
112023/01/232023/01/23 IssueIssue  185185  العددالعدد

Issue 185 العدد
2023/01/23

النشرة اإللكترونيةالنشرة اإللكترونية
GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

نرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمنينرشة دورية أسبوعية تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العريب للتأمني

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

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

Exclusive Sponsor

الراعــي الحصـــري

Markests’ Reports

Omani Listed Insurance Companies Performance Analysis For 
Year End 2022 (Preliminary Results) 
The listed Insurance Companies in Oman saw an 
increase in topline of 30% in FY 2022, with premium 
volumes increasing from RO 404 Million in FY 2021 
to RO 523 Million. However, if we exclude the impact 
of NLIF the premium growth drops to 14%. Large 
growth of NLIF was due to acquisition of RSA Middle 
East operations in Q3, which is now consolidated with 
them. All the listed companies displayed an increase in 

premium volumes from the previous year.
While the premiums showed a modest growth, at the 
other end of the spectrum, the bottom line observed 
a decline with profits after tax declining from RO 18 
Million in FY2021 to RO 17 Million in FY2022, a 
decrease of 1%. Last year the decline was 47% while 
comparing FY 2020 to FY 2021. NLIF displayed a 
significant fall in profits as compared to the previous 

https://iciec.isdb.org/
https://www.rdv-carthage.com/en/inscription/
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year. If we remove its impact from the profitability 
analysis, the result shows an increase of 40% in overall 
profits of the industry. The drop for NLIF was high 
specifically due to one-time impacts on investment 
income and integration expenses due to the acquisition.
The industry is experiencing an immense pressure 
from detrimental competition and low rates and many 
of the participants are now trying to improve their rates 
especially for Motor.
The results have been obtained from the published, 
unaudited preliminary numbers of the listed insurance 
companies of Oman.
To download full report, please click here

 Source: BADRI

KSA Motor Insurance market as of September 2022

A team work from Badri Management Consultancy 
conducted a detailed analysis of the KSA Motor 
Insurance market as of September 2022 and shared 
their observations on the industry’s performance, 
specifically focusing on the diversification of portfolios 
across segments. The analysis shows that the KSA 
motor insurance market is projected to continue its 
growth in the upcoming years. Furthermore, as of 
January 2023, it is noted that there is a rising trend 
in rates, which aligns with their analysis. They also 
emphasized that the profitability of companies in this 
sector is enhanced by diversifying their portfolio across 
different segments.
To download the article, click here

 Source: BADRI
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https://aqabaconf.com/index.php/Registration/index
https://badriconsultancy.com/wp-content/uploads/2023/01/Oman-Preliminary-Industry-Report-Year-End-2022.pdf
https://media.licdn.com/dms/document/C4D1FAQEx6eV7dko_kw/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1674194099125?e=1675296000&v=beta&t=dJDs5blVssj4P2IRD3zuh0n3dvbdnKT9N670RILyEdE
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Despite positive moves to diversify business models 
and supply chains since Covid-19, businesses continue 
to experience significant disruption around the world. 
The pandemic came as a massive shock to business 
models, creating global shortages, delays and higher 
prices, while the war in Ukraine triggered an energy 
crisis, particularly in Europe, turbo-charging inflation.
Unsurprisingly, given the current ‘permacrisis’, 
business interruption and supply chain disruption 
ranks as the second top risk in this year’s Allianz Risk 
Barometer (34%). It is second only to cyber incidents 
(by just a few votes, also on 34%), whose top position 
reflects the importance of today’s digital economy, the 
evolving threat from ransomware and extortion, as 
well as geopolitical rivalries and conflicts increasingly 
being played out in cyber space. Cyber risk and 
business interruption (BI) are closely linked with cyber 
also ranking as the cause of BI companies fear most.
Indeed, the results show that a number of BI-related 
risks have climbed this year’s rankings as the new 
economic and political consequences of the world 
in the aftermath of Covid-19 and the Ukraine war 
take hold. These include the impact of the energy 
crisis, a new entry in the 2023 survey at #4, while 
macroeconomic developments, such as inflation and 
potential recession, peaks at #3 – its highest position 
since the first Allianz Risk Barometer in 2012. 
Political risks and violence is another new entry in 

the top 10 global risks at #10, shortage of skilled 
workforce rises to #8, while outside of the top 10, 
the prospect of critical infrastructure blackouts or 
failures (#12) is also of more concern to respondents 
than 12 months ago. Conversely, pandemic outbreak 
plummets down the list of concerns (#4 in 2022 to #13 
in 2023) as vaccines have brought an end to lockdowns 
and restrictions in most major markets. The exception? 
China sees pandemic risk rise year-on-year (from #9 to 
#3) – the only country in the survey to do so – following 
its recent easing of long-in-place restrictions.

 Source: Allianz

World Insurance

Allianz Risk Barometer 2023
Elevated levels of disruption look set to continue in 2023 as dangers from digitalization, the war in Ukraine, 
high energy prices and inflation, geopolitical and economic uncertainty, and climate change test already strained 
business models and supply chains, according to the Allianz Risk Barometer.

https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2023.pdf
https://fintechrobos.com/ar/etn/arab-actuarial-conference-2023/


GAIF E-NewsletterGAIF E-Newsletter

2023/01/232023/01/23 IssueIssue  185185  العددالعدد

the period, despite the impact of Hurricane Ian, but 
investment portfolios were impacted by material 
unrealized losses, driven by rising bond yields, 
widening credit spreads and declining equity markets,” 
says Aon. “These effects undermined overall earnings 
and eroded reported book values.”
The broker also highlights the fact reinsurer 
management teams noted a mismatch in the major 
accounting regimes that were driving volatility in 
reported equity.
“Mark-to-market losses are being immediately 
recognized on the asset side, while there is little to 
no offset on the liability side to reflect the long-term 
benefits of higher interest rates. In addition, bonds are 
generally held to maturity and recover value as that 
date approaches,” explains Aon.

 Source: Reinsurance News

The Return of Inflation: What it means for insurance
The resurgence of inflation in late 2021 came as a 
surprise, if not a shock. It arose from the continued 
aftermath of the COVID-19 pandemic, which saw 
pent-up demand, government stimulus packages and 
supply chain bottlenecks, and was followed by sharp 
energy and food price increases as a result of Russia’s 
invasion of Ukraine in late February 2022.
Three other, more structural forces could make 
inflation ‘stick’, even if central banks succeed in 
taming the current episode during the course of 2023. 
First, decarbonisation and the need for massive capital 
expenditure on green energy as well as higher carbon 
prices; second, deglobalisation and the trend towards 
supply chain reshoring and increasing protectionism; 
and third, demographic changes, as ageing populations 
will require more public expenditure on health and 

elderly care and may cause shortages in labour supply.
The immediate impact of inflation on non-life (property 
& casualty and health) insurers’ earnings is negative, 
primarily through rising future claims costs on current 
insurance policies, the need to bolster loss reserves 
and, in case of stagflation, reduced demand. The effect 
on life insurers’ earnings is more neutral.
There is a wide range of management actions insurers 
can take to respond to the new macroeconomic 
environment.  In terms of product design, with customers 
typically suffering a reduction in real income, insurers 
could offer more affordable, low-cost products with an 
increased focus on risk and loss prevention.
To download full The Geneva Association’s report, 
please click here

 Source: Geneva Association

Global reinsurance capital down by $115bn to end of September 
2022: Aon

According to Aon’s January 1st, 2023, Reinsurance 
Market Dynamics report, the reduction was principally 
a result of substantial unrealised losses in investment 
portfolios.
The $560 billion of dedicated reinsurance capital seen 
by Aon as of the end of September, 2022, is comprised 
of $467 billion of traditional capital, and $93 billion of 
alternative reinsurance capital.
When compared with the end of 2021, traditional 
capital fell by more than 19%, or $112 billion, while 
alternative capital fell by a little more than 3%, or $3 
billion.
It’s also interesting to see the change in reinsurance 
capital from the mid-point of 2022 to the end of 
September, so during the third quarter of the year.
Aon reported previously that overall, global reinsurance 
capital stood at $600 billion as of the end of June 2022, 
which means the 9M 2022 total of $560 billion reflects 
a decline of $40 billion, or almost 7% in just three 
months.
From H1 2022 to 9M 2022, traditional capital fell by 
over 7% to the $467 billion reported by Aon today, 
while alternative capital declined by 2%, or $2 billion 
to the $93 billion reported by the broker in its January 
renewals report.
“Underwriting results were generally resilient in 

New data from insurance and reinsurance broker, Aon, finds that global reinsurance capital fell by 17%, or $115 
billion, to $560 billion in the first nine months of 2022, as some of the world’s largest re/insurance groups reported 
some significant declines in the period.
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https://www.genevaassociation.org/sites/default/files/2023-01/inflation_report.pdf
https://www.aon.com/getmedia/008f688f-73d3-4387-b24f-7c2d23fd8bf2/reinsurance-market-dynamics-january-2023.pdf
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Arab Insurance AlgeriaAlgeria

Algerian insurance market: 2022 provisional results
The National Insurance Council (CNA) has published 
the Algerian market’s provisional results as at 31 
December 2022. On that date, all local insurers’ 
combined turnover reached 151.3 billion DZD (1.1 
billion USD), representing a 4.3% increase, in original 
currency, compared to 2021.
Non-life premiums have shown a 3.1% growth to stand 
at 136.8 billion DZD (992.82 million USD) against 
14.5 billion DZD (105.23 million USD) for the life and 
health insurance class of business, which recorded a 
17.3% improvement in 2022.

 Source: Atlas Magazine

Arab Insurance BahrainBahrain

ن السيارات يرتفع إىل 55 مليون دينار  تأم�ي

55 مليون  ي مملكة البحرين ليصل إىل 
ف عىل السيارات �ف ارتفع التأم�ي

دينار،  مليون   32 إىل  ليهبط  الحياة  عىل  ف  التأم�ي تراجع  بينما  دينار 
 61 ف عند  التأم�ي كات  ي ليكون أعىل مورد ل�ش الط�ب ف  التأم�ي فيما صعد 

.2022 9 األوىل من العام  الـ مليون دينار، وذلك خالل األشهر 
ي  الط�ب ف  التأم�ي أن   ، ن التأم�ي لقطاع  الرسمية  اإلحصائيات  وأكدت 
 ،27% عىل  السيارات  ف  تأم�ي يستحوذ  بينما   ،30% عىل  يستحوذ 
والممتلكات  الحريق  ف  والتأم�ي من   16% يشكل  الحياة  عىل  ف  والتأم�ي

.14%
المصدر: الوطن

Arab Insurance EgyptEgypt

ن االئتمان لتعزيز  ي وثائق تأم�ي
الرقابة المالية تصدر ضوابط لتنظيم االكتتاب �ن

مستويات االستقرار الماىلي
للرقابة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  فريد  محمد  الدكتور  أصدر 
ي 

�ف االكتتاب  ضوابط  بشأن   2022 لسنة   193 رقم  القرار  المالية 
تأمينات  كات  ل�ش المتنوعة  الحوادث  بفرع  االئتمان  ف  تأم�ي وثائق 
مانحة  الجهات  بإلزام  ي 

يق�ف حيث  والمسئوليات،  الممتلكات 
أو  القرض  قيمة  من   25% قدرها  اجباري  تحمل  بنسبة  االئتمان 
الجهات  لحث  وذلك  الخطر،  تحقق  حال  االئتمانية  التسهيالت 
االئتمان  منح  قبل  الكافية  االئتمانية  الدراسات  إعداد  عىل  المانحة 
ف ، وهو األمر الذي  كات التأم�ي مما يدعم تحقيق االستقرار الماىلي ل�ش
والقدرة  الكفاءة  ذوى  المهنية  الكوادر  توافر  ورة  �ف أيضا  يتطلب 
من  النوع  هذا  ي 

�ف التعويضات  أو  باالكتتاب  يتعلق  فيما  سواء  الفنية 

التأمينية. التغطيات 
والمسئوليات  الممتلكات  ف  تأم�ي كات  �ش األوىل  مادته  ي 

�ف القرار  ألزم 
المانحة لالئتمان إلصدار  الجهات  التعاقد مع إحدى  ي 

حال رغبتها �ف
األتية: بالضوابط  والضمان  االئتمان  ف  تأم�ي وثائق 

ي الخطر من خالل فرض نسبة 
1- مشاركة الجهة المانحة لالئتمان �ف

تقل  ال  والضمان  االئتمان  ف  تأم�ي وثائق  جميع  عىل  إجباري  تحمل 
التسهيالت االئتمانية حال تحقق  عن )%25( من قيمة القرض و/أو 

ف التأم�ي محل  الخطر 
2- أن يتوافر لدى المسئول عن االكتتاب والمسئول عن التعويضات 

https://www.cbb.gov.bh/wp-content/uploads/2023/01/IMR-Q3-2022-V3.pdf
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ي تناسب هذا النوع من التغطيات  ات الفنية الكافية ال�ت كة، الخ�ب بال�ش
 )205( الهيئة رقم  إدارة  بقرار مجلس  التأمينية، وذلك دون اإلخالل 

2021 لسنة 
االئتمان  ف  تأم�ي بعمليات  خاصة  مستقلة  مالية  حسابات  إعداد   -3
إيرادات  بحساب  المتنوعة  الحوادث  فرع  عن  وفصلها  والضمان 

كة. لل�ش المالية  القوائم  بها ضمن  ومرصوفات خاصة 
ف  كة إعادة تأم�ي ف مع أك�ث من �ش 4- مراعاة إبرام اتفاقيات إعادة التأم�ي
مع  األعمال  ف  ترك�ي عدم  وضمان  الهيئة،  لدى  المعتمدة  كات  ال�ش من 
ي 

�ف كات  ال�ش لتلك  سابقة  ات  خ�ب وجود  من  والتأكد  واحدة  كة  �ش
ي السوق المرصي للتأكد من قدرتها عىل سداد التعويضات.

التعامل �ف
إصدار  قبول طلب  قبل  للعميل  االئتمانية  الحالة  عن  -االستعالم  ه 

لها. المرخص  ي 
االئتما�ف كات االستعالم  الوثيقة وذلك من خالل �ش

ف  للتأم�ي المرصي  االتحاد  عىل  أنه  القرار  من  الثانية  المادة  تضمنت 
بجميع  والضمان  االئتمان  ف  تأم�ي وثائق  وط  �ش توحيد  عىل  العمل 
وذلك   ، ف التأم�ي كات  �ش بجميع  بها  العمل  يتم  وثائق  إلصدار  صورها 
وط  بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة، عىل أن تتضمن الوثائق ال�ش

اآلتية:
المانحة  الجهة  إخالل  حال  التعويض  ي 

�ف المستفيد  حق  سقوط   -1
االئتمانية،  الموافقة  اإلئتمانية و/أو  والدراسة  المنح  للتمويل بسياسة 
وط المنح أو الدراسة االئتمانية أثناء  أو حال إجراء أي تعديل عىل �ش

. ف التأم�ي كة  الحصول عىل موافقة كتابية من �ش الوثيقة دون  �يان 
ف عىل االئتمان  ف الصادرة للعمالء الحاصل�ي 2- أن تتضمن وثائق التأم�ي
ونية لعمالء  المنصة اإللك�ت ف  م االتحاد بتضم�ي ف ط اإللغاء، كما يل�ت ال�ش
كافة  تتضمن  ين،  المتع�ث الضمان  لعمالء  خاص  قسم   ، ف التأم�ي
عىل  السداد  عن  ف  والمتوقف�ي ين  المتع�ث للعمالء  األساسية  البيانات 
قبول  قبل  خاللها  من  لالستعالم  كات  ال�ش لجميع  إتاحتها  يتم  أن 

الوثائق. إصدار  طلب 
ان  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  فريد  محمد  الدكتور  قال 

ألعمال  المنظمة  الضوابط  تطوير  استمرارية  عىل  حريصة  الهيئة 
وزيادة  المالية  والكفاءة  االستقرار  تحقيق  يضمن  بما  ف  التأم�ي كات  �ش
زيادة  الهيئة  تستهدف  حيث  كات،  ال�ش أداء  وتطور  األعمال  حجم 
ي 

�ف ف  التأم�ي قطاع  مساهمة  زيادة  يحقق  بما  التأمينية  األقساط  حجم 
. القومي الناتج 

إعداد  خالل  من  ف  التأم�ي كات  �ش أداء  نتائج  تطوير  القرار  يستهدف 
والضمان  االئتمان  ف  تأم�ي بعمليات  خاصة  مستقلة  مالية  حسابات 
ات  المتغ�ي مع  يتناسب  بما  المتنوعة،  الحوادث  فرع  عن  وفصلها 
ي 

�ف ف  التأم�ي كات  تلعبه �ش الذي  الدور  ألهمية  نظرا  وذلك  االقتصادية 
من  الصادر  االئتمان  الالزمة إلدارة مخاطر  التأمينية  التغطيات  توف�ي 

. القومي االقتصاد  بالنفع عىل  يعود  بما  والمؤسسات  الجهات  كافة 
الوسائل  أهم  من  تعد  االئتمان  ف  تأم�ي وثائق  أن  فريد  الدكتور  أوضح 
من  وأنه   ، ي

المرص�ف االئتمان  مخاطر  إلدارة  التأمينية  والحلول 
إدارة  ي 

�ف يساعد  بما  الالزمة  االئتمانية  الدراسات  إعداد  وري  الرصف
الماىلي  االستقرار  مستويات  ويعزز  منضبط  بشكل  االئتمان  مخاطر 

. ف التأم�ي كات  ل�ش
المتابعة  ي ضوء 

أعاله قد صدر �ف إليه  المشار  القرار  أن  بالذكر  جدير 
تمارس  ي  ال�ت والمؤسسات  الجهات  ألداء  الهيئة  من  المستمرة 
دعم  عىل   

ً
وحرصا ف  التأم�ي كات  �ش ومنها  لرقابتها  الخاضعة  األنشطة 

معدالت  ي 
�ف زيادة  تحقيق  يضمن  بما  كات  ال�ش لتلك  التشغيل  كفاءة 

وتحقيق  المتعاملة  األطراف  كافة  حقوق  توازن  مع  أعمالها  نمو 
تطرأ  ي  ال�ت االقتصادية  ات  المتغ�ي مع  يتناسب  بما  الماىلي  االستقرار 
وط  ورة توحيد ضوابط و�ش عىل كافة األسواق، مما يتطلب معه �ف
بجميع  بها  العمل  و  صورها  بجميع  والضمان  االئتمان  ف  تأم�ي وثائق 
أن  عىل  الهيئة  من  واعتمادها  مراجعتها  بعد  وذلك   ، ف التأم�ي كات  �ش
ي التعويض ، وكذا 

وط المنظمة لسقوط حق المستفيد �ف تتضمن ال�ش
ين  المتع�ث العمالء  عن  األساسية  البيانات  اتاحة  مع  اإللغاء،  ط  �ش

السداد. عن  ف  والمتوقف�ي
المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

 لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية
َ
تنفيذا

«: لجنة الحوادث تبدأ إجتماعاتها اليوم لبحث توحيد  ن رئيس »المرصي للتأم�ي
وط وثائق اإلئتمان بالسوق �ش

 ، ف للتأم�ي المرصي  اإلتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  ي،  الزه�ي عالء  كشف 
إجتماعاتها  ستبدأ  باإلتحاد  المتنوعة  الحوادث  تأمينات  لجنة  أن 
المالية  الرقابة  هيئة  رئيس  قرار  توصيات  تنفيذ  لبدء  الثالثاء  اليوم 
والضمان  االئتمان  ف  تأم�ي وثائق  ي 

�ف اإلكتتاب  ضوابط  ضوابط  بشأن 
والمسئوليات. الممتلكات  تأمينات  كات  ل�ش المتنوعة  الحوادث  بفرع 

اللجنة  أن  الغد”،  لـ”أموال  خاصة  ترصيحات  ي 
�ف ي  الزه�ي وأوضح 

جاء  ما  لتنفيذ  عملها  خطوات  المقبلة  إجتماعاتها  خالل  ستضع 

بجميع  والضمان  االئتمان  ف  تأم�ي وثائق  وط  �ش توحيد  بشأن  بالقرار 
وذلك   ، ف التأم�ي كات  �ش بجميع  بها  العمل  يتم  وثائق  إلصدار  صورها 

الهيئة. من  واعتمادها  مراجعتها  بعد 
المرصي  اإلتحاد  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أوصت  قد  وكانت 
والضمان  االئتمان  ف  تأم�ي وثائق  وط  �ش توحيد  عىل  بالعمل  ف  للتأم�ي
 ، ف التأم�ي كات  بجميع �ش بها  العمل  يتم  وثائق  بجميع صورها إلصدار 

الهيئة من  واعتمادها  مراجعتها  بعد  المصدر: أموال الغدوذلك 

ً
ن تسدد 24.1 مليار جنيه تعويضات خالل 11 شهرا كات التأم�ي �ش

بقيمة  تعويضات  المرصية  بالسوق  العاملة  ف  التأم�ي كات  �ش سددت 
11 أشهر األوىل  من عام 2022، مقارنة  24.11 مليار جنيه خالل الـ
 ،2021 عام  من  المقابلة  ة  الف�ت خالل  جنيه  مليار   20.689 بحواىلي 

.16.5% نمو  بمعدل 
المسددة  التعويضات  من   89.8% عىل  التجاري  ف  التأم�ي واستحوذ 
كاته  ي لتسجل تعويضات �ش

11 أشهر األوىل  من العام الما�ف خالل الـ
ة  الف�ت خالل  جنيه  مليار   18.51 بنحو  مقارنة  جنيه  مليار   21.66

العامة  الهيئة  لتقارير   
ً
وفقا  ،17% نمو  بمعدل   ،2021 من  المقابلة 

المالية. للرقابة 
 2.451 ف التكافىلي سددت تعويضات بقيمة  كات التأم�ي وأضاف أن �ش
2022، مقارنة بحواىلي  11 أشهر األوىل  من عام  مليار جنيه خالل الـ

.12.6% 2.178 مليار جنيه، بمعدل نمو 
الممتلكات والمسؤوليات سدد لعمالئها  تأمينات  كات  أشار إىل أن �ش
 2022 من  األوىل   أشهر   11 الـ تعويضات خالل  جنيه  مليار   9.275
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Arab Insurance JordanJordan

كات  ال�ش عن  الصادرة  الشامل  ف  التام�ي بوثائق  التطبيقات  مركبات 
يكفل  وبما  الملف  هذا  لمعالجة  مستدامة  حلول  ايجاد  وأهمية 
التشوهات  ومعالجة  المركبات  حوادث  من  رين  المترصف الغ�ي  حقوق 
وثيقة  اليجاد  ي 

االرد�ف المركزي  البنك  مع  بالتنسيق  الحالية  يعية  الت�ش
المركبات وبما يضمن حقوق كافة  النوع من  الزامي خاصة بهذا  ف  تأم�ي

االطراف.

ن التطبيقات الذكية غ�ي مشمولة بالتأم�ي

الملفات  لكافة  ف  التأم�ي كات  ل�ش ي 
االرد�ف االتحاد  متابعة  اطار  ي 

�ف
بالقطاع مع المؤسسات والجهات الرسمية والخاصة، عقد  المتعلقة 
هيئة  مقر  ي 

�ف كا  مش�ت اجتماعا   2023/1/15 الموافق  االحد  اليوم 
السيد  ومثله  ف  التأم�ي كات  ل�ش ي 

األرد�ف االتحاد  ف  ب�ي ي  ال�ب النقل  تنظيم 
الكلوب  مؤيد  د.  االتحاد  ومدير  المجلس  عضو  الجواد  عبد  عالء 
عام  مدير  الحباشنة  طارق  الباشا  عطوفة  مثلها  ي  ال�ب النقل  وهيئة 
وتكنولوجية  قانونية  من  المعنية  االدارات  ممثىلي  وبحضور  الهيئة 
السيد ماهر عواد  الهيئة، وبمشاركة  ونقل ركاب ومستشار مدير عام 
التنفيذية  اللجنة  وعضو  والتدريب  للدراسات  االتحاد  مدير  مساعد 

عبدالغفور. عادل  السيد  السيارات  ف  تام�ي للجنة 
وخالل االجتماع الذي جاء بناء عىل طلب االتحاد تم بحث موضوع 
ف االلزامي وارتباطه ببيانات المركبات المرخصة للعمل عىل نقل  التأم�ي
االتحاد  ف  ب�ي ي 

و�ف الك�ت ربط  تنفيذ  وامكانية  الذكية  بالتطبيقات  الركاب 
وبما  المركبات  بهذه  الخاصة  والبيانات  المعلومات  لتبادل  والهيئة 
المركبات  هذه  معاملة  ي 

�ف العدالة  وتحقيق  القانون  انفاذ  ي 
�ف يسهم 

ارتباط معلومات  المركبات األخرى، وكذلك  فئات  المصدر: صفحة االتحاد األردني لشركات التأمين على الفيس بوكتأمينيا مقارنة مع 

 2021 عام  من  المناظرة  ة  الف�ت خالل  جنيه  مليار   9.415 مقابل 
وتكوين  األشخاص  كات  �ش سددت  بينما   ،1.5% تراجع  بمعدل 
ة  الف�ت عن   31.6% نمو  بمعدل  جنيه  مليار   14.836 األموال 

المناظرة.
ف  التأم�ي كات  المسددة لعمالء �ش التعويضات  التقرير إىل حجم  ولفت 
بنحو  مقارنة  جنيه  مليار   2.21 بلغت   2022 نوفم�ب  شهر  خالل 
العام السابق، بمعدل نمو  ة ذاتها من  الف�ت 2.026 مليار جنيه خالل 

.9.1%

 1.94 بقيمة  تعويضات  سددت  التجاري  ف  التأم�ي كات  �ش بأن  ونوه 
كات  �ش تعويضات  بلغت  بينما   ، ي

الما�ف نوفم�ب  خالل  جنيه  مليار 
مليون جنيه.  270.6 التكافىلي حواىلي  ف  التأم�ي

سددت  والمسؤوليات  الممتلكات  تأمينات  كات  �ش أن  وأوضح 
بينما   ،  2022 نوفم�ب  شهر  خالل  تعويضات  جنيه  مليون   879.7
1.331 مليار جنيه خالل  كات األشخاص وتكوين األموال  سددت �ش

ة. الف�ت تلك 
المصدر: أموال الغد

Arab Insurance IraqIraq

ن الصحي  تحدد الصحة العراقية الفئات المستهدفة والمستثناة من قانون التأم�ي
وتاريــــخ العمل به

قانون  سن  اهمية   ، الخميس  اليوم   ، العراقية  الصحة  وزارة  اكدت 
المشمولة  الفئات  تحديد  عند  واعلنت   ، ف  للمواطن�ي الصحي  ف  التأم�ي

بالكامل. تنفيذه  ثم  ومن  ي  التجري�ب تنفيذه  تاريــــخ   ، به 
وقالت ربا فالح من المكتب االعالمي للوزارة لشفق نيوز ان “مفهوم 
بما  الصحي  لإلنفاق  الدولة  ودعم  للمواطن  حماية  الصحي  ف  التأم�ي
يشمل  اجتماعيا  تضامنا  ليكون  شاملة  صحية  تغطية  اىل  يؤدي 

افراد اال�ة”. جميع 
والتكافل  المساواة  مبدأ  هو  الصحي  ف  التأم�ي “قانون  وأضافت: 
االجتماعي ، وتتحمل الدولة الجزء األك�ب من تكاليف عالج المر�ف ، 
ف الصحي ، والجزء اآلخر يتحمله المواطنون  من خالل صندوق التأم�ي

معينة “. بنسبة  الصحية  الرعاية   . الصحي ف  التأم�ي يشملهم  الذين 
مستهدفة مجموعات 

الدولة  ي 
موظ�ف جميع  يستهدف  الصحي  ف  “التأم�ي أن  فالح  وأوضح 

والجمعيات  والنقابات  للمتقاعدين  واختياري  لهم  إلزامي  وهو 
وأ�هم”. ف  والمواطن�ي العمل  وأصحاب  كات  وال�ش

اك االش�ت المعفاة من رسوم  الفئات 
ف  ي التأم�ي

اك �ف وأشار فالح إىل أن “الفئات المستثناة من بدالت االش�ت
والمصابون   ، االجتماعية  الرعاية  نظام  يشملها  ي  ال�ت تلك  الصحي هي 
الوراثية  الدم  وأمراض  والعقلية  النفسية  واألمراض  بال�طان 
الجسدية  واإلعاقات  الكلوي  بالغسيل  يعالج  الذي  الكلوي  والفشل 
والمسلحة  االمنية  القوات  معاقو  وكذلك  التوحد.  ومنها  والعقلية 

الكل”. انواعها “.  بكافة 
، فقد  الذكور واإلناث واألطفال  المستثناة من  بالفئات  يتعلق  وفيما 
 60 عن  أعمارهم  تزيد  الذين  والمتقاعدين   ، ف  الموظف�ي “غ�ي  ورد: 
55 ، واألطفال دون  عاما ، وغ�ي العامالت ، والمتقاعدون فوق سن 
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اك  االش�ت مخصصات  يدفعون  ال  الذين  وجميعهم.   ، الخامسة  سن 
ي الضمان االجتماعي “.

�ف
تنفيذها؟ يتم  م�ت 

ف الصحي سيحسن الوضع الصحي ويحسن من  وأكد فالح أن “التأم�ي
، وسيبدأ  ي

جودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطن العرا�ت
ي 

�ف تنفيذه  وسيتم   ، أولية  تجريبية  العام كمرحلة  هذا  خالل  العمل 
.”2024 عام 

المصدر: وطن نيوز

Arab Insurance KuwaitKuwait

كات تعليم  ن وإتحاد �ش ي للتأم�ي
إجتماع الوحدة مع وزارة الداخلية واإلتحاد الكوي�ت

القيادة
وممثىلي  الداخلية  وزارة  ممثىلي  مع  ف  التأم�ي تنظيم  وحدة  إجتمعت 
حيث  القيادة،  تعليم  كات  �ش إتحاد  وممثىلي  ف  للتأم�ي ي  الكوي�ت اإلتحاد 
ك  المش�ت التعاون  وطرق  ف  التأم�ي قطاع  مستجدات  آخر  مناقشة  تم 
 . ف التأم�ي قطاع  وتطوير  العام  الصالح  وخدمة  اإلجراءات  لتسهيل 
ف الشامل عىل مركبات  وكذلك تم مناقشة آليات تقديم وثيقة التأم�ي

القيادة. تعليم 

LinkedIn المصدر: صفحة الوحدة على

Arab Insurance PalestinePalestine

ن ي مجال تكنولوجيا التأم�ي
هيئة سوق رأس المال تمنح رسالة عدم ممانعة لتطبيق �ن

ممانعة  عدم  رسالة  الخميس  اليوم  المال  رأس  سوق  هيئة  منحت 
وأنظمة  لشبكات  يافا  كة  �ش قبل  من  المقدم   ”Verify ID“ لتطبيق 
ي  الفلسطي�ف ف  التأم�ي قطاع  ي 

�ف للعمل  وذلك  نت”،  “يافا  الكمبيوتر 
ويــهدف  الممانعة،  عدم  رسالة  حددتها  وضوابط  وط  �ش ضمن 
ي 

ي التحقق من متل�ت
ف �ف كات التأم�ي Verify ID اىل مساعدة �ش تطبيق 

اىل  المستندة  التطبيقات  وسائل  باستخدام  الصحي  ف  التأم�ي خدمات 
. ف التأم�ي تكنولوجيا 

من جانبه أكد السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة اىل أن منح رسالة 
ي سياق جهود الهيئة لتعزيز 

ي �ف
Verify ID يأ�ت عدم الممانعة لتطبيق 

من   
ً
انطالقا المرصفية،  غ�ي  المالية  القطاعات  ي 

�ف المالية  التكنولوجيا 
ي توف�ي 

ابتكر �ف ي تقدمها منصة  ال�ت اتيجيتها، من خالل الخدمات  اس�ت
االبتكارات  الالزم ألصحاب  ي  الرقا�ب الممكنة واإلرشاد والتوجيه  البيئة 

. ف التأم�ي تكنولوجيا  يشمل  بما  المالية  التكنولوجيا  مجال  ي 
�ف

كة يافا  ي السياق ذاته، أكد الدكتور يح�ي أبو السلقان ممثاًل عن �ش
و�ف

رسالة   Verify ID تطبيق  منح  أهمية  المعلومات،  وأنظمة  لشبكات 
لتطوير  يهدف  والذي  المال  رأس  سوق  هيئة  قبل  من  ممانعة  عدم 
الدعم  بعد   

ً
وخصوصا  ، ف فلسط�ي ي 

�ف ف  التأم�ي قطاع  ي 
�ف كة  ال�ش عمل 

القطاع من أجل تطوره وتقدمه ودمجه مع  لهذا  الهيئة  تقدمه  الذي 

المعلومات. تكنولوجيا  قطاع 
ي خدمات 

تجدر اإلشارة إىل أن التطبيق يعتمد عىل مكافحة االحتيال �ف
ف المتعاقد  التأم�ي كات  ف الصحي للقطاع الخاص المقدمة من �ش التأم�ي
الذين  ف  المؤمن�ي األفراد  التحقق من شخصية  وذلك من خالل  معها، 

الصحية. الخدمات  للحصول  يتقدمون 
المصدر: هيئة سوق رأس المال
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Arab Insurance Saudi ArabiaSaudi Arabia

ن اإللزامي عىل  ي الوثيقة الموحدة للتأم�ي
 �ن

ً
البنك المركزي السعودي يعلن تحديثا

المركبات
أعلن البنك المركزي السعودي، تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة 
ي 

وتأ�ت  . ً
حاليا بها  المعمول  “الوثيقة”  المركبات  عىل  اإللزامي  ف  للتأم�ي

لتطوير  المستمرة  المركزي  البنك  جهود  من   
ً
انطالقا الخطوة،  هذه 

التغطية  من  والمستفيدين  لهم  المؤمن  ف وحماية حقوق  التأم�ي قطاع 
كات  �ش مراقبة  نظام  بموجب  إليه  المسندة  والصالحيات  التأمينية، 

. ي
التعاو�ف ف  التأم�ي

عىل  المدخلة  التعديالت  أن  السعودي،  المركزي  البنك  ف  وب�يّ
بها  الواردة  التعريفات  وبعض  المالحق  تعديل  عىل  اشتملت  الوثيقة 
عىل  التحديث  إىل  باإلضافة   ، ف التأم�ي صناعة  تطورات  يواكب  بما 

الوثيقة  عىل  التعديالت  تضمنت  كما  الرجوع،  وحاالت  االستثناءات 
ري  لمترصف النقدي  التعويض  عن  عوًضا  المركبة،  إصالح  خيار  إتاحة 
الحوادث المرورية، وذلك من منطلق سعي البنك المركزي السعودي 
الحوادث  ار  أ�ف مطالبات  تسوية  إجراءات  وتسهيل  تطوير  إىل 
التغطيات  من  والمستفيدين  لهم  المؤمن  حقوق  وحفظ  المرورية، 

لتأمينية. ا
ف اإللزامي عىل المركبات،  ويمكن االطالع عىل الوثيقة الموحدة للتأم�ي

المركزي ع�ب )الرابط(. البنك  من خالل زيارة موقع 
المصدر: البنك المركزي السعودي

ي األسعار رصدها السائقون واألسباب مختلفة
تفاوت �ن

.. و”العيىس”: هذه أسباب االرتفاع ن ان أسعار التأم�ي ن�ي
ي السعودية؛ 

ف المركبات �ف ال حديث يعلو اليوم عىل ارتفاع أسعار تأم�ي
، مع تشديد المرور  ي

حيث لمس البعض اختالف األسعار عن الما�ف
مرورية. مخالفة  به  التفريط  واعتبار  ف  التأم�ي أهمية  عىل 

لقطاع  اإلعالمي  للمتحدث  االستفسارات  نقلت  بدورها  “سبق” 
أهمها  االرتفاع ألسباب جوهرية  أرجع  والذي  العيس،  ف عادل  التأم�ي
بسبب  وذلك  عليها؛  مؤّمن  غ�ي  بالسعودية  المركبات  نصف  أن 
سنوات(،   3( الس�ي  ورخصة  شهًرا(   12( ف  التأم�ي وثيقة  ف  ب�ي التفاوت 
بصورة  السيارات  غيار  قطع  أسعار  وارتفاع  الحوادث  أعداد  وارتفاع 

المركزي. البنك  بة من 
َ
أن األسعار مراق حادة، مؤكًدا 

متفاوتة  المركبات  ف  تأم�ي أسعار  “ارتفاع  لـ”سبق”:  “العيس”  وقال 
وارتفاع  الحوادث،  أعداد  ارتفاع  أهمها  من  أسباب؛  لعدة  وتعود 
تكاليف  ي 

�ف زيادة  يتبعها  حادة  بصورة  السيارات  غيار  قطع  أسعار 
حاالت  لذلك  يضاف  والوكاالت،  الورش  مثل  الخدمة؛  مقدمي 

المرورية”. الحوادث  ي 
�ف االحتيال 

ف المركبات يتم تحديدها  وأضاف يقول: “وللتوضيح، فإن أسعار تأم�ي
كات  ؛ وهم أشخاص و�ش ف كات التأم�ي ي �ش

ف �ف اء االكتواري�ي من قبل الخ�ب
 عالًيا لهذا النوع من األعمال، وعادًة ما يكون التسع�ي 

ً
مؤهلون تأهيل

جًدا”. ة  بعوامل كث�ي مرتبًطا 
كة عىل حدة من ناحية، وبعضها مرتبط  وزاد: “بعضها مرتبط بكل �ش
بها؛ مثل  المرتبطة  )المركبات( والعوامل  المؤّمن عليها  بنوع األخطار 
كما   ، ي التأمي�ف وسجله  المركبة  قائد  ة  وخ�ب الصنع  وسنة  المركبة  نوع 
ع  الم�ش بصفته  السعودي  المركزي  البنك  لمراقبة  األسعار  تخضع 

كات  ؛ وذلك لضمان وجود أسعار عادلة لل�ش ف والمراقب لقطاع التأم�ي
لهم”. والمؤمن 

 
ً

أول الحاىلي بعدة طرق؛ منها  االرتفاع  السيطرة عىل  وواصل: “يمكن 
؛ حيث ال يزال ح�ت اآلن عدد المركبات المؤّمن  ف تفعيل إلزامية التأم�ي
ي السوق؛ 

المركبات الموجودة �ف %50 فقط من إجماىلي  عليها حواىلي 
الس�ي  ورخصة  شهًرا(   12( ف  التأم�ي وثيقة  ف  ب�ي التفاوت  بسبب  وذلك 

)3 سنوات(”.
؛ وذلك  ف واختتم: “ولذلك يجب التفاعل �يًعا بتفعيل إلزامية التأم�ي
التقليل  إىل  ورة  بالرصف يؤدي  عليها  المؤّمن  المركبات  عدد  زيادة  ألن 
المرورية  والجزاءات  األنظمة  تفعيل  يجب  كما  الحالية،  األسعار  من 
ي عددها مؤخًرا”.

ا �ف ً ارتفاًعا كب�ي ي تشهد  الحوادث وال�ت أعداد  لتقليل 
المصدر: سبق

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/InsuranceRulesAndRegulations/The_Unified_Compulsory_Motor_Insurance_Policy-AR.pdf
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ن تتابع وضع  اف عىل التأم�ي هيئة اإل�ش
ن  خدمات التأم�ي

ف لمهامها، من خالل االطالع  اف عىل التأم�ي ي إطار تأدية هيئة اإل�ش
�ف

هذه  تعزيز  ي 
�ف ذلك  واستثمار   ،

ً
ميدانيا ف  التأم�ي خدمات  واقع  عىل 

كل  تكليف  تم  والشكاوى،  الثغرات  ومعالجة  وجودتها،  الخدمات 
التأمينية(  الخدمات  مقدمي  مديرية  )مدير  الجاسم  فراس  السيد  من 
بجولة  التأمينية(  الخدمات  مقدمي  مديرية  )من  ي  ال�ب أغيد  والسيد 
ي حلب و الالذقية، وقد  ، إىل محافظ�ت ي

ميدانية خالل األسبوع الما�ف
الجولة: هذه  شملت 

ف دياب، حيث تم  اللقاء مع السيد محافظ حلب األستاذ أحمد حس�ي
ي المحافظة، وتعزيز وصول خدمات 

ف �ف مناقشة مختلف قضايا التأم�ي
المسبب.  مجهولة  الس�ي  حوادث  ري  لمترصف التعويض  صندوق 

حلب،  ي 
�ف العمال  اتحاد  رئيس  وزان  مصط�ف  السيد  مع  االجتماع 

وجهود  الدولة،  ي 
لموظ�ف الصحي  ف  التأم�ي يخص  ما  بكل  والتداول 

المظلة  توسيع  حات  ومق�ت ف  التأم�ي استخدام  ثقافة  تعزيز  ي 
�ف االتحاد 

جديدة. ائح  �ش لتشمل  التأمينية 
من  كل  ي 

�ف  ،
ً
صحيا المؤمنة  الحكومية  الجهات  ممثىلي  مع  اللقاء 

عن  واإلجابة  ومعالجتها،  شكاويــهم  عىل  والتعرف   ، ف المحافظت�ي
السورية  العامة  المؤسسة  فروع  مدراء  بحضور  استفساراتهم، 
عام  مرور  بعد  وذلك   ، الصحي ف  التأم�ي إدارة  كات  �ش وممثىلي  ف  للتأم�ي

اإلداري. الصحي  ف  التأم�ي التعديالت عىل  تطبيق  عىل 
اللقاء مع السيد مدير غرفة تجارة حلب األستاذ عامر حموي، وبحث 
والعديد  المحافظة،  ي 

�ف االقتصادية  الفعاليات  حماية  ي 
�ف ف  التأم�ي دور 

بشكل  تتعلق  ي  وال�ت المقبلة،  المرحلة  ي 
�ف تفعيلها  الممكن  الفرص  من 

1010

والمتوسطة.  ة  الصغ�ي وعات  بالم�ش خاص 
و  حلب  مدينة  ي 

�ف العسكري  آغا  الوهاب  عبد  الشهيد  مش�ف  زيارة 
التطور  عىل  واالطالع  الالذقية،  مدينة  ي 

�ف العسكري  األسد  مش�ف 
الصحي  ف  التأم�ي بطاقة  حامىلي  ف  الموظف�ي األخوة  استفادة  ي 

�ف الكب�ي 
. ي

المشا�ف العمداء مدراء  السادة  برفقة  ، وذلك  المش�ف من خدمات 
بكيفية  والتداول   ، ف المحافظت�ي ي 

�ف ف  التأم�ي وكالء  جميع  مع  اللقاء 
ي ذلك.

الوكالء �ف ، ودور  ف التأم�ي انتشار خدمات  تعزيز 
ي محافظة الالذقية، 

ف الزراعي �ف ي التأم�ي
االطالع عىل تفاصيل العمل �ف

ي 
�ف الجيد  والتطور  اإلطار،  هذا  ي 

�ف العامة  المؤسسة  فرع  وجهود 
الفرع  وجاهزية   ، ف الماضي�ي الشهرين  خالل  ف  التأم�ي عىل  اإلقبال 

المحتملة. التعويضات  لمعالجة 
والنتائج. العمل،  آلية  المرصفية،  القروض  ف  تأم�ي منتج  االطالع عىل 
المصدر: صفحة الهيئة على الفيس بوك
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كة مطالبات ط عدم ارتكاب المؤمن له حوادث كلفت ال�ش »المركزي« اش�ت

ن منح خصم يصل إىل %30 عن الحد األد�ن لوثائق  كة التأم�ي 3 حاالت يحق فيها ل�ش
ن السيارات تأم�ي

ف منح  التأم�ي كات  حدد المرصف المركزي ثالث حاالت يحق فيها ل�ش
تصل  بنسب  السيارات  ف  تأم�ي وثائق  أسعار  عىل   

ً
خصما لهم  المؤمن 

الموحدة،  ف  التأم�ي لوثيقة   
ً
وفقا المقرر  األد�ف  الحد  عن   30% ح�ت 

له كلفت  المؤمن  فيها  تسبب  مرورية  هناك حوادث  يكون  أال  ط  ب�ش
»اإلمارات  عليها  حصلت  وثيقة  بحسب  وذلك  مطالبات،  كة  ال�ش

اليوم«.
ف حرية المنافسة بتقديم األسعار  كات التأم�ي وذكرت الوثيقة أنه »ل�ش
قررت  حال  ي 

و�ف الموحدة،  الوثيقة  جدول  ي 
�ف الواردة  الحدود  ضمن 

بشكل  مسؤولة  كة  �ش كل  فتب�ت  أسعار  تقديم  ي 
�ف المنافسة  كة  ال�ش

وبما  الفنية واالكتوارية،  الناحية  قرارها من  كامل ومبا�ش عن سالمة 
مركزها  تعريض  إىل  يؤدي  وال  عمالئها،  مع  السابقة  تها  خ�ب يعكس 

لهم«. المؤمن  أو ضياع حقوق  للخطر  الماىلي 
لطالب  تخفيض  منح  كة  لل�ش أنه  الوثيقة،  ي 

�ف »المركزي«  وأضاف 
للنسب   

ً
وفقا الحوادث  من  الخاىلي  السجل  ذوي  األفراد  من  ف  التأم�ي

اآلتية:
المركبة  لمالك  ف  التأم�ي قسط  من  األد�ف  الحد  عن   10% نسبة   .1

السنة  خالل  تأمينية  مطالبة  إىل  يؤدي  حادث  ي 
�ف يتسبب  لم  الذي 
السابقة. التأمينية 

ف لمالك المركبة الذي  2. نسبة %15 عن الحد األد�ف من قسط التأم�ي
. ف السابقت�ي ف  السنت�ي ي حادث يؤدي إىل مطالبة خالل 

يتسبب �ف لم 
المركبة  لمالك  ف  التأم�ي قسط  من  األد�ف  الحد  عن   20% نسبة   .3
ي حادث يؤدي إىل مطالبة خالل السنوات الثالث 

الذي لم يتسبب �ف
السابقة.

والء  )تخفيض  ف  التأم�ي قسط  من  األد�ف  الحد  عن   10% نسبة   .4
ذات  لدى  وثيقة  تجديد  عند  المركبة  لمالك  ويمنح  كة(،  ال�ش لعمالء 

ف إىل شخص آخر. التأم�ي ف عىل أال يتم تحويل  التأم�ي كة  �ش
الذي كان  العميل،  ويد  ف ب�ت ف  التأم�ي كة  �ش ام  ف ال�ت عىل  الوثيقة  وأكدت 
للسنوات  التأمينية  ة  الخ�ب ف  تب�ي شهادة  مقابل،  وبدون  لديها   

ً
مؤمنا

كة مسؤولية ما  ، وتتحمل ال�ش ي ي أو كتا�ب
و�ف إلك�ت  وبشكل 

ً
السابقة فورا

بيانات. ورد بها من 

المصدر: االمارات اليوم
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Companies News

ICIEC Signs Landmark MoU with Abu Dhabi’s Masdar
Saudi Arabia:Saudi Arabia: The Islamic Corporation for the 
Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC), the 
insurance arm of the Islamic Development Bank (IsDB) 
Group, today signed a wide-ranging Memorandum of 
Understanding (MoU) with Abu Dhabi Future Energy 
Company (Masdar) which is set to give a major boost to 
the transition to renewable and clean energy in markets 
of mutual interest to both entities. 
The MoU was signed by Mr. Oussama Kaissi, Chief 
Executive Officer of ICIEC, and Mr. Mohamed Jameel 
Al Ramahi, Chief Executive Officer of Masdar, during 
the Abu Dhabi Sustainability Week, held between 15-
19 January 2023.
Under the MoU, the two parties agree to co-operate 
“in promoting joint action in the origination, financing, 
and execution of renewable energy projects through 
ICIEC’s insurance support in its member states.”
Among ICIEC’s mandate is to promote the flow 
of foreign investments among and into its member 
states and enlarge the scope of trade transactions 
between them. This includes support for transitioning 
to clean energy through the generation of electricity 
from renewable non-emitting sources and, eventually 
the transition to a Green Economy whilst ensuring 
sustainable economic growth.
Masdar is similarly mandated to develop commercially 
viable renewable energy projects in the Middle East & 
North Africa (MENA) and international markets. In 
December 2021, Masdar launched a global clean energy 
powerhouse partnership with ADNOC, Mubadala and 
Taqa intended to spearhead the drive to net-zero carbon 
by 2050.
The partnership will have a combined current, 
committed, and exclusive capacity of over 23 
Gigawatts (GW) of renewable energy, with the 
expectation of reaching over 50GW total capacity by 
2030. The expanded Masdar entity will become one of 

the largest clean energy companies of its kind and be 
well-positioned to lead the industry on a global scale.
Masdar and ICIEC share a common interest in 
contributing to the growth of renewable energy in 
ICIEC member states, including in the MENA region, 
and to the international climate finance architecture. 
ICIEC is positioned to play a key role in private sector 
engagement through the credit enhancement its policies 
provide to financial institutions on the one hand and 
the access it has to its Member State national and sub-
national bodies who are the custodians of the relevant 
Climate Action projects and transactions.
Mr. Oussama Kaissi, CEO of ICIEC, welcomed the 
signing of this landmark MoU. “Co-operation between 
ICIEC and Masdar would bring about better co-
ordination and more efficient implementation of their 
respective activities to the benefit of renewable energy 
production in ICIEC Member States. At ICIEC, each 
of our insurance policies, whether the policyholder is a 
financial institution, specialized company, or contractor, 
that offers cover against political and commercial risks, 
can contribute to the flow of Climate Action-related 
investment, specialized technology and equipment or 
services into its Member States thereby contributing to 
the goals of the Paris Climate Agreement and UN SDG 
Agenda.” 
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ي بورصة قطر
ن اإلسالمي �ن كة الضمان للتأم�ي إدراج أسهم �ش

إدراج   ،2023 يناير   16 الموافق  ي 
الما�ف ف  االثن�ي يوم  تم،  قطـــر:قطـــر: 

السوق  ي 
�ف للتداول  “بيمه”  اإلسالمي  ف  للتأم�ي الضمان  كة  �ش أسهم 

ي هذه السوق 
كات المدرجة �ف تفع عدد ال�ش الرئيسية ببورصة قطر، ل�ي

كة مساهمة عامة قطرية. )49( �ش إىل  بالبورصة 
 ،” المبا�ش “اإلدراج  آلية  “بيمه” من خالل  كة  أسهم �ش أدرجت  وقد 
كات باإلدراج  المنطقة، تسمح لل�ش ي جميع أسواق 

وهي آلية شائعة �ف
أوىلي ألسهمها. عام  اكتتاب  بعمل  قيامها  بدون 

، حيث  ف التأم�ي ي قطاع 
�ف  ”BEMA“ برمز كة  ال�ش أسهم  إدراج  تم  كما 

السعر  وافتتح  األول،  التداول  يوم  ي 
�ف كة  ال�ش سهم  سعر  تعويم  تم 

وبلغ  ريال،   4.295 هو  صفقة  آخر  سعر  وكان  ريال،   5.006 لقاء 
أعىل سعر له خالل جلسة التداول 5.6 ريال، وأد�ف سعر له 4.250 

ريال.

ي
و�ن ن توقع اتفاقية تقديم خدمات دفع الك�ت ق للتأم�ي الم�ش

لخدمات  األوسط  ق  وال�ش ف  للتأم�ي ق  الم�ش كتا  �ش وقعت   : ن :فلسط�ي ن فلسط�ي
وبطاقات   ي 

و�ف إلك�ت دفع  خدمات  توف�ي  اتفاقية   ،”MEPS“ الدفع 
ف  التأم�ي  من شأنها تسهيل عملية تسديد أقساط 

ً
دفع مدفوعة مسبقا

لطرق  اللجوء  دون  مكان  اي  ومن  وقت  اي  ي 
و�ف وآمن  مريــــح  بشكل 

الشيكات.  أو  النقد  مثل  التقليدية  الدفع 
نهاد  ف  للتأم�ي ق  للم�ش العام  المدير  بحضور  االتفاقية  توقيع  تم  وقد 
الدفع  لخدمات  االوسط  ق  ال�ش كة  ل�ش التنفيذي  والرئيس  أسعد  
االتفاقية،  هذه  وبموجب   . ف كت�ي ال�ش ممثىلي  من  وعدد  حلس  محمد 
هذه  توفر  ف  فلسط�ي ي 

�ف ف  تأم�ي كة  �ش أول  ف  للتأم�ي ق  الم�ش اصبحت 
ي خطوة إىل األمام نحو 

البطاقات المدفوعة مسبًقا لحامىلي وثائقها �ف
مبتكرة. رقمية  ف  تأم�ي لتقديم خدمات وحلول  كة  ال�ش رؤية 

ف أيوب زعرب،  ق للتأم�ي وبــهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للم�ش
ولتحقيق  مؤمنيها  لجمهور  األنسب  لتقديم   

ً
دوما كة  ال�ش تسع   “

حديث  هو  ما  لكل  والمتابعة  االبتكار  خالل  من  الرضا  درجات  اعىل 
االوسط  ق  ال�ش كة  �ش مع  والتعاون  االتفاقية  هذه  ي 

وتأ�ت ومتطور. 
مبتكرة  حلول  توف�ي  عىل  امنا  ف الل�ت حقيقة  ترجمة  الدفع  لخدمات 
أفضل  لدينا  ف  المؤمن�ي تمنح  ونية  الك�ت نوعية  ف  تأم�ي لتقديم خدمات  

والجهد.” الوقت  توف�ي  من  تمكنهم  آمنة  تجربة 
االتفاقية  بتوقيع  سعيدون  نحن   “ أسعد،  قال  االتفاقية  توقيع  وعن 
بتوف�ي  اننا  اذ  لدينا،  ف  المؤمن�ي جمهور  نحو  واجبنا  عىل  تؤكد  ي  ال�ت
ف  ي متنوعة، نضمن حصول المؤمن�ي

و�ف حلول ذكية ووسائل دفع الك�ت
عىل 

أسعد،”  وأضاف  واالمان.”  الجودة  معاي�ي  وبأعىل  الخدمات  أفضل 
إحداث  عىل  تحثنا  العالم  يشهدها  ي  ال�ت التكنولوجية  الثورة  ان 
ليصبح  األعمال  وتطوير  الخدمات  مفهوم  ي 

�ف النظر  واعادة  ات  تغي�ي
المزيد من  والتفوق وتحقيق  النمو  ي 

األهم �ف العامل  االبتكار واالبداع 
النجاحات.”

بالخدمات  ثقتهم  ق عىل  الم�ش كة  السيد حلس، �ش جانبه، شكر  من 
ف  للتام�ي ق  الم�ش عمالء  أن  وأكد   ، ف فلسط�ي  MEPS تقدمها  ي  ال�ت
ي ستقدمها  ال�ت الخدمات  االتفاقية ومن  توقيع هذه  سيستفيدون من 
الدفع  بوابة  استخدام  ف  المؤمن�ي بإمكان  سيصبح  بحيث  كة،  ال�ش
كة،  ال�ش مراكز  اىل  التوجه  دون  ف  التأم�ي اقساط  لتسديد  ونية  االلك�ت

باالضافة اىل امكانية استخدام بطاقات الدفع عىل جميع نقاط البيع 
االلية. الرصافات  وجميع  والعالمية  المحلية 

ف  فلسط�ي  MEPS مع  بتعاقدها  ف  للتام�ي ق  الم�ش ان  حلس  واضاف 
مراكز  ي 

�ف تركيبها  المنوي  البيع  نقاط  اجهزة  خدمات  من  لالستفادة 
ستتيح  ونية  االلك�ت الدفع  بوابة  عىل  والحصول  كة  ال�ش وفروع 
وي�  سهولة  بكل   

ً
ونيا الك�ت الدفع  عمليات  تنفيذ  مؤمنيها  لجمهور 

الوصول  اىل  الحاجة  او  النقد  استخدام  دون  ف  التأم�ي اقساط  ودفع 
كة. ال�ش اىل مكاتب 

الساعة  مدار  عىل  تعمل  ف  فلسط�ي  MEPS كة  �ش بان  حلس  وختم 
كائها من  ونية سهلة وامنة لعمالئها وعمالء �ش لتوف�ي حلول دفع الك�ت
ي إطار خطتها 

كة و�ف ، وأشار اىل ان ال�ش ف ي فلسط�ي
جميع القطاعات �ف

ونية  االلك�ت الدفع  منتجات  من  العديد  بإطالق  ستقوم  اتيجية  االس�ت
      .2023 العام  الجديدة خالل 

وتأهيل  مبتكرة،  حلول  تطوير  خالل  من  ف  للتأم�ي ق  الم�ش تسع 
لتعزيز االستدامة  األعمال، كما تسع  أداء  ف  لتحس�ي وتدريب كوادرها 
المسؤولية  برامج  خالل  من  واالقتصادية  واالجتماعية  البيئية 

لديها. المختلفة  المجتمعية 
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المصدر: وكالة األنباء القطرية

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

كة،  ، غدا الثالثاء، لتداول أسهم ال�ش ي
وسيسمح اعتبارا من اليوم الثا�ف

شأن  ذلك  ي 
�ف شأنها  وهبوطا،  صعودا   10% بنسبة  السعر  بتذبذب 

ي السوق.
المدرجة �ف كات األخرى  ال�ش

الرئيس  العمادي،  نا�  عبدالعزيز  السيد  أعرب  المناسبة،  وبــهذه 
القطرية  األنباء  لوكالة  ترصيــــح  ي 

�ف قطر  لبورصة  بالوكالة  التنفيذي 
باعتبارها  قطر،  بورصة  ي 

�ف “بيمه”  كة  �ش بإدراج  ترحيبه  عن  “قنا”، 
ي السوق الرئيسية بآلية اإلدراج المبا�ش بعد 

ي تدرج �ف كات ال�ت أوىل ال�ش
والرقابية. التنظيمية  الجهات  من  اعتمادها 

أن  شأنها  من  جديدة؛  إضافة  يشكل  كة  ال�ش تلك  إدراج  إن  وقال: 
فرصة جديدة  للمستثمرين  توفر  وأن  السوق،  زيادة عمق  تعمل عىل 
كات تمثل مختلف  ي بورصة قطر من �ش

وخيارا إضافيا لما هو متاح �ف
القطاعات.

العمليات  مدير  الكواري،  سيف  يوسف  السيد  اعت�ب  جهته،  من 
إدراج  لـ”قنا”،  مماثل  ترصيــــح  ي 

�ف  ، اإلسالمي ف  للتأم�ي الضمان  كة  ب�ش
ا إىل  كة، مش�ي ي تاريــــخ ال�ش

ا وفارقا �ف ف ي بورصة قطر يوما مم�ي
“بيمه” �ف

اليوم األول إلدراجها كان عاليا. ي 
أن الطلب عىل سهمها �ف

كات  ف اإلسالمي تعد واحدة من أك�ب �ش كة الضمان للتأم�ي وقال: إن �ش

إجماىلي  حيث  من   2014 عام  منذ  قطر،  دولة  ي 
�ف التكافىلي  ف  التأم�ي

المختلط،  التكافل  نموذج  ظل  ي 
�ف تعمل  وهي  المكتتبة،  اكات  االش�ت

والمضاربة. الوكالة  نهج  الذي يشمل كال من 
لدى  أتيحت  قد  كة  ال�ش ي 

�ف ف  المساهم�ي بيانات  أن  بالذكر  الجدير 
لتداول  استعدادا  ي 

الما�ف الثالثاء،  يوم  من  اعتبارا  الوساطة  كات  �ش
التاريــــخ مراجعة  أسهمها، حيث استطاع المساهمون اعتبارا من ذلك 

اء. ال�ش أو  البيع  أوامر  لتسليم  ة  الوساطة مبا�ش كات  �ش
كة “بيمه” اليوم، وهو األول الذي تشهده بورصة قطر  ي إدراج �ش

ويأ�ت
ي وقت الحق من العام 

ي وقت يتوقع أن يتبعه �ف
خالل العام 2023، �ف

ة بالبورصة. ف كة م�ي الجاري إدراج كل من بنك دخان، و�ش
 ،2009 أكتوبر   18 ي 

�ف ي 
النها�ئ بشكلها  “بيمه”  كة  �ش أسست  وقد 

ريال، وهو مدفوع  مليون   200 قيمته  به ومصدر  مال مرخص  برأس 
ف  التأم�ي أعمال  مزاولة  أغراضها  أهم  ومن   ،100% بنسبة  بالكامل 
والممتلكات  المال  رأس  واستثمار  أنواعه،  بكافة  ف  التأم�ي وإعادة 
وقواعد  ألحكام  وفقا  وذلك  اإلدارة،  مجلس  يقرها  ي  ال�ت بالطريقة 
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