 
extent and complexity of all amendments had been 
determined, expected at the end of February, accord-
ing to a Willis Towers Watson report. 

The IASB approved the adoption of six proposals in 
the ED for which there had been widespread support, 
and also agreed to proceed with the proposed 
amendments in respect of deferring some acquisition 
costs for renewal business. 

Comments on the ED have shown concern with the 
treatment of reinsurance contracts held, and the 
IASB approved significant changes to the ED pro-
posals in this area. 

The IASB’s intention to allow insurers to recognise 
gains on reinsurance contracts held in respect of 
groups of onerous underlying contracts had been 
welcomed by respondents. However, most respond-
ents were concerned that the scope of the relief was 
too narrow, according to Willis Towers Watson. In 
response, the board has agreed to broaden the scope 
so that all reinsurance contracts held, including both 
proportional and non-proportional, would be taken 
into account when they cover groups of onerous un-
derlying contracts, allowing losses on initial recogni-
tion of the underlying contracts to be offset by the 
matching reinsurance. 

“If ultimately ratified and incorporated into the final 
standard, this change would largely address insurers’ 
concerns about the consequences of the existing eco-
nomic mismatch,” said Roger Gascoigne, senior direc-
tor at Willis Towers Watson. “Nevertheless, insurers 
should be aware that implementing these changes at 
this stage is likely to add significantly to the complexi-
ty of reflecting many current reinsurance or retroces-
sion arrangements, particularly for contracts meas-
ured using the Premium Allocation Approach. It is 
imperative that both insurers and reinsurers analyse 
the specific impacts on their results, processes and 
overall implementation programs.” 
“The treatment of reinsurance under IFRS 17 has been 
deserving of greater attention for some time,” said 
Brian Shea, managing 
director of strategic 
and financial analytics 
at Willis Towers Wat-
son. “These proposed 
amendments better 
reflect the role of rein-
surance in mitigating 
risks. We continue to 
work with insurers and 
reinsurers to ensure 
that their reinsurance 
programs are fit for 
IFRS 17.” 

Insurance Business mag.Source:  

Regional 

Insurance 

Signs are that in 2020, the MENA insurance industry 
will see a slew of M&A deals, predicts London-based 
New Dawn Risk, a specialist insurance intermediary 
focussing on all lines of liability insurance and relat-
ed specialty classes of business. 

Mr Dermot Dick, head of treaty production at New 
Dawn Risk, said, “It is generally accepted that insur-
ance markets in the Gulf Cooperation Council have 
long been ripe for consolidation. Despite an excess of 
insurance businesses – 65 in the UAE and 39 in Ku-
wait for example – structural issues have prevented 
a wave of M&A from happening.” 

He added, “There is a very real sense that recent 
deals in Abu Dhabi in the wider financial services 
markets, such as the merging of Mubadala and IPIC, 
will have a knock-on effect on the insurance industry. 

“There are persistent rumours of on-going merger 
talks in the UAE while in Kuwait, the plethora of re-
cently created takaful companies are highly stressed 
following the new motor claims payment laws in 2019 
which revealed their lack of liquidity, and the planned 
increased capital requirements to be introduced in 
2020 will further add to the pressure. Three compa-
nies have already ceased trading and reports indicate 
multiple merger discussions and potential run-off 
scenarios.” 

Meanwhile, in Saudi Arabia, the regulator has sus-
pended multiple licences on both a temporary and 

permanent basis, while there are at least two sets of 
companies in advanced merger talks. 

Mr Dick said, “In 2020, the scene is set for the dam to 
burst and the subsequent flood of M&A will change 
the face of markets across the Middle East, resulting 
in fewer, stronger insurers who are better able to 
serve policyholders.” 

Cyber explosion  

Separately, Mr James Bullock-Webster, head of tech-
nology, media and cyber at New Dawn Risk, said, 
“There is no doubt that in 2020 we will continue to see 
a significant growth in cyber extortion.  Criminal 
gangs will shift their focus away from private individ-
uals and onto businesses where they can hope for a 
greater return on their investment.  

“The Middle East is a soft target; lots of wealth and a 
tendency not to want to lose face means ransoms will 
be paid and not talked about.  IT budgets may have 
been neglected and there is a paucity of experienced 
breach responders in the region. This is a ticking time 
bomb.” 

The steps to take against cyber crime, he says, are, 
“Harden your systems, train your people, be resilient, 
have a plan, test that plan and partner with organisa-
tions that know what to do in the face of a debilitating 
cyber event.” 

Middle East Insurance ReviewSource:  

https://www.insurancebusinessmag.com/asia/news/breaking-news/willis-towers-watson-weighs-in-on-ifrs-17-exposure-draft-180057.aspx
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الققرعققايققة الققطققبققيققة لقق ققمققريققا  و   ققكققرار لقق  ويققة أو االجققراءاع  ومقققققدرة 

الققطقققبقق قققب عققلقققى ر ققق ققيقققص املققريقققا  شقق ققق  أ   بقققا،سقق قققنققا    قققى  ققاريققق ققق  

الطبي واأل وية التي سبق  صقرفقهقا لق قمقريقا أو االجقراءاع القطقبقيقة القتقي 

خضع لها  ناهيك عن وقف الهدر في ك ف الرعاية الطبيقة فقي املقمق قكقة 

 .لوجو  از واجية  ث كة في االجراءاع وال الجاع

 ققمققا ثققمققن املققهققنققدس مققاجققد سققمقق ققكاع رقق ققاو  وزارة الصققنققاعققة والققرققجققارة 

والرموين مع قطاع الرأمق ق  مقن خقالل حقرصقهقا عقلقى الق قشقاور مقع القققطقاع بق قصقو  

هذا املشروع من خالل عشراع االجرماعاع املشتك ة ل وقوف على كافة املقققتقكحقاع 

قاع   ارة  وايققجققا  حقق ققول لقق ققافققة مقق ققوقققاع الققرققطققبققيقق  مققن طققرف شققركققاع الققرققأمقق قق  وشققركق

الرقأمق ق  وخقاصقة مقا يقرق ق ق  بقليقجقا  حق قول لقرق قاقيقف الق ق قف عقلقى القققطقاع لق قربق  مقع 

هقذه املقنقظققومقة القتقي سققرقوفقر ، ارة القرققأمق ق  ا ققققهقة القرقققابقيقة عقلققى القققطقاع مقق ق قومققاع 

 قيقة و اصي ية عن الرأم   الطبي لدى شركاع الرأمق ق  فقي املقمق قكقة  و قمقكقيق قهقا مقن 

 ققققيققيققم اجقراءاع اال ققرققرققات والقق قسقق قق ققك املسققرققققبقق ققيقة لققوثققائقق  الققرقأمقق قق  الققطققبقي و مقق ققانققيققة 

شمول شرائح جقديقدة بقالقرقأمق ق  الصقحقي ا ق قا  القذم  قوفقره لشقركقاع القرقأمق ق   ق قد 

 .م رفة ال  ف ا حقيقية لهذه الوثائ 

و قمقا ققدم املقهقنققدس مقاجقد سقمق ققكاع والقد قرقورة النقا بققدر ومقمقثق قوا اال قق قا  مقجقمقوعققة 

من املالحظاع الانية والقانونية على مشروع الر  يماع ملمثلي   ارة القرقأمق ق  القذيقن 

اسقرقجقابققوا ملقالحقظقاع الققققطقاع واملقوافققققة عقلققى عقكقسقهققا عقلقى مشقروع الققرق ق قيققمقاع ققبقق  

 صققداره فققي ا قققققريققدة الققرسققمققيققة ونققاققاذه عققلققى شققركققاع الققرققأمقق قق   والققرققأ ققيققد عققلققى أهققمققيققة 

الس ك بالزام كافقة األطقراف املشقتقك ق ق  بقرقققديقم خقدمقة القرعقايقة القطقبقيقة لق ق قمق  اقهقذه 

املنظومة  شق ق  مقرقوازم  قحق ق  انقجقاز املشقروع اقهقدف انقجقاحق   كقو  هقذه املقنقظقومقة 

 بق قافقة مقققدمق  خقدمقة القرعقايقة 
 
ر رمد على رس س  اجراءاع مق قا قققة املقريقا مقرورا

 املقر ق قل القذيقن لق قع لقدنقهقم  قأمق ق  ويقرق قا قققو  عقلقى نقاققق قهقم 
 
الصحية ول شم  أيضا

 مقن القرقققاريقر القتقي سقرقصقدر عقن هقذه 
 
ا  اصة  و قذلقك أهقمقيقة ا،سقرقاقا ة مسقرقققبقال

املنظومة و با ل م رجاتها مع قطاع الرأم   لروف قك ققاعقدة بقيقانقاع يق قرقمقد عق ق قهقا فقي 

 اال ررات والر ويضاع

اققهققدف الققوقققوف عققلققى مققالحققظققاع مققمققثققلققي قققطققاع الققرققأمقق قق  عققلققى املسققو ة 

األخ كة ملشروع ر  يماع حوسبة مدفوعاع ومطالباع الرقأمق ق  القطقبقي 

   عق  وزارة الصقنقاعقة والقرقجققارة والقرقمقويقن مقمقثقلقي ققطققاع 2019لسقنقة 

قاع  ضققافققة   ققى  عققوة جققمققيققع  الققرققأمقق قق  مققن الققمقققققنققة املشقق قق ققة مققن الشققركق

قاع   ارة أعققمققال الققرققأمقق قق  الققطققبققي القق ققامقق ققة فققي املققمقق ققكققة   ققى  )مققمققثققلققي شققركق

 2019/12/17اجرماع عقد في مقر الوزارة يوم أمع الثالثاء املقوافق  

  . برئاسة السيد وائ  م ا ين مدير   ارة الرأم   وممثلي ا، ارة امل ني   باملوضوع

وعققققققد ا،جققرقققمقققاع بقق قققضققور املقققهقققنققدس مقققاجققد سقققمققق ققكاع رئققق ققع مقققجققق ققع   ارة اال ققق قققا  

األر ن  لشركقاع القرقأمق ق  واألسقرقاذ مقاهقر ا قحقسق ق  مقديقر اال ق قا   ضقافقة   قى القمقققنقة 

ققاع     قققى اجقققرقققمقققاع املقققدراء الققق قققامقققو  لشقققركق
 
املشققق ققق قققة ملقققنقققاقشقققة هقققذا املقققوضقققوع اسققق قققنقققا ا

واملق قونقة مقن القد قرقورة النقا بقدر عضقو مقجق ققع  2019/12/08القرقأمق ق  املقنق قققد يقوم 

  ارة اال  ا  والسيد م مد أبو قورة مدير عام شقر قة املقرقوسق  وا ق ق قيق  لق قرقأمق ق  

)ميدغ ف( والسيد مقاز  القنقمقرم رئق قع القمقققنقة القرقنقاقيقذيقة لقمقققنقة  قأمقيقنقاع ا قحقيقاة 

)الر اف ( والصحي في اال  قا  ونقائقبق  السقيقد ز قريقا عقمقار  ضقافقة   قى أعضقاء القمقققنقة 

ك  من السيد س يما   نديع والسيد عما  الناعورم والسيد ليقث ا قحقمقو  نقائقب 

رئقق ققع  ققققققنقققة  ققكقققنققولقققوجققيققا املققق قق قققومققاع فقققي اال قق قققا  ومققمققثققق  الشققر قققة الققوطقققنققيقققة ، ارة 

 .الرأميناع الطبية )ناع هي ث( ك  من السيد أحمد الرجان  والسيد ايا  عطارم 

وحضر ا،جرماع  ضافة   ى ممثلي اال  ا  وشركاع الرأم   مقمقثقلقي غقالقبقيقة شقركقاع 

  ارة أعقمققال الققرققأمقق قق  القطققبققي ومقق ققهققا )نققاع هقيقق ققث  مققيققدنقق   مققيقد سققا  مققيققد سقق ققكفققع  

 غ وت ميد  اومني   ك  االس شارية الدولية  امل كية املر صصة(.

وخقققالل االجقققرقققمقققاع املشقققتقققك، مقققع األطقققراف املققق قققنقققيقققة  اسقققرقققمقققع مقققمقققثققق قققوا   ارة القققرقققأمققق ققق  

ل مالحظاع على املشروع املقدمة من ك  من املهندس ماجد سم كاع رئ ع مجق قع 

ا ارة اال  ا  والذم أ د على اجماع القطاع على أهمية هذا املشقروع القوطقنقي القذم 

 عقنقد انقجقاز 
 
س ش   نق ة نوعية في منظومة الرعاية الصقحقيقة فقي املقمق قكقة مسقرقققبقال

املشروع  ش    ال هائ  ملا سيوفره من م  وماع و حصائياع عن م ر ف  قاقاصقيق  

الققرعققايققة الصققحققيققة و ققذلققك وجققو  مقق ققف طققبققي مققوحققد لقق قق  مققواطققن  يسققاهققم فققي  ققوفقق ققك 

United 

Arab 

Emirates 

Comprehensive new regulations will have significant 
ramifications for existing players. 

The life insurance sector in the UAE will change sig-
nificantly in 2020 following the issue of comprehen-
sive new life insurance regulations by the Insurance 
Authority, which come into force on 16 April. 

The regulations have wholly laudable intentions and 
impose controls on the commissions that are payable 
to "Distribution Channels" (insurance brokers, 
agents, banks and finance companies), including both 
caps on the overall amount of commission and the 
manner in which it can be paid, and also restrictions 
on the charges (including surrender charges) which 
insurers can life levy.  

In addition, there are extensive requirements around 
the information which must be provided to policy-
holders at the time of purchase and on an ongoing 
basis. These include disclosure as to the key terms of 

a product, mandatory product illustrations to demon-
strate the potential investment returns for savings 
products, a mandatory illustration showing the effect 
of charges and expenses on the performance of sav-
ings products, disclosure of the performance of the 
funds available for investment and confirmation of the 
“Protection Benefit Ratio” to highlight the extent to 
which a product does or does not include protection 
benefits.  Policyholders will also benefit from a “free 
look” period of a minimum of 30 days during which 
they may cancel their policy and receive a full refund 
of their premium. 

The ramifications of the regulations for the existing 
market players are significant and, in the short term, 
we predict that they will lead to a shortage of prod-
ucts, the closure of some specialist life insurance 
brokers and a withdrawal of the banks from the sec-
tor (thereby limiting distribution capacity), together 
with a movement by advisors to promote other forms 
of investment products. 

Clyde & CoSource:  
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ققاع القققوطقققنقققيقققة مقققن  شقققر قققة  12و قققرققق قققو  الشقققركق

شققركقاع  قق ققافقق   وشققر ققتققي  6 قأمقق قق   ققققق ققيققديقة و

 عا ة  أم    وشقر قتقي  عقا ة  ق قافق   وشقر قة 

   أم    ا  ة خاصة.

في ح    ر و  فروع شركاع الرأم   األجنبقيقة 

قاع  ققأمقق قق   ققققق ققيققديققة و 10مققن  قاع  3شققركق شققركق

 عا ة  أم     ما يشرم  سقو  القرقأمق ق  عقلقى 

  من شركاع الرأم   ا  ارجية.18

وأوضقق" "املققر ققزم"  أ  قققطققاع الققرققأمقق قق  يشققمقق  

مق قا قب لقمق قدمقاع  4م قا قب السق قشقاراع القرقأمق ق    4وسي   أم    و 34 ذلك على 

 13ا، اريقة لشققركققاع الققرققأمقق قق   بققا،ضققافققة   قى عققد  مققن ا قق ققاققكاء امل ققققق قق قق  مققن بقيقق ققهققم 

 مققق قققايقققنقققة و قققققققديقققر األضقققرار  و
 
  و 31خقققبققق قققكا

 
 ا قققرقققواريقققا

 
 7مققق قققا قققب  قققمقققثقققيققق قققيقققة  و 3خقققبققق قققكا

 . راخيص لم دماع املساندة لقطاع الرأم  

 5 شف مصرف الب رين املر قزم  عقن مقنقح 

قققاع الققققرققققأمقققق قققق  خققققالل القققق ققققام   ققققراخققققيققققص لشققققركق

 لشققر ققة سققيققغققنققا اليققف 2019
 
  بققيقق ققهققا  ققرخققيققصققا

انشقققورنققققع ولققققي فققققرع لشققققر ققققة  قققأمقققق قققق  عققققاملققققيققققة 

   قدم خدماتها في مجال الرأم   الصحي.

وأضقققاف املصقققرف "املقققر قققزم" لقققق"القققوطقققن"  أنققق  

مقن  2مقن وسقطقاء القرقأمق ق  و 2 م التقكخقيقص لقق

ا ق قاقكاء اال قرقواريق ق   وذلقك خقالل القاقتقكة مققن 

مط ع يناير ال ام ا قحقا قي وحقتقل  قهقايقة نقوفقمقاقك 

  املا  ي.

وأشار "املر قزم"    قى أ  عقد  الشقركقاع املقرخصقة فقي سقو  القرقأمق ق  فقي القبق قريقن بق ق  

  13شقر قة وطقنقيقة و 23شر ة مقرخصقة حقتقل  قهقايقة نقوفقمقاقك املقا ق قي  مق قهقا  150
 
فقرعقا

قاع  ققأمقق ققق  أجققنققبققيقققة  ققزاول أعققمققال القققرققأمقق قق    عققا ة القققرققأمقق قق   القققرقق ققافقق    عقققا ة  لشققركق

  الر اف  وأعمال شركاع الرأم   الرا  ة ا  اصة  اخ  مم كة الب رين.

Bahrain 

 املصدر: الوطن

Saudi 

Arabia 

 ل دم  لتزامها باملرط باع النظامية ...

أعق قنق  مقؤسقسققة القنقققد الق قر قق  السق قو م "سقامقا"  صقدور  قققرارهقا بقليقققاف عقد  مققن 

 مققن  ققاريقق  
 
قاع املققهققن ا ققحققرة عققن مققمققارسققة أم نشققاط فققي قققطققاع الققرققأمقق قق   اعققرققبققارا شققركق

وذلقققك لققق قققدم القققتقققزامقققهقققا بقققاملقققرقققطققق قققبقققاع م   2019/12/11املقققوافققق  هقققق  1441/04/14

النظامية لنظام مراقبة شركقاع القرقأمق ق  القرق قاونق  والئق قرق  القرقنقاقيقذيقة والقرق ق قيقمقاع 

ققالققققة  ققاع لقققي: شقققر قققة القققوفقققاء لقققوكق الصقققا رة عقققن املقققؤسقققسقققة  مقققوضقققحقققة أ   ققق ققققك الشقققركق

الرأم    شر ة نجم الرظافر لوكالة الرأم    شر ة وثيقتي لوكالة الرقأمق ق   وشقر قة 

 .مزو  النماء لوكالة الرأم  

 ،عقال  املقؤسقسقة "وأبان  
 
ساما"  أ  قرار  يقاف نشاط الشركاع أعاله يأر    حاققا

واملرضّمن ا،ش ار عن عد  من شركاع املهن ا حرة غق قك م  2018/11/27املؤرخ في 

 ملقا 
 
 مقن  ور املقؤسقسقة القرققا ق  وا،شقرافقي و قطقبقيقققا

 
املرجاوبقة   قمقا يقأرق  ذلقك انقطقالققا

قاع الققرققأمقق قق  الققرقق ققاونقق  الصققا ر بققاملققرسققوم 18ور  فققي املققا ة ) ( مققن نققظققام مققراقققبققة شققركق

 لقق ققمققا ة )هققق  1424/06/02( و ققاريقق  32ااملقق قق قق  رقققم )م / 
 

( مققن الققالئقق ققة 76و عققمققاال

قاع الققرققأمقق قق  الققرقق ققاونقق   مققؤ ققدة فققي هققذا الصققد  أ ققهققا  لققرققنققاققيققذيققة لققنققظققام مققراقققبققة شققركق

 ملقا 
 
س شر ع في ا  اذ واسركمال ا،جراءاع النقظقامقيقة حقيقال الشقركقاع املقذكقورة وفقققا

نص ع ي  نظام مراقبقة شقركقاع القرقأمق ق  القرق قاونق  والئق قرق  القرقنقاقيقذيقة والقرق ق قيقمقاع 

 .ذاع ال القة

ويققأرقق  هققذا ا،عققال  فققي  طققار حققر  مققؤسققسققة الققنقققققد القق ققر قق  السقق ققو م عققلققى حققمققايققة 

حقققو  املققؤمقن لققهقم واملسقرققاقيققديقن مققن القرقغققطقيققة القرقأمققيقنققيقة و ققوطقيقد اسققرققققرار ققطققاع 

القرقأمق قق   وعقلقى مققنقع املقمققارسقاع غق قك الققنقظقامققيقة فقي الققققطقاع. و قدعققو املقؤسقسققة جقمقيققع 

عقمققالء الشقركققاع مقمققن لقهققم حققققو  ومقطققالقبققاع ققائققمقة   ققى مقراجقق قة الشققر قة فققي ذلققك  

وفققي حققال عققدم  ققجققاوت الشققر ققةال نققأمقق  مققن القق ققمققالء عققدم الققرققأخققر فققي الققرقققققدم خققالل 

ثالثة أشهر من  اري  ا،عال    ى   ارة حمقايقة الق قمقالء بقاملقؤسقسقة  وذلقك عقاقك مقوققع 

أو مقققن خقققالل اال صققققال www.samacares.sa "سقققامقققا تقققهقققرققققم" عقققلقققى ا،نقققتقققكنقققق  

 .)8001256666( الها ا  بالرقم املقان 

 املصدر: مؤسسة النقد ال ر   الس و م

 السعودية تحدد حاالت اسقاط تأمين السيارات 

 عقلقى  ق قا مقوا    أفا ع مؤسسة النقد ال ر   السق قو م سقامقا
 
ا قهقا أجقرع  ق قديقثقا

الوثيقة املوحدة ل رأم   ا،لقزامق   وذلقك  قحقمقايقة حقققو  املقؤمقن لقهقم واملسقرقاقيقديقن 

 
 
من الرغطياع القرقأمقيقنقيقة مقن أم مقمقارسقاع ققد  قمقحق  ضقررا

 اهم

انقققق    الققققوثققققيقققققققققة املققققوحققققدة لقققق ققققرققققأمقققق قققق  ا،لققققزامقققق   حققققيققققث أ ققققدع

احققرققيققال املققؤمققن لقق  مققن خققالل رقق ققمققد ار قق ققات حققوا     عققنققد

  مرورية اهدف ا حصول على منا ة من وثيقة الرأم  

أنق   ذا انقطقوع   ا قدع  املقؤسقسقة  وب سب مقا ذ قر ق  فقحقيقاقة هقام االلقكقتقكونقيقة ا 

املقققطقققالقققبقققة املقققققققدمقققة عقققلقققى احقققرقققيقققال  أو اسقققرققق قققدام املقققؤمقققن لققق  أو السقققائققق  أسقققالقققيقققب أو 

وسقائقق  احقرققيققال  قغققيققة ا قحققصقول عققلققى مقنققاقق قة مققن القوثققيققققة  أو نققرقق  الضقرر مققن جققراء 

 ف   مر مد فل  ا حقو  الناشئة عن الوثيقة الرأمينية س سق 

ققدخقق ققة عققلققى الققوثققيقققققة اشققرققمقق قق  عققلققى   وأفققا ع مققؤسققسققة الققنقققققد أ 
ُ
 قق ققك الققرقق ققديققالع امل

رق ققديقق  املققا ة )الققثققامققنققة( والققتققي أعققطقق  شققر ققة الققرققأمقق قق  ا ققحقق  فققي مققطققالققبققة املققؤمققن لققهققم 

لققرققق قققويضقققهقققا عقققّمقققا  قققم  فققق ققق  لقق قققغققق قققك فقققي حقققال انقققطقققبقققا   حقققدى 

 حاالع الرجوع املحد ة بالوثيقة

أنقق   ققم   وصققرحقق  مققؤسققسققة الققنقققققد القق ققر قق  السقق ققو م سققامققا

  راج هذا األمر في الوثيقققة املقوحقدة لقرقالفقي  شق قالقيقة  ضقرر 

القققطقققرف القققثقققالقققث املقققرقققضقققرر مقققن حققققا   مقققرورم رسقققبقققبققق  بققق  

مر بة مؤمن ع  ها عقنقد ار ق قات املقؤمقن لق  أو سقائق  املقر قبقة املقؤمقن عق ق قهقا مق قالقاقاع 

مقققروريقققة أو ا،خقققالل  شقققروط وثقققيقققققققة القققرقققأمققق ققق  وذلقققك وفقققققققا ملقققا نشقققر ققق  فقققحقققيقققاقققة هقققام 

 االلكتكونية

وثيقة الرأم   ا،لزام  املحدثة: االحريال 

ور مد ار  ات ا حوا   يسق  ا ح  في 

 الرأم  

 املصدر: الوسقق 

http://www.samacares.sa/
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مققق ققققيققققار   6,159مقققققارنققة بقققلجققمققا ققي مققطققالققبققاع الققر ققع الققثققانقق  الققبققالققغققة 

 .ريال

 زيا ة بصافي األقساط املكر ب اها %5.5

بقاملقائقة   5,5وار اع صافي األقساط املكر ب اها لشركاع الرقأمق ق  فقي السق قو يقة بقنق قو 

 .خالل رس ة أشهر على أساس سنوم 

مقق ققيققار ريققال خققالل رسقق ققة أشققهققر األو ققى مققن 24,80وبقق قق  صققافققي األقسققاط املققكققرقق ققب اققهققا 

 .2018م يار ريال في الاتكة املماث ة من ال ام  23,50ال ام ا قارم  مقاب  

وخققالل الققر ققع الققثققالققث مققن القق ققام ا قققققارم كققققق قق  األقسققاط الصققافققيققة املققكققرقق ققب اققهقققا 

مقق ققيققار ريققال فققي   7.520مقق ققيققار ريققال  مقققققابقق  7,707لصققا قق" شققركققاع الققرققأمقق قق  بققاملققمقق ققكققة 

 .باملائة 2,5  بزيا ة 2018الر ع الثالث من ال ام 

بققاملققائققة فققي الققر ققع  13وعققلققى أسققاس ر قق ققي ار ققاققع صققافققي األقسققاط املققكققرقق ققب اققهققا بققنققسققبققة 

الققثققالققث مققن القق ققام ا قققققارم مقققققارنققة بقققالققر ققع الققثققانقق  مققن القق ققام ذا قق   الققتققي بقق ققغقق  خققاللقق  

 .م يار ريال 6,824

ُيشققار   ققى أ  صققافققي األقسققاط  قققققمققيققع األنشققطققة املققؤمققن عقق قق ققهققا انقق ققاققا خققالل عققام 

  بققتققكاجققع 2017مقق ققيققار ريققال فققي القق ققام   30,84مقق ققيققار ريققال  مقققققابقق    30,04  ققى  2018

 .باملائة 2,6نسبر  

 من  جما ي الوثا  من نص ب املر باع %65.5

 لقرصد "مباشر" ب ق   جقمقا قي عقد  وثقائق  القرقأمق ق   قققمقيقع األنشقطقة فقي الق قسق قة 
 
ووفقا

م يو  وثيقة ل قرقأمق ق    3,67م يو  وثيقة  م ها  5,605أشهر األو ى من ال ام ا قارم 

 .باملائة من  جما ي عد  وثائ  الرأم   65,5على املر باع فق  ل ش   ما نسبر  

مقن  و راج   ر ويضاع  أم   املر باع ا  اصة  بالس و يقة خقالل القنقصقف األول 

مق قيقار ريقال فقي   3,41مق قيقار ريقال  مقققارنقة بقققق   2,95بقاملقائقة    قى 13,3بنسبقة  2019عام 

  .2018النصف األول من 

1 8 , مقققققققققققق ققققققققققققيققققققققققققار ريققققققققققققال 7

 2019مطالباع على شركاع الرأم   الس و ية حتل سبرماك 

قاع  كققققق قق  رقق ققويضققاع األلقق ققا  املققؤمققن عققلققى مققر ققبققاتققهققم ا قق ققاصققة مققن قققبقق  شققركق

 خقالل فقتقكة الق قسق قة أشقهقر األو قى مقن 
 
الرأم   باملم كة ال ربقيقة السق قو يقة انق قاقاضقا

  باملائة على أساس سنوم. 10بنسبة  2019عام 

 مل قق" أعققده "مققبققاشققر"  يسقق ققنققد لققبققيققانققاع مققؤسققسققة الققنقققققد القق ققر قق  السقق ققو م 
 
 -ووفقققققا

 4,46سامقا  انق قاقا صقافقي املقطقالقبقاع املقرقكقبقدة عقلقى شقركقاع القرقأمق ق  بقاملقمق قكقة   قى 

 . 2018 التسعة أشهر األولى من م يار ريال خالل 4,96م يار ريال  مقارنة بقق 

قاع 2019وخالال ا الالالرلالالل الالال الالالالال  مالالن     ققراجقق قق  مسققرقق قققققاع السقق ققو يقق قق  مققن شققركق

مق قيقار 1,551م يار ريال  مقارنقة بقققق 1,504باملائة    ى  3الرأم   املؤمن على مر باتهم 

 . 2018ريال ب هاية الر ع املماث  من ال ام 

  زا ع مسقرق قققاع السق قو يق ق  لقدى شقركقاع القرقأمق ق  مقن خققالل وعالىالى أسالاب رلال ال 

بقاملقائقةال مقققارنقة بققالقر قع السقابق  )القر قع القثقانق  مقن   0,2الرأم   على مقر قبقاتقهقم بقنقسقبقة 

  م يار ريال.1,50( والبالغة خالل  2019عام 

 باملطالباع على الشركاع  قميع األنشطة%3.8
 
 نموا

وعلى مسروى  جما ي قيمة املطالباع املركبدة على شركاع الرأم   بقالسق قو يقة مقن 

  كققققق قق  2019أنشققطققة بقق ققهققايققة القق ققسقق ققة أشققهققر األو ققى مققن  10خققالل الققرققأمقق قق  عققلققى 

 نسبر  
 
 .م يو  ريال 678باملائة على أساس سنوم  بزيا ة قيم ها  3,8ار ااعا

مقق ققيقار ريققال بق ققهققايقة سققبققرقمققاقك/ أيقق ققول مقن القق ققام ا قحققا ققي  18,7وار قاقق ق  املققطققالقبققاع   ققى 

 .2018م يار ريال بالاتكة املماث ة من ال ام 18,022مقاب  

 نسقبقرق  
 
بقاملقائقة فقي القر قع   4,5وكق   مطالباع شركقاع القرقأمق ق  بقالسق قو يقة ار قاقاعقا

 5,946مقق ققيققار ريققال  مقققققابقق  6,213عققلققى أسققاس سققنققوم    ققى  2019الققثققالققث مققن عققام 

 .م يار ريال في الر ع املماث  من ال ام املا  ي

بقاملقائقة    0,87ومقققارنقة بققالقر قع القثقانق  مقن الق قام ا قققارم  ار قاق ق  املقطقالقبقاع بقنقسقبقة 

Saudi 

Arabia 

 املصدر: مباشققققر

Oman 

الشي  عبقد  بقن سقالقم السقاملق  القرئق قع القرقنقاقيقذم لق قهقيقئقة الق قامقة   أوض" س ا ة

بأ  الر قديقالع ا قققديقدة عقلقى وثقيقققة القرقأمق ق  املقوحقدة ملشقروع القرقأمق ق   لسو  املال 

الصحي ضمان   ضمقن   راج أحق قام  ضقافقيقة ورق قديق  فقي  ق قا القبقنقو  القرقنقظقيقمقيقة 

لقققرقققرقققواءم مقققع عقققمقققال املقققنقققازل بقققمقققا يقققرا قققي خصقققوصقققيقققة هقققذه األعقققمقققال ذاع القققطقققبقققيققق قققة 

ا  اصة  ويدفع رت ال م    ى االهرمام   ى  وف ك الرعاية الصقحقيقة املقنقاسقبقة  ق ق  

مققن حقققققو  القق ققامقق  بققا قققققو ة القق ققالققيققة والقق قق ققاققة القق ققا لققة.  ققمققا أ  الققهققدف مققن   راج 

أح ام خاصة لرنظيم الرأمق ق  الصقحقي لق ق قامق ق ق  فقي املقنقازل يسقاهقم فقي  قوحقيقد مقزايقا 

 الرغطية الرأمينية األساسية التي  قدمها   ا السااراع  قالياتها.

وأشققار الققرئقق ققع فققي  صققريقق قق  بققأ  هققذه الققرقق ققديققالع عققلققى الققوثققيقققققة حققظققيقق  بققاملققنقق قققققيققة 

امل را ة من قب  الهيئة في صياغة ال وائح والقوان   الرنظيمية لقطا قي سقو  رأس 

املال والرأمق ق  واملقرقمقثق قة فقي  ق قققيق  الشقرا قة املقققرقمق قيقة مقع األطقراف ذاع الق قالققة 

بقرققطققبققيقق  املشققروع حققيققث جققاءع الققرقق ققديققالع  قق ققد املشققاوراع الققتققي عقققققدتققهققا الققهققيققئققة مققع 

وزارة ا  ارجقيقة ومقمقثقلقي سقاقاراع جقالقيقاع القدول املق قنقيقة بقرقطقبقيق  مشقروع ضقمقانق   

واالسراا ة مقن مقرئقيقاتقهقم بقمقا يسقاهقم فقي  قققديقم القرعقايقة الصقحقيقة املقنقاسقبقة و يقجقا  

قافققة القق ققامقق قق قق  فققي املققنققازل بققاخققرققالف   لققيققة لققرققوحققيققد املققزايققا الققرققأمققيققنققيققة األسققاسققيققة عققلققى كق

جققنققسققيققاتققهققم   ققمققا  ققم عقققققد لقققققاءاع واجققرققمققاعققاع رقق ققريققاققاع ورشققاوريققة لقق ققوقققوف عققلققى 

مرئقيقاتقهقا مقمقثق  كق  القققطقاعقاع حقول املشقروع و لقيقاع القرقطقبقيق  والقوققوف عقلقى بقنقو  

الوثيقة املوحدة ل رأم   الصحي ل  قامق ق ق  فقي القققطقاع ا ق قا  واملقققيقمق ق  والقزائقريقن 

لقق ققسققق ققطقققنققة  وذلققك اقققهققدف  قققوسققيققع  ائقققرة املشققار قققة فققي صقققيققاغققة القققبققنقققو  الققرققنقققظققيقققمققيقققة 

 خقققذيقققن فقققي االعقققرقققبقققار طقققبقققيققق قققة كققق  القققاقققئقققاع   لققق قققمقققشقققروع وضقققمقققا  القققرقققطقققبقققيققق  السققق قققيقققم

املس هدفة من املشروع بما ف ها ال مال املسر دمقو   اخق  املقنقازل أو خقارجقهقا مقثق  

 السائ  أو املربية أو الطباخ ومن في حكمهم.

وأ ققد السققاملقق  بققأ  مشقققروع ضققمققانقق  قققد بققق قق  مسققرققوى عققا قققي مققن ا قققققاهققزيقققة فققي بققنقق ققرققق  

القق ققشققراقق ققيققة والققرققنققظققيققمققيققة  ققمققهققيققدا ملققرحقق ققة الققرققطققبققيقق  الققاقق قق ققيققة مققوضققحققا بققأ  قققواعققد 

الققرققأمقق قق  الصققحققي ووثققيقققققة الققرققأمقق قق  املققوحققدة لقق ققرققأمقق قق  الصققحققي بققا قق  جققاهققزة  ققمققا أ  

ققاع القققرقققأمققق ققق  وصققق    قققى املقققرحققق ققققة  مشقققروع رققق قققديقققالع  ققق قققا األحققق قققام فقققي ققققانقققو  شقققركق

الق ققهقائققيقة   ققمقا أ  قققاعقدة بققيقانققاع القرققأمق قق  الصقحققي بقا قق  مقرققاحقة لقق قمققهقرققمق قق  واملق ققنق قق  

 سو  الرأم   الصحي   د  دشي قهقا رسقمقيقا   قمقا  قم  سقنقا  مشقروع مقنقصقة ضقمقانق  

ا،لكتكونقيقة والقتقي  قمقثق  نقظقام لق قربق  ا،لقكقتقكونق  بق ق  شقركقاع القرقأمق ق  واملقؤسقسقاع 

الصقحقيققة مقن جققهقة واملققؤسقسققاع ا،شقرافققيقة ذاع القق قالقققة بق ققنقظققيقم هققذا الققققطقاع مققن 

 جهة أخرى. 

ورشقق ققك الققوثققيقققققة فققي رقق ققديققالتققهققا ا قققققديققدة بققأ  مققدة سققريققا  الققوثققيقققققة املققوحققدة لقق ققرققأمقق قق  

الصحي سنة ميال ية ما لم يقرقم اال قاقا  عقلقى مقدة أطقول  أمقا  ذا كقا  املقؤمقن عق ق قهقم 

وفقيققمققا   مقن فققئقة عققمققال املقنققازل أو خقارجققهققا فقرقق قو  مققدة الققوثقيققققة سققنققرق قق  مقيققال يققرق قق  

يققرقق قق  بققجققدول املققنققافققع الصققحققيققة األسققاسققيققة فقققققد  ققم  ضققمقق قق   صققابققاع القق ققمقق  ضققمققن 

الققرققغقققطققيقققة الصققحقققيققة األسقققاسققيققة بقققالققنقققسققبقققة لققاقققئققة عققمقققال املققنقققازل   ققمقققا  ققم رفقققع ا ققحقققد 

https://www.mubasher.info/news/3539965/2-95-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8


 النشرة االلكترونية

Syria 

 ريال عمان  بالنسبة ل  يا اع ا  ارجية  500ريال عمان   و 4000األقص ل ل الج املريا الداخلي   ى 

عضقاء مقن وزارة الصقحقة وأ ا قدير بالذ ر أ  فري  عم    ارة مشروع نظام الرأم   الصحي في الس طنة يواص  عقد اجرماعا   والذم  تكأسق  القهقيقئقة الق قامقة لسقو  املقال

ع  قهقا  كق  حسقب اخقرقصقاصقا ق    را ووزارة القوى ال ام ة وغرفة  جارة وصناعة عما  والهيئة ال امة ل رأميناع االجرماعية وا قم ية ال مانية ل رأم    لرنايذ املهام امل

 وقطع الاري  شوطا  ب ك في  نايذ قرار مج ع الوزراء املوقر برجه ز البنية األساسية وال شرا ية ل نظام. 
 املصدر: هيئة سو  رأس املال

 شققاققق  هقققيقققئققة ا،شقققراف عقققلقققى الققرقققأمققق ققق  عققن القققرقققنقققسققيققق  مقققع شقققركقققاع 

الققرققأمقق قق  السققوريققة لققطققرح مققنققرققجققاع  ققأمقق قق  فققحققيققة صققغقق ققكة قسققطققهققا 

 700لق قكة  ويقرقم  فق قهقا عقلقى أقسقاط شقهقريقة بقنق قو  8500السنوم 

 .ل كة

 نققق قققو القققرقققأمقققيقققنقققاع “ وبققق ققق  مصقققدر مسقققؤول  أ  
 
 عقققامقققا

 
هقققنقققا،  قققوجقققهقققا

الصققغقق ققكة ومقق ققهققا املققنققرقق  الشقق ققبققي  أم  ققأمققيققنققاع فققحققيققة صققغقق ققكة عققاققك 

 .”نظام شرائح وحسب الائاع ال مرية

لدى الهيئة مقتكح بطرح منرجقاع فقحقيقة رشقرقمق  القرقأمق ق  فقي “ وأوض" املصدر  أن  

 8500املشافي ل  م ياع ا قراحقيقة  ق ق  القرق قديقر الق قامق   بقققسق  سقنقوم بق قدو  

 . ”ل كة لائة الشبات

القققققققسققق  يقققزا   حسقققب القققاقققئقققة الققق قققمقققريقققة   ذ يقققزا  لقققاقققئقققاع  قققبقققار “ ولققاققق  املصقققدر  أّ  

  20السن  حقدو  
 
   قى أنق  يقرقم القرق قضق قك ملقنقرق  صقحقي أوسقع ” ألقف لق قكة سقنقويقا

 
  الفقرقا

  30يص  قسط   حدو  
 
 .”ألف ل كة سنويا

يشرقمق  عقلقى ا ق قدمقاع  اخق  “ وأشار املصدر   ى أّ  املنر  األخ ك  

املشققققافققققي وخققققارجققققهقققققا مققققن أشقققق ققققة ومققققق ققققابققققر وغقققق ققققكهقققققا مققققن ا قققق ققققدمقققققاع 

 أنقق  سققيقق ققو   شقق قق  شققهققرم وسقق ققرققم  ققوفقق ققك ذلققك ” الصققحققيققة
 
ققدا

ّ
  مققؤ 

عاك  طبي  )موباي ( ع   الهيئة ل ر ايف على املؤمن لهم فقي  فقع 

 .”القس 

جميع شقركقاع القرقأمق ق  مق قزمقة بقطقرح املقنقرق  “ ولا  املصدر    ى أّ  

الثان  وهو الذم يشرم  على خدماع  اخ  وخارج املشقافقي  سق قر 

 بقنقق ققو 
 
ألققف لق ققكة  مققن  و  أم زيقا اع سقق ققريقة أو الققرققوجق  لققرققكقسقق ققك  30مق ققد  حقالققيققا

 .”األس ار لهذا املنر 

وا ان  قطاع الرأم   الصحي القكقثق قك مقن الصق قوبقاع   ضق قف القرق قاو  والقرقنقسقيق  

بقق قق  ا قققققهققاع املقق ققنققيققة بققمققنققظققومققة الققرققأمقق قق  الصققحققي  والققاققجققوة بقق قق  القققققسقق  الققرققأمققيققنققي 

وا  دمة الرأمينية املقدمة  وعقزوف  ق قا مقزو م ا ق قدمقة عقن اسقرقققبقال املقر ق قل 

 .املؤمن    سبب ار ااع الر اليف الطبية
 املصدر: اال  ا  برس

Lebanon 

Lebanese insurance market in 2018: ranking of insurance companies per GWP 

Figures in thousands 

2018 gross written premium 2017 gross written premium 2017-2018 
evolution (2) 

2018 shares     
In LBP (1) In USD In LBP (1) In USD 

ALLIANZ SNA 219,808,000 145,073 212,230 000 140,072 3.57% 8.91% 

ALICO 186,897,000 123,352 183,119,000 120,859 2.06% 7.58% 

BANKERS 184,898,000 122,033 178,521,000 117,824 3.57% 7.50% 

LIA 171,969,000 113,500 174,633,000 115,258 -1.53% 6.97% 

AXA ME 162,514,000 107,259 149,435,000 98,627 8.75% 6.59% 

FIDELITY 158,698,000 104,741 112,964,000 74,556 40.49% 6.43% 

AROPE 145,381,000 95,951 160,799,000 106,127 -9.59% 5.89% 

MEDGULF 130,536,000 86,154 149,940,000 98,960 -12.94% 5.29% 

BANCASSURANCE 125,734,000 82,984 118,506,000 78,214 6.10% 5.10% 

ADIR 116,368,000 76,803 109,569,000 72,316 6.21% 4.72% 

LIBANO-SUISSE 97,980,000 64,667 97,535,000 64,373 0.46% 3.97% 

GROUPMED 87,995,000 58,077 NA NA NA 3.57% 

ASSUREX 59,491,000 39,264 57,187,000 37,743 4.03% 2.41% 

CUMBERLAND 44,093,000 29,101 41,136,000 27,150 7.19% 1.79% 

UFA 43,419,000 28,657 43,380,000 28,631 0.09% 1.76% 



 النشرة االلكترونية

Lebanon 

Cont. ranking of insurance companies per GWP 

Figures in thousands 

2018 gross written premium 2017 gross written premium 2017-2018 
evolution (2) 

2018 shares     
In LBP (1) In USD In LBP (1) In USD 

SECURITY 41,608,000 27,461 39,775,000 26,252 4.61% 1.69% 

ARABIA 35,986,000 23,751 41,547,000 27,421 -13.38% 1.46% 

ALIG 33,788,000 22,300 NA NA NA 1.37% 

THE CAPITAL 33,713,000 22,251 34,269,000 22,618 -1.62% 1.37% 

SOGECAP 30,290,000 19,991 27,973,000 18,462 8.28% 1.23% 

UCA 27,429,000 18,103 26,219,000 17,305 4.61% 1.11% 

COMMERCIAL 26,891,000 17,748 21,186,000 13,983 26.93% 1.09% 

BEIRUT LIFE 25,077,000 16,551 22,757,000 15,020 10.19% 1.02% 

NORTH ASSURANCE 23,868,000 15,753 22,324,000 14,734 6.92% 0.97% 

TRUST COMPASS 23,672,000 15,624 NA NA NA 0.96% 

CREDIT LIBANAIS 22,343,000 14,746 22,829,000 15,067 -2.13% 0.91% 

AMANA 21,492,000 14,185 NA NA NA 0.87% 

CONFIDENCE 18,804,000 12,411 13,200,000 8,712 42.45% 0.76% 

BURGAN 18,241,000 12,039 17,046,000 11,250 7.01% 0.74% 

MEARCO 18,226,000 12,029 13,502,000 8,911 34.99% 0.74% 

Total top 30 companies 2,337,209,000 1,542,558 2,091,581,000 1,380,443 11.74% 94.76% 

Rest of the market (3) 129,159,000 85,245 370,148,000 244,298 -65.11% 5.24% 

Grand total 2,466,368,000 1,627,803 2,461,729,000 1,624,741 0.19% 100% 

(1) Lebanese Pound 
(2) Variation in local currency 
(3) 20 companies 
NA: Not available 

The Lebanese insurance industry in 2018: turnover per class of business 

Figures in thousands 

2018 gross written premium 2017 gross written premium 2017-2018 
evolution (2) 

2018 shares     
In LBP (1) In USD In LBP (1) In USD 

Health 759,557,000 501,308 721,342,000 476,086 5.30% 30.80% 

Motor 529,827,000 349,686 571,237 000 377,016 -7.25% 21.48% 

Fire 157,623,000 104,031 165,026,000 108,917 -4.49% 6.39% 

Accident 101,001,000 66,661 108,950 000 71,907 -7.30% 4.10% 

Marine 52,993,000 34,975 54,804,000 36,171 -3.30% 2.15% 

Others (3) 80,808,000 53,333 83,959,000 55,413 -3.75% 3.28% 

Total non life 1,681,809,000 1,109,994 1,705,318,000 1,125,510 -1.38% 68.19% 

Life (4) 784,559 000 517,809 756,411 000 499,231 3.72% 31.81% 

Grand total 2,466,368,000 1,627 803 2,461,729,000 1,624,741 0.19% 100% 

(1) Lebanese Pound 
(2) Variation in local currency  
(3) including miscellaneous accident, contractor’s all risks, credit and third party liability 
(4) including capitalization and savings  
         
        Exchange rate as at31/12/2018 : 1 LBP = 0.00066 USD ; as at 31/12/2017 : 1 LBP = 0.00066 USD Atlas MagazineSource:  
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 نشاط شركاع الرأم   وجم ياع الرأم   الر اون 

 لقنقوع القنقشقاط( عقن القر قع مقن 
 
: بيا   را مي باألقساط املحص ة واملطالقبقاع / القرق قويضقاع املسقد ة )وفقققا

 
أوال

 )القيمة بالمليون جنيه( (:2019)يوليو حتل سبرماك 

 2018سبرماك  -يوليو  2019سبرماك  -يوليو  البيققققا 

 3680.6 4066.2 قيمة األقساط املحص ة لرأميناع املمر  اع واملسئولياع

 4004.4 5101.5 قيمة األقساط املحص ة لرأميناع األل ا  و  وين األموال

 7685 9167.7  جمالققق 

 1985.6 1676.9 قيمة الر ويضاع املسد ة لرأميناع املمر  اع واملسئولياع

 1766.5 2377.5 قيمة الر ويضاع املسد ة لرأميناع األل ا  و  وين األموال

 3752.1 4054.4  جمالقققق 

 املصدر: ا، ارة ال امة ل دعم الاني لشركاع الرأم   وا، ارة املر زية ل ب و  والسياساع

 لنوع الرأم  ( عن الر ع من )يوليو حتل سبرماك 
 
: بيا   را مي باألقساط املحص ة واملطالباع / الر ويضاع املسد ة )وفقا

 
 (:2019ثانيا

 )القيمة بالمليون جنيه(

 2018سبرماك  -يوليو  2019سبرماك  -يوليو  البيققققا 

 6,695.2 7,703.5 قيمة األقساط املحص ة ل رأم   الرجارم 

 989.8 1,464.1 قيمة األقساط املحص ة ل رأم   الر افلي

 7,685 9,167.6  جمالققق 

 3,509.6 3,666.9 قيمة الر ويضاع املسد ة ل رأم   الرجارم 

 242.5 387.5 قيمة الر ويضاع املسد ة ل رأم   الر افلي

 3,752.1 4,054.4  جمالقققق 

 املصدر: ا، ارة ال امة ل دعم الاني لشركاع الرأم   وا، ارة املر زية ل ب و  والسياساع
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 شركاع الرأم   واملهني   في مجال الرأم  

 أ( بياناع عن شركاع الرأم   واألنشطة املساعدة

 2018حتل سبرماك  2019حتل سبرماك  البيققققا 

 37 38 شركاع الرأم   و عا ة الرأم   وجم ياع الرأم   الر اون 

 4 5 مجم اع الرأم  

 4 5 صنا ي  الرأم   ا ح ومية

 البياناع منذ بداية النشاط حتل  اري   -مالحظاع: 

 لقانو  املناط  ا حرة( -
 
 ال يرضمن عد  شركاع الرأم   الشر ة ا،فريقية ،عا ة الرأم   الر افلي )ولي شر ة منشأة وفقا

 ت( بياناع املهني   في مجال الرأم  :

 2018حتل سبرماك  2019حتل سبرماك  البيققققا 

 75 81 وسطاء الرأم   )أل ا  اعرباري  (

 13,000 13,728 “ال د  مقرت ألقرت ألف”وسطاء الرأم   )أل ا  طبي ي  ( 

 68 69 خاكاء امل اينة و قدير األضرار )أل ا  اعرباري  (

 413 420 خاكاء امل اينة و قدير األضرار )أل ا  طبي ي  (

 16 15 خاكاء الرأم   االس شاريو  )أل ا  اعرباري  (

 340 320 خاكاء الرأم   االس شاريو  )أل ا  طبي ي  (

 43 49 ا  اكاء اال رواريو  )أل ا  طبي ي  (

 البياناع منذ بداية النشاط حتل  اري   -مالحظة: 

 شركاع الرأم   واملهني   في مجال الرأم  

م يار جني  في الر ع املقققابق  لق  فقي  3.1( مقاب  ن و 2019/09/30 - 2019/07/01م يار جني  في الر ع ا حا ي ) 3.3ب غ  قيمة اس ثماراع صنا ي  الرأم   ا  اصة ن و 

 سقنقد -أذو  خقزانقة  -وثائ  صنا ي  اس ثمقار  -و ائع  -ال ام الساب  و رمث  هذه االس ثماراع في )شها اع اس ثمار البنك االهلي املصرم أ  ت
 
اع حق قومقيقة( وذلقك طقبقققا

 .1975لسنة  54من الالئ ة الرنايذية ل قانو   14ل ح ام املا ة 
 املصدر: الهيئة ال امة ل رقابة املالية
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News 

وقققال الققرقققققريققر   نقق  يققمققكققن رفققع  صققنققيققف شققر ققة مققالذ بققدعققم  ققوسققع ربقق ققيقق ققهققا  بقق ققيققث 

 .شركاع  أم   باملم كة  و  سن  ااية رأس املال 10 صبح من أفض  

وحذرع الوكالة  مقن  مق قانقيقة خقاقا القرقصقنقيقف فقي حقالقة  ققق قص حصقة الشقر قة مقن 

السو  الس و م  وان ااض جو ة أصولها ووجو  م اطر عالية  نسبة مئويقة مقن 

حقققققققو  املققق قققكقققيقققة املقققققققمققق قققة  أو انققق قققاقققاض  صقققنقققيقققاقققاع القققو ائقققع املصقققرفقققيقققة فقققي املقققمققق قققكقققة 

 .الس و ية

وأظققهققرع الققبققيققانققاع املقققالققيققة لشققر ققة مققالذ لققق ققرققأمقق قق  الققرققق ققاونقق  )مققالذ لقق ققرقققأمقق قق (  قق ققولققهقققا 

 .على أساس سنوم  2018خالل عام  ل رب ية

 لبياناع الشر ة املالية على " داول"  ب   صافي الربح قب  الزكقاة 
 
مق قيقو  15,63ووفقا

 م يو  ريال11,03بصافي  2017ريال  مقارنة ب سائر  كبدتها في عام 

حد ع وكالة مو يز الرصنيف االئرمانق  لشقر قة مقالذ 

 .  مع نظرة مسرقب ية مسرقرة"Baa2"  ل رأم   الر اون  عند مسروى 

وأوضح  "مو يز"  في  قرير حص  "مباشقر" عقلقى ن ق قة مقنق   القيقوم القثقالثقاء  أ  

يق قكقع مق قانق قهقا السقوققيقة وعقالمق قهقا  "Baa2" صنيف القوة املالية لق"مقالذ" فقي القاقئقة 

 .في سو  الرأم   الس و م 11الرجارية ا قيدة  حيث   ر  املر ز الق

فققي املققئققة مققن 2,1ونققوهقق  "مققو يققز"    ققى أ  شققر ققة مققالذ حصقق ققهققا بققالسققو  السقق ققو م 

 2018حيث  جما ي األقساط املكر بة في عام 

وأشارع الوكالة    ى قوة جو ة األصول ل شر قة السق قو يقة بقظق  نسقبقة مقنق قاقضقة 

في املئقة مقن حقققو  املسقاهقمق ق   مشق قكة   قى   7,7ل صول عالية امل اطر  حيث  ب   

 . ااية رأس مال لق"مالذ" ا قيد

و ا ع الرقرير  أ  النظرة املسرقب ية املسرقققرة رق قكقع  ق ق ق  ربق قيقة "مقالذ" و قنقامق  

 املصدر: مباشققققر .أعمالها من خالل ضب  عم ية اال ررات  وبالرا ي زيا ة  ااية رأس املال

 / مروة هشامةاالستاذ

 ف  ضيافة االمانة العامة لإلتحاد العام العرلي للتأمين

مصقر بقزيقارة  -رئ سة جم ية ا  اكاء اال رواريق ق  -قام  االسراذة/ مروة هشام 

مقققققققر االمقققانقققة الققق قققامقققة لقققإل ققق قققا  الققق قققام الققق قققر ققق  لققق قققرقققأمققق ققق  يقققوم االثقققنققق ققق  املقققوافققق  

2019/12/16. 

االمقق قق  القق ققام لققإل قق ققا  القق ققام  -وفققي بققدايققة القق قققققاء قققام االسققرققاذ/ شققكققيققب أبققو زيققد 

الق قر قق  لق ققرقأمقق ق  بقق قهققنقئقق قهققا عقلققى  قولقق قهققا مقنققصق ققهقا ا ققققدم  ققرئق ققع  ققققمق ققيقة ا قق قاققكاء 

 اال رواري   .

هذا و ار ال ققاء بقيق قهقا وبق ق  االمق ق  الق قام حقول أهقمقيقة و ور اال قرقواريق ق  فقي شقركقاع 

 في شركاع الرأم  .
 
 الرأم   وهو ما يؤ ده املشرعو  اال  بج    ورهم أساسيا

وققد أ ققد الققطقرافقق قق  عقلققى أهققمقيققة الققرق ققاو  فققيقمققا بقق ق  اال قق ققا  الق ققام القق قر قق  لقق قرققأمقق قق  

وجم ية ا  اكاء اال رواري   في املسرقب  القريب ،ثراء صناعة القرقأمق ق  الق قربقيقة   

وأهققمققيققة القق ققمقق  مققن جققانققب هققيققئققاع وشققركققاع الققرققأمقق قق  عققلققى  ققبققنققي الققرققوعققيققة بققالققرققأمقق قق  

 وأهمير   وال م  على   س   ا  دماع الرأمينية 

GAIF General Conference 33 will be held in Oran -  Algeria on 11th 
to 14th Oct 2020 

 -لققإل ق قا  الق ققام الق ققر ق  لق قرققأمق ق  فقي وهقرا   33 قققرر عقققد املقؤ ققمقر القق قام القققق 

 11 - 2020/10/14ا قزائر خالل الاتكة 

Save The date 

Disclamer: 

The opinions expressed in the articles doesn’t reflect GAIF positions; the 
statistics are the sole responsibility of the articles authors 

 تنبيه:
ققققرققققااققققهققققا ولقققق ققققع عققققن رأم ا، قققق ققققا  القققق ققققام القققق ققققر قققق  لقققق ققققرققققأمقققق قققق   

 
قققق ققققاققققك عققققن  راء  

 
املقققققققققاالع ر

 واألحصائياع على مسؤولية املصا ر

اقل التأمين ف  البلدان العربية  و

قاع  -نشققرع مققجقق ققة مققر ة الققرققأمقق قق   مققجقق ققة  وريققة يصققدرهققا ا، قق ققا  الققاقق ققسققطققيققنققي لشققركق

 بققققق ققم االسققرققاذ/ شققكققيققب أبققو زيققد  2019فققي عققد هققا الققرققاسققع عشققر/ -الققرققأمقق قق  
 
 -مقققققاال

االمققق ققق  الققق قققام لقققإل ققق قققا  الققق قققام الققق قققر ققق  لققق قققرقققامققق ققق   ققق قققنقققوا  "واققققع القققرقققأمققق ققق  فقققي القققبققق قققدا  

 ال ربية".

 ناول من خالل  ا حديث عن واقع الرأمق ق  فقي القبق قدا  الق قربقيقة مقن حقيقث االنقجقازاع 

قاع واالنققرقققققا اع الققتققي  الققتققي حقققققققق ققهققا  قق ققا األسققوا  واملقققققمققوعققاع الققرققأمققيققنققيققة والشققركق

 نسبة مساهمق قهقا فقي 
 
يسه   وج هها   ى صناعة الرام   في مجم ها والتي   ص أساسا

القنققا قق  الققققومقق  ا قق ققا/ وهق  مققا  ققم  قق ققققيققققق  مققن نقجققاحققاع هققو مقا  صققبققوا الققيق  بققالققاقق قق  

 الدول ال ربية؟.

 ما   د  عن  فا  الرطوير   ما ر رض في مقال    ى الوضع القديقمقغقرافقي فقي القاقتقكة 

ومقا سق قشقهقده املقنقطقققة الق قربقيقة مقن  قطقوراع فقي ذلقك  2050وحتل سنة  2020ما ب   

الشققأ  وهققذا بقق ققسققب مققنققظققمققة الققيققونسققيققف  ومققا  ققمققثقق قق  الققديققمققغققرافققيققة ا قققققديققده مققن 

 فرص  ذهبية بالنسبة لصناعة الرأم  .

و ققققطققققر  املقققققققققال   ققققى حقققق ققققول مقققققققققتققققكحقققق  لسققققد الققققاققققجققققوة 

 الرأمينية و ياية  طوير الرأم   في املنطقة ال ربية.

هقذا ويقرى االسقرقاذ/ شقكقيقب أبقو زيقد أ  واققع القرقامق ق  

  وانقق  وبققالققرغققم 
 
 أبققدا

 
فققي املققنققطقققققة القق ققربققيققة لقق ققع قققا ققمققا

مققن أ  هقققنقققا، صققق قققوبقققاع جقققمققة و ققق قققديقققاع ومقققنقققافسقققة 

وأوضقققاع  قققققرققققصققققا يققققة و ضققققطققققرابققققاع جققققيققققوسققققيققققاسققققيققققة  

هققنقققا، فققر  مقققمققكقققنققة لقققمققققققمققيقققع وفققر  سقققتققكى القققنقققور 

 و ققققققق قققققققبققققققق قققققققور مقققققققع  قققققققطقققققققور االققققققققرقققققققصقققققققا يقققققققاع 
 
 قققققققدريقققققققجقققققققيقققققققا

والققرققكققنققولققوجققيققا والققتققي ال مققنققا  لقققققطققاع الققرققأمقق قق  مققن 

 موا ب ها.

 
 
 بالضغط هناويمكنكم قراءة املقال كامال

https://www.mubasher.info/news/3433323/-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%8015-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%
https://www.mubasher.info/news/3433323/-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%8015-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%
http://www.gaif-1.org/userfiles/media/troitaw.pdf
http://www.gaif-1.org/userfiles/media/troitaw.pdf

