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 مقدمة: 

م باهتمام ملحوظ  ي 
المرصفن القطاع المالي غير  ي 

قبل  حظن ن 
األزمة   أعقاب  ي 

فن الدولية  والمؤسسات  افية  اإلشر السلطات 
دور   تفعيل  أهمية  إل  االنتباه  لفتت  ي  الت  العالمية  المالية 

ي وصول التمويل إل كافة  مؤسسات المالية غير المرصفية ال
فن

المجتمع ائح  جهة، و   فئات وشر أية من  التحوط ضد  ورة  ضن
بهدف   هة أخرىمن ج  مخاطر محتملة تتعلق بعمليات القطاع

 . العالمي المالي  االستقرار  غير   تعزيز  المالي  القطاع  يشمل 
األوراق  أسواق  يتضمن  القطاعات بما  من  العديد  ي 

المرصفن
، والتمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي  ن ،  المالية، والتأمير

والمعاشات الضمان  من واالستثمار   وصناديق  ها  وغير  ،
ي تقديم عدد من ال

فن  
ً
ي تلعب دورا  قطاعات المالية األخرى الت 

 
1 FSB, (2020). “Global Monitoring Report on Non-Bank 

Financial Intermediation”, Dec. 

 

 . ن المتعاملير من  مختلفة  ائح  المتنوعة لشر المالية    الخدمات 
االستقرار المالي صأحدث بيانات   حسبب عن مجلس    ،ادرة 

ي عام   6.6بنسبة    العالمي صول القطاع المالي  أ نمت
ي المائة فن

فن
نمو أصول القطاع    معدوالر، تريليون   404لتصل إل    2019

بنسبة تفوق   ي 
المرصفن قبل  المالي غير  من  المسجلة  مثيلتها 

ي  
ي فن
دولة عل مستوى العالم ليبلغ   25القطاع المالي المرصفن

ي  إجمالي أصول
تريليون دوالر    202القطاع المالي غير المرصفن

ي المائة   9تقدر بنحو   بنسبة زيادة
ي عام فن

مقابل زيادة   2019فن
ي بنسبة  

ي  5أصول القطاع المرصفن
ي المائة فن

   . (1)العام نفسفن

  (23) سياسات: العدد موجز 
كتوبر  2021  أ
 

 إعداد: 
 

ي الفرانــــــــــــ ص - د. هبة عبد المنعم   ير
 كـــريم زايدي   

o  لممتلكات األفراد حماية  من  يوفره  بما  االقتصادي والتنمية  النمو  أهداف  تحقيق  ي 
فن  
ً
هاما  

ً
ن دورا التأمير قطاع  يلعب 

و   . الوطنية  اتوالمؤسسات والمحافظة عل الير
o ن  إل  نمو ملحوظ  جمالي أصول قطاع التأمير

ً
ي المائة من إجمالي   17.6تريليون دوالر تشكل نحو    35.4نحو  إل  لتصل    عالميا

فن
ي 
ي األسواق الناشئة    أنشطة القطاعتنامي   تقديرات الدولية بما يعكسالأحدث وفق    أصول القطاع المالي غير المرصفن

فن
 . صناديق االستثمار   التحوط ضد المخاطر من قبل  اتساع عملياتو 

o   ن  توقع ي عام    3.9  بنحو نمو الطلب العالمي عل التأمير
ي المائة فن

ي  وفق التقديرات الدولية    2022فن
ة للتعافن قوى  تعتي  األ بوتير

 و 
ً
ين عاما ي ظل زيادة الطلب عل  األشع عل مدار العشر

ن  خدالماضية فن ي أعقاب جائحة كوفيدمات التأمير
 . 19-فن

o   ي الدول العربية إل ما ال يزيد عن   عمقتواضع مستويات
ن فن ي المائة   1.9التأمير

ن  ه ما  وتباين  ،من الناتج المحلي اإلجمالي فن بير
ي سجل يل  الدول العربية

ي المائة عل التوالي  3.9و 3.1ة تصل إل  المغرب بنسبلبنان و أعل مستوى له فن
 . فن

o ن   19-كان لجائحة كوفيد ات متباينة عل قطاع التأمير ي الدول العربيةتأثير
  حيث أدت إل زيادة مستويات الطلب عل فن

ن عل الحياة  خدمات ي التأمير ن الطت  اإلمداد والهجمات  ،، والتأمير إرباك سالسل  مخاطر  ن للتحوط ضد  وخدمات التأمير
انية.   السيي 

o ي عامقيمة األقساط التأمينية   ارتفاع
ي عام    2020  فن

ي كل من السعودية وقطر ومرص فن
بما   2020لتسجل أعل مستوى لها فن

ن  اوح بير ي الدول العربية إل ما دون مستوى   18و  6يي 
ي باف 

 مليار دوالر.   6مليار دوالر، فيما تنخفض فن
o  ي ن  كز وتبعير المحافظ التأمينية وتر ، والمنافسة السعرية،  انخفاض هامش المالءة، و ضعف الوعي التأميتن ي نشاط التأمير

ها فن
.   ،عل المركبات ي ن العرب  ي تواجه قطاع التأمير  أهم التحديات الت 

o افية ن السلطات اإلشر ي الدول العربية  أهمية تركير
ن فن كات القطاع للمعايير    المسؤولة عن الرقابة عل قطاع التأمير ي شر عل تبتن

ي    منالدولية وتنوي    ع الخدمات التأمينية لتعزيز الشمول المالي واالستفادة   . تيحها يالفرص الت   التحول الرقمي

http://www.amf.org.ae/
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أعقاب جائحة كورونا  ي 
االهتمام العالمي عل دراسة   ،فن تركز 

خلفتها   ي  الت  العالمية  االقتصادية  باألزمة  القطاع  تأثر  مدى 
ين برئاسة   الجائحة، حيث تضمن برنامج قمة مجموعة العشر

عام   ي 
فن السعودية  العربية  مجلس   2020المملكة  تكليف 

عل  الجائحة  انعكاسات  بدراسة  العالمي  المالي  االستقرار 
ي والمخاطر ذات الصلة بأنشطة هذه  القطاع المالي غ

ير المرصفن

بما  المرصفية،  المؤسسات  نشاط  مع  وترابطها  المؤسسات 
الحتواء   ي التدابير الالزمة  افية عل تبتن

يساعد السلطات اإلشر

المخاطر النظامية الناشئة عن قطاع المؤسسات المالية غير 
   . المرصفية

 
أهمية ي  العرب  النقد  صندوق     يولي 

 
ة   لتطوير   كبير

الدور   ضوء  ي 
فن الدول العربية  ي 

فن ي 
المرصفن القطاع المالي غير 

ي زيادة مستويات الشمول المالي وتوفير 
فن الذي يلعبه القطاع 

ي الدول  
ائح واسعة من السكان فن الخدمات المالية المتنوعة لشر

ي ضوء ما بما يحقق أهداف النمو الشامل والمستدام  العربية
. فن

ي إطار    ،ياساتسبق، يهتم هذا العدد من موجز س
ي فن
الذي يأب 

ي 
ي تتطرق إل القطاع المالي غير المرصفن  سلسلة من األعداد الت 

ي  ي الدول العرب 
ي   قعإل وا  فن ن العرب  وآفاق قطاع التأمير

2  . 

  
ً
دورا ن  التأمير قطاع   يلعب 

ً
النمو   مهما أهداف  تحقيق  ي 

فن

األفراد  لممتلكات  حماية  من  يوفره  االقتصادي والتنمية بما 
عل  عالوة  الوطنية،  وة  الير عل  والمحافظة  والمؤسسات 

كف بشكل  الموارد  وتعبئة  ءتخصيص  المخاطر،  وإدارة   ،
ن عل تعزيز  المدخرات طويلة المدى. كما يساعد قطاع التأمير

خالل من  المالي  النظام  العمليات،    كفاءة  تكاليف  تخفيض 
 وخلق السيولة، وتيسير عمليات االستثمار. 

إجمالي   بلغ   ،
ً
نحو  عالميا ن  التأمير قطاع  أصول   35.4حجم 

ي عام  تريليون دوالر  
ي المائة من   17.6تشكل نحو    2019فن

فن
ي بنسبة نمو بلغت نحو 

إجمالي أصول القطاع المالي غير المرصفن

ي المائة    9
يمثل أعل نسبة نمو للقطاع    بما  2018مقارنة بعام  فن

ي الدول النامية  بما يعكس نمو    2002منذ عام  
ن فن عمليات التأمير

ا اتساع   ،لناشئةواقتصادات السوق  التحوط  وكذلك  أنشطة 
تسيطر  صناديق االستثمار عل مستوى العالم.  ضد المخاطر ل

عل األمريكية  المتحدة  المائة  31.5  نحو   الواليات  ي 
من   فن

ن العالمي سوق التأإجمالي   منطقة اليورو  فيما يبلغ نصيب  ،  مير
واليابان نحو    27.2  نحو  المائة،  ي 

المائة،    3.4فن ي 
وتسيطر  فن

ي   11.2  الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة عل
 المائة فن

(3) . 

 
استبيان أجراه صندوق تستند هذه السلسلة من موجز سياسات إل نتائج  2

ي 
ي حول واقع وآفاق القطاع المالي غير المرصفن ، وتم استيفائه من النقد العرب 

افية مسؤولة عن التنظيم والرقابة عل هذا القطاع بما  17قبل  جهة إشر
كات  ، سوق األوراق المالية، شر ن يشمل تسعة قطاعات فرعية )التأمير

ي أعقاب جائحة كوفيد
ن العالمي فن  19-قطاع التأمير

ي عام 
ن العالمي تحوالت ملموسة فن ي  2020شهد قطاع التأمير

فن
ي زادت من مستويات الطلب عل    19-أعقاب جائحة كوفيد الت 

ن لتعزيز مستويات تحوط األفراد والمؤسسات   خدمات التأمير
ب يتعلق  ما  خاصة منها  المحتملة  المخاطر  ن عل ضد  التأمير

ن  ،الحياة ظل المخاطر  أ  ،الصحي والتأمير ي 
ن العمليات فن و تأمير

ي تعرضت لها سالسل اإلمداد العالمي مخاطر الهجمات و ،  ةالت 
ي ظل 

انية فن ونية. بناء  السيي    ،عليه   انتشار بيئات األعمال اإللكي 
ل  ارتفعت اإلجمالية  مستوى  القيمة  عل  التأمينية  ألقساط 

ن   ي المائة 1.9و 1.7العالم بنسب تراوحت بير
 . (4)فن

القطاعات   ،بالتالي  ي 
أداء باف  من  القطاع أفضل  فقد كان أداء 

األخرى.   والمالية  عام  االقتصادية  نهاية  ، 2020بحلول 

أل  انخفضت الحقيقية  ن  القيمة  التأمير مستوى  قساط  عل 
ي المائة وهو ما يمثل    1.3بنحو  العالم  

معدل    حوالي ثلثفقط  فن

هذا  جاء   . العالمي اإلجمالي  الناتج  ي 
فن المسجل  االنخفاض 

ي  ا
لنمو األقساط التأمينية فن الدول  النخفاض المحدود كنتيجة 

ي المائة السيما  0.8الناشئة بنحو  النامية واقتصادات السوق  
فن

ي سجلت   ن الت  ي الصير
 بنسبة األقساط التأمينية بها  فن

ً
 3.6نموا

ي  
ي فن

فن التأمينية  2020عام    المائة  األقساط  سجلت  فيما   ،
 بنحو  

ً
ي االق 1.8انخفاضا

ي المائة فن
كنتيجة    تصادات المتقدمةفن

 . لالنكماش األكي  المسجل للناتج المحلي اإلجمالي 

 (1شكل رقم )
ن )  ( 2020معدل تغير القيمة الحقيقية ألقساط التأمير

 

 

 

 

 

Source: Swiss Re Institute (SIGMA). (2021). ““World 

insurance: the recovery gains pace”, No 3 /2021. 

كات االستثمار، الوساطة المالية، ، التمويل متناهي التأجير  شر  التمويلي
كات الرصافة(.  ، صناديق الضمان، شر  الصغر، منصات التمويل الجماعي

3 FSB, (2020). Ibid. 
4 Swiss Re Institute (SIGMA), (2021). “World insurance : 
the recovery gains pace”, No 3 /2021. 
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ي ضوء ما سبق، من المتوقع
ن    فن نمو الطلب العالمي عل التأمير
ي المائة 3.3ا يفوق  بم

ي عام    فن
ي  3.9و  ،2021فن

ي المائة فن
عام   فن

ة، 2022 ي   بوتير
ين   مدار عل   شعاألو وى  تعتي  األق  للتعافن العشر

ة   الكبير الزيادة  نتيجة  الماضية   
ً
األقساط المتوقعة  عاما ي 

فن
ن التأمينية   للتأمير التجارية  الخطوط  ي 
يد  ،  فن ن سير األقساط بما 

ي المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة قبل    10التأمينية بنحو 
فن

 . (5)19-جائحة كوفيد

ن   ي الدول العربيةقطاع التأمير
  فن

ن   التأمير قطاع  شهد  العربية  الدول  مستوى   عل 
ً
خالل    نموا

ي تشهدها اقتصادات   امن مع التطورات الت 
ن ة بالي  السنوات األخير

، حيث بلغ   ن ي تعزز الحاجة لخدمات التأمير المنطقة العربية الت 
نهاية عام  ي 

ن القائمة فن ُيقارب    2020إجمالي أقساط التأمير ما 

أن  39.5 لجميع  كي  أمير دوالر  التقليدية مليار  ن  التأمير   ،واع 
يعة    والمتوافقة ي نهاية   38.9مقابل  مع الشر

مليار دوالر أمريكي فن

 . 2019عام  

القائم ألقساط  الرصيد  ي 
فن المسّجل  النمو  من  الرغم  عل 

، إال أنه ال يزال بحاجة  ن التوسع، بما يعكس الفرص   إلالتأمير
 1.9المتاحة لنمو القطاع، حيث ال تتجاوز هذه األقساط نحو 

ي المائة من الناتج المحلي االجمالي للدول العربية
،  كمجموعة   فن

للمجموعات اإلقليمية   النسب المماثلة  عن  تقل  نسبة  وهي 

 األخرى. 

ي الدول العربية  
ن فن كذلك، تمثل الحصة السوقية لقطاع التأمير

نسبته   ، وهي   0.75ما  ن السوق العالمية للتأمير من  المائة  ي 
فن

قورن ما  إذا  متواضعة  السوقية للمناطق  حصة  بالحصص  ت 
ي  ،األخرى

افية فن األمر الذي يعكس أهمية قيام السلطات اإلشر

الساعية   جهودها  بمواصلة  العربية  هذا   إلالدول  تطوير 
 . (6)القطاع

واقع استبيان أجراه   عل مستوى الدول العربية فرادى، ومن 
واقع   لرصد  ي  العرب  النقد  المالي غير وآفاق  صندوق  القطاع 

ي 
كل من قبل تسع دول عربية بما يشمل    استيفاؤهتم  ،المرصفن
ن وقطر ولبنان    األردن وتونس والسعودية وُعمانمن:   وفلسطير

كات ا7،  ومرص والمغرب ن  ، يتضح ارتفاع عدد شر ي هذه لتأمير
فن

كة ب  230نحو   إل  الدول ن  شر اوح بير ن    10ما يي  ي فلسطير
كات فن شر

ي عام   47و
ي لبنان فن

كة فن  . 2020شر

 
5 Swiss Re Institute (SIGMA), (2021). Ibid. 

(. "الكلمة 2021معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي، ) 6
ن ومكافحة االفتتاحية لالجتماع  كات التأمي  عالي المستوى حول حوكمة شر

، يوليو. الجرائم المالية ي  "، صندوق النقد العرب 

ي الدول السابق اإلشارة إليها 
شهد إجمالي موجودات القطاع فن

 بنسبة 
ً
ي عام   5ارتفاعا

ي المائة فن
 58.8  نحو  ليصل إل  2020فن
ي عام   55.9مليار دوالر مقابل 

بما يعكس  2019مليار دوالر فن
ي أعقاب  

ي عدد من الدول العربية فن
ي األنشطة التأمينية فن

الزيادة فن
. ترتفع قيمة األقساط التأمينية لتسجل أعل 19-جائحة كوفيد

ي عام  
ي كل من السعودية وقطر ومرص فن

بما   2020مستوى لها فن

ن  اوح بير ي دوالر، فيما   مليار   18و  6يي 
فن ي الدول  انخفضت 

 باف 
 مليار دوالر.   6العربية األخرى إل ما دون مستوى  

 بنسبة إجمالي  
ً
ن )ُمقاسا عل مستوى مؤشر عمق قطاع التأمير

( والذي يعد من  األقساط المكتتبة إل الناتج المحلي اإلجمالي
الخدمات   وانتشار  تطور  مدى  عل  الدالة  ات  المؤشر أهم 

ي كل  التأمينية، فق
 3.9المغرب )من  د سجل أعل مستوياته فن

المائة( ولبنان ) ي 
ن    3.1فن حير ي 

فن المائة(،  ي 
ي يفن

باف  ي 
فن نخفض 

دون   ما  العربية إل  الناتج المحلي   2.5الدول  من  المائة  ي 
فن

تنمية   الدول العربية عل  ن  أهمية تركير إل  يشير  اإلجمالي بما 
ي دعم األنشطة اال

ن وزيادة دورها فن  قتصادية. صناعة التأمير

 (2شكل رقم )
ي مجموعة من الدول العربية

ن العاملة فن كات التأمير  عدد شر
(2015-2020) 
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 (3شكل رقم )
ي مجموعة من الدول 

ن العاملة فن كات التأمير إجمالي موجودات شر
 ( 2020-2015) )مليون دوالر( العربية

 
( ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021المصدر: صندوق النقد العرب 

 ." ي
 المالي غير المرصفن

 (4شكل رقم )
ن  كات التأمير ي بعض الدول العربية إجمالي األقساط المكتتبة لشر
فن

 ( 2020-2015)دوالر(  مليون)

 
 ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021)المصدر: صندوق النقد العرب 

 ." ي
 المالي غير المرصفن

 (5شكل رقم )
 إل الناتج المحلي 

ن كات التأمير إجمالي األقساط المكتتبة لشر
ن %(  اإلجمالي )عمق قطاع التأمير

 
( ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021المصدر: صندوق النقد العرب 

 ." ي
 المالي غير المرصفن

عام   )بشكل  ة  الفي  مستوى  شهد2020-2018وعل  ت ( 
ي 
ن ممثلة فن ات ربحية قطاع التأمير ي األرباح، مؤشر

مستويات صافن
يوم ن   ؤشر ومعدل العائد    ،معدل العائد عل أصول قطاع التأمير

من   كل  ي 
فن  
ً
تصاعديا  

ً
اتجاها الملكية  حقوق   األردن،عل 
ن هذه الدول، سجلت مرص والسعودية وُعمان ومرص.   من بير

ي   6.1بلغا   ،وحقوق الملكية ،لي عائد عل األصولأعل معد
فن

و المائة  23.5المائة  ي 
التوالي   فن ي  .  عل 

 تسجل  ،المقابلفن
ن   التأمير قطاع  ربحية  ات  من  مؤشر ي كل 

فن  
ً
،تراجعا ن   فلسطير

 والمغرب وقطر ولبنان.  

 (6شكل رقم )
يبة )مليون دوالر( ن قبل الرصن ي أرباح قطاع التأمير

ي  إجمالي صافن
فن

 (2020- 2015مجموعة من الدول العربية )

 
( ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021المصدر: صندوق النقد العرب 

 ." ي
 المالي غير المرصفن

 (7شكل رقم )
ي مجموعة من الدول العربية 

ن فن ات ربحية قطاع التأمير )%( مؤشر
(2020) 

 
ي  2019بيان لبنان والمغرب وُعمان لعام 

 2020الدول بيان عام وباف 

( ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021المصدر: صندوق النقد العرب 
 ." ي
 المالي غير المرصفن
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ن  19-كوفيدانعكاســـــــات جائحة    الُمســـــــتطد عا قطاع التأمير
ي الدول العربية

 فن

عام، أدت جائحة كوفيد ات متباينة عل   إل  19-بشكل  تأثير

عن  نتج  جهة  فمن  العربية.  الدول  ي 
فن ن  التأمير قطاع  نشاط 

التأمينية  تراجع  الجائحة القطاعات    انكماشنتيجة    األقساط 

 
ً
ي تشكل محركا    الت 

ً
عل غرار  ات العربية  لنمو االقتصاد  أساسيا

أعمال  تأثرت    كما ،  والنقلالصناعة والتجارة والسياحة   نتائج 
كات ن نت شر ن    ارتفاعيجة  التأمير ي التأمير

التعويضات المدفوعة فن
والصحة الحياة  الجائحة  .  عل  زادت  المقابل،  ي 

فن ولكن 
بعض  عل  الطلب  مستويات  من  عنها  الناجمة  ات  والتأثير
  ، ي ن الطت  الحياة، والتأمير ن عل  التأمير ن السيما  خدمات التأمير
ن العمليات التجارية وأنشطة األعمال ضد بعض المخاطر   وتأمير

ي   ي أعقاب انتشار الجائحة.    تها زادت أهميالت 
 فن

الصدد،  ُيالحظ كما   هذا  ي 
الجائحة عل قطاع تفاوت تأثير    فن

ن   ي   من دولة عربية إل أخرى،التأمير
 فن
ً
حيث كان التأثير محدودا

ي تم تبنيها   المالي الت 
ن بعض الدول العربية نتيجة حزم التحفير

ن   للتخفيف من أثر الجائحة، واالتجاه إل زيادة مستويات التأمير
ي  كالطت  ي تلك الدول  ، عالوة عل تمتع شر

ن فن مالءة  بات التأمير
اماتها  ن الوفاء بالي  ي 

فن قدرتها  من تعزيز  تجاه    مالية كافية مكنتها 
ي ظل الظروف الحالية.   ةالتأميني  حملة الوثائق

   والمستفيدين فن

ي المقابل
ي عدد من الدول العربية    ،فن

ن فن األخرى  تأثر قطاع التامير
الحياة   عل  ن  التأمير ي 

فن المدفوعة  التعويضات  ارتفاع  نتيجة 

ي  الطت  ن  قبل  والتأمير من  ن  التأمير أقساط  تحصيل  وصعوبة   ،

عمليات   عل صعوبة  ن باألخص  إالعمالء، عالوة  عادة التأمير
  ، ي ن الطت  دها مما يتجد عنحاملي الوثائق  حجام بعض وإالتأمير

عل مستوى ال  
ً
سلبا دفقات النقدية والسيولة لدى  تانعكس 

ن  التأمير كات  العربيةشر بعض الدول  ي 
الذي    ،فن إل  دى  أاألمر 

   . المالية مالءتها انخفاض  

ي عدد من الدول  
 عليه تراجع إجمالي األقساط المكتتبة فن

بناء 

ن  اوح بير ي األردن ونحو    3.5العربية بما يي 
ي المائة فن

ي   69.3فن
فن

الرغم من   األقساط المكتتبة  قطر، فيما سجلت  عل 
ً
ارتفاعا

بنسبة   مرص  ي 
فن المائة  18.4الجائحة  ي 

التأثير    . فن يعكس  بما 
ي  ي دول    النست 

األقل للجائحة عل االقتصاد المرصي مقارنة بباف 

األخرى الم  9.2بنسبة  ارتفعت  كما   . العالم  ي 
تونس فن ي 

فن ائة 
 863من   2020كنتيجة الرتفاع األقساط المكتتبة خالل عام  

ي عام  
ي عام    942إل   2019مليون دوالر فن

 . 2020مليون دوالر فن

ن المدفوعة  كما انعكست الجائحة كذلك عل تعويضات التأ مير
ن    بنسب تراوحت ما بير

ً
ي شهدت تراجعا ي  16خالل العام والت 

فن

األردن، و ي 
ي المغرب، فيما كانت مرص   53المائة فن

فن ي المائة 
فن

إجمالي   ارتفعت  حيث  السياق،  هذا  ي 
فن الوحيد  االستثناء 

عام   ي 
فن ن المدفوعة بها  التأمير ي   7بنسبة    2020تعويضات 

فن
أر   ،المائة. كمحصلة ي 

صافن عام  انخفض  ي 
ن فن التأمير قطاع  باح 

ن وقطر والمغرب بنسب تراوح 2020 ي كل من فلسطير
ن    تفن بير

والسعودية    45و  27 ومرص  األردن  ي 
فن ارتفع  المائة، فيما  ي 

فن
ن   بير تراوحت  أعل   72و  22بنسب  وسجلت  المائة،  ي 

فن

ي مرص بإجمالي  
 مليون دوالر.   488مستويات لربحية القطاع فن

 
 (8شكل رقم )

ي مجموعة من الدول  إجمالي معدل تغير 
ن المكتتبة فن أقساط التأمير

 )%( (2020-2019العربية )

 
( ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021المصدر: صندوق النقد العرب 

 ." ي
 المالي غير المرصفن

ن خالل   اهتمت السلطات الرقابية المسؤولة عن قطاع التأمير

ال  2020عام   من  عدد  ي  تستهدف  مبادرات  بتبتن ي  تفعيل  الت 
كات الشر لدى  األعمال  استمرارية  عل ،  خطط  حافظ  مما 

 . ن كات التأمير قبل شر كوسيلة   مستوى الخدمات المقدمة من 
ن   للمحافظة عل مراكز مالية متينة كات التأمير عملت بعض ،  لشر

العربية   تعليمات  إعل  الدول  احتساب    بشأنصدار  آلية 
، ن التأمير كات  شر لدى  الفنية  باالعتبار    المخصصات  لألخذ 

ي س  يتم تكبدها المطالبات الت 
 
 الجائحة. بسبب    مستقبال

ن  للتخفيف عل حملة الوثائق،   كات التأمير تم العمل من قبل شر
ن   تأمير وثائق  لحاملي  ي 

مجابن بشكل  ن  إضافيير شهرين  لمنح 

ة منع التجول   لألفراد لتعويض المستفيدين عن في  المركبات 
صدار تعليمات عن أهمية إ  تم العمل عل  كما   بسبب الجائحة. 

( تحمل  بناء  Stress Testingالقيام باختبارات  عدة    (  عل 
للتأكد من مستوى المالءة المالية ومعدالت السيولة    فرضيات

ن لدى  كات التأمير وتم  . للحفاظ عل حقوق حملة الوثائق  شر
باس االختبارات  هذه  بتخدام  إجراء  تتعلق  عوامل فرضيات 

ي  المخاطر المرتبطة بالنش مثل    ،الناتجة عن الجائحة اط التأميتن
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زيادة حجم التعويضات وزيادة معدالت إلغاء وتصفية الوثائق،  
ن  التأمير معيدي  دة من  المسي  انخفاض التعويضات  ،  وكذلك 

وهو ما أظهر تأثير متواضع إل معتدل النعكاسات الجائحة عل 
ي بعض الدول العربية. 

ن فن كات التأمير  شر

 (1رقم ) جدول
النتائج اإلجمالية لكل عامل من عوامل المخاطر الناشئة والمرتبطة 

ي مرص 19-كوفيد بجائحة
 فن

( ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021المصدر: صندوق النقد العرب 
 ." ي
 المالي غير المرصفن

ي 
للجائحة  فن ن كانت هناك جوانب إيجابية  تشجيع  منها  ،  حير

عل   ن العربية  التأمير كات  عل  شر الحديثة   التقنياتاالعتماد 
التواصل   ي  ووسائل 

وبن واكتتاب اإللكي  تسويق  عمليات  ي 
فن

كات و الشر التعويضات ،  ودفع  المطالبات  فتح  ي 
فن ،  كذلك 

للوصول بخدمات  التقنيات المالية الحديثة  واالستفادة من 
ائح أوسع من السكان ن لشر  . التأمير

ي الدول الطهات  
ن فن فة عا قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع التأمير الرقابية المشر

 العربية

ي الدول   متقو 
ن فن افية المسؤولة عن قطاع التأمير الجهات اإلشر

 
 
ي    العربية ممثلة

األخرى  ة والجهات المستقلة ك المركزيو البنفن
ن  الُمناط بها  ع والمنظم لقطاع التأمير األنظمة  بإصدار  دور المشر

ن ونموه إضافة إل العمل    ،  واللوائح لضمان سالمة قطاع التأمير
كات  ت، كما  معليه عل حماية مصالح المؤمن   خيص للشر قوم بالي 

ي القطاع والموافقة عل المنتجات التأمينية
 الجديدة.    العاملة فن

يعية  والتشر الرقابية  الجهات  ومسؤوليات  أدوار  تتلخص 
ن  ي الدول العربية  المسؤولة عن قطاع التأمير
:   فن  عل النحو التالي

ن كلها أو أي فئة منها،   • خيص للقيام بعمليات التأمير إصدار الي 
ن   خيص الممنوح لمزاولة أعمال التأمير ي  و إيقاف أو سحب الي 

فن
 حال مخالفة النصوص المحددة لإليقاف أو السحب. 

تلك  • ن والتدقيق عل نتائج  كات التأمير أنشطة شر مراقبة 
كات    بما يشمل األنشطة ن واعتماد خطط و شر  وكالء التأمير

وبرامج الرقابة والتفتيش عليها، وإعداد تقارير دورية حول  
فيه العاملة  والمؤسسات  ن  التأمير قطاع  و أداء  إعداد ، 

ن   التامير قطاع  عل  اف  باإلشر الخاصة  اتيجيات  اإلسي 
اف عل تنفيذها   . وتطويرها واإلشر

امتثال  مراقبة   • ن  مستويات  التأمير كات  ن  شر لمبادئ التأمير

ن األساسية الصادرة عن الج ي التأمير
فن  .  معية الدولية لمشر

ن جديدة   • إصدار قوانير عل  ن  لتنظيم العمل  التأمير قطاع 

ي 
فن يعات الثانوية الرئيسة المصاحبة له، بما يسهم  والتشر

الجمهور النمو   ثقة  وتعزيز  واستقراره  واستدامته  قطاع 

 . بالخدمات التأمينية

بهدف المراجعة  ال • الصادرة  والتعليمات  للوائح  مستمرة 
المستندة    تعزيز  التأمينية  األعمال  المخاطر،    إلنهج 

لتنفيذ أحكام القانون   الزمة  وقرارات  لوائح  أية  وإصدار 
 والئحته التنفيذية

المالءة   • بحد  ن  التأمير كات  شر احتفاظ  ، المالئممراقبة 

امات   ن لمقابلة الي  ومتابعة االحتفاظ باألموال المخصصة 
  . ن ن تجاه حملة وثائق التأمير كات التأمير  شر

 ا •
 
عة مناسبة ي تراها الجهة المشر لحماية    تخاذ اإلجراءات الت 

ي المستقبل  
ن فن ن أو المحتملير ن الحاليير حملة وثائق التأمير

أو   اماتها  ن كات عن الوفاء بالي  خطر احتمال عجز الشر من 
ن عل الحياة عن تنفيذ االحتماالت  عجز  ي مجال التأمير

ها فن

ي 
فن ن  ن أو المحتملير ن الحاليير المعقولة لحملة وثائق التأمير

 المستقبل. 

،  إ • ن التأمير كات  شر أصول  باستثمار  خاصة  لوائح  صدار 

ولوائح تنظيم إيداع الضمانات واستثمارها والترصف فيها 
مالية أو  الوراق  األبنكية أو  الضمان  الواستبدال خطابات 

تلك السندات   عوائد  سندات بقيمتها النقدية وتحصيل 
ي تستثمر فيها الضمانات من وقت آلخر وكذلك حاالت   الت 

ل الضمانات، وتحديد طريقة تقديم طلب  سحب وتحوي

وتحديد  والصور  والمستخرجات  والسجالت  خيص  الي 
خيص.   رسوم طلبات الي 

ي إ •
فن العاملة  كات  للشر اإلفصاح  وط  وشر ضوابط  صدار 

ي تؤثر   ن عن جميع الظروف أو المعلومات الت  مجال التأمير

المالية.   عل أنشطتها أو مراكزها 

ي تنظم شكل ومحت • ن  وضع اللوائح الت  ويات إعالنات التأمير

ي هذه اللوائح بأحكام مختلفة بالنسبة إلعالنات  
وقد تقضن

ن لألنواع المختلفة أو من خالل وسائل إعالن مختلفة.   التأمير

ن  • كات التأمير ن لشر ن التابعير اء اإلكتواريير ن الخي    اعتماد تعيير
ي مواكبة التطور و  ي العمليات التأمينية  التقتن

المش اركة ، و فن
ي تنمي ة  

ي الوعي فن  . لدى الجمهور    التأميتن
 

 مستوى المخاطر نوع المخاطر

 منخفضة  المالية معدالت المالءة ضعف

 متواضعة  السيولة معدالت ضعف

 معتدلة  التشغيلية الكفاءة انخفاض

 مقبولة المحفظة جودة تراجع

 حد ما  إلمقبولة  والفائض الربحية تراجع
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 (1الجدول رقم )
افية المناطة   ي بها الرقابة عل  الجهة اإلشر

ن فن قطاع التأمير
 الدول العربيةبعض  

، )المصدر:  ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021صندوق النقد العرب 
 ." ي
 المالي غير المرصفن

 
يعيةتطوير األطر لالطهود المبذولة   والرقابية   التشر

ن  ي الدول العربية والمؤسسية الُمنظمة لعمل قطاع التأمير
 فن

يعية والرقابية عل  تعزيز وتطوير وتطبيق  تعمل الجهات التشر
عل الوفاء   يكفل قدرته  ن بما  األطر الرقابية عل قطاع التأمير

المالءة المالية،  امات وتعزيز  ن استكمال وضع   إل إضافةبااللي 
يعية الماأل ن وتحديثها وفق أفضل طر التشر نظمة لقطاع التأمير

الدولية،   عملياتالممارسات  المكتبية   ومواصلة  الرقابة 
ن   التأمير كات  شر عل  الميدانية  السالمة والرقابة  من  للتأكد 

كات وقدرتها عل احتواء المخاطر.   المالية لهذه الشر

ي الدول  
ن فن افية المعنية بالرقابة عل التأمير عملت الهيئات اإلشر

ن واللوائح الجديدة المنظمة  قعدد من الإصدار  ربية عل  الع وانير
ن   ي لقطاع التامير

ن واستدامته   تعزيز  بما يسهم فن نمو قطاع التأمير

بالخدمات التأمينية تحقيق  و  ثقة الجمهور    ،استقراره وتعزيز 
الصادرة   ن األساسية  لمبادئ التأمير االمتثال  وزيادة مستويات 

ي التأ
فن . عن الجمعية الدولية لمشر ن    مير

افية علكما   السلطات اإلشر للوائح   الدوريةمراجعة  ال  تعمل 
الصادرة   ن والتعليمات  التأمير ي 

فن لمشر الدولية  الجمعية    عن 

، إل  بهدف تعزيز نهج األعمال التأمينية المستندة إل المخاطر 
المتعلق   ي  التقتن الجانب  تطوير  العمليات    بتطوير جانب 

تنظيم الحوكمة  بشأن وضع عدد من اللوائح كما تم    التأمينية. 
ن   التأمير كات  شر ي 

فن المخاطر  سوق  وتنظيم  وإدارة  سلوكيات 

ن  .  الواجبة لومبادئ العناية    ،التأمير ن كات التأمير إضافة  عمالء شر
لعمل  إل   المنظمة  القواعد  الصيغ  و إصدار  من  عدد  إصدار 

 . ن    الموحدة لوثائق التأمير

افية المعنية السلطات اإلشر االعتبار   ،تأخذ  ن  مخرجات    ،بعير
ي 
فن ن والتطورات  التأمير عل قطاع  الرقابة الميدانية والمكتبية 

يعات التشر تحديث  ن ألغراض  التأمير لقطاع    قطاع  المنظمة 
  . ن  التأمير

المتوافقة مع  المالية  الخدمات  سوق  حجم  تنامي  ضوء  ي 
فن

افية المعنية بالرقابة عل   يعة، قام عدد من السلطات اإلشر الشر
ن بإ يعات المنظمة لصدار  التأمير ن  التشر بما يساعد    التكافلي لتأمير

ائح من السكان   عل توسيع مظلة الخدمات التأمينية لتشمل شر
الحصول عل الخدمات التأمينية   من  لطالما بقيت محرومة 
ي 
فن يعة  الشر ن المتوافقة مع  خدمات التأمير لمحدودية  نتيجة 

   عدد من الدول العربية. 

بإصدار   افية  اإلشر السلطات  من  عدد  قام  جانب آخر،  من 

التعليمات الالزمة بشأن تفعيل إجراءات مكافحة غسل األموال 
ن ، وأصدر  وتمويل اإلرهاب  . نظام عمل صندوق طوارئ التأمير

السوق، أقرت  بهدف   ي 
فن تنظيم عمليات المنافسة واالندماج 

ن الموحد ،  مرصمثل  بعض الدول العربية   تم  الذي    قانون التأمير

لمان المرصي الي  قبل  الهيئة العامة مناقشته من  وأصدرت   ،
المالية، قرا مال للرقابة  رأس  ي 

فن المساهمة  بشأن ضوابط   
ً
را

ن  كات التأمير ي ب  شر
ن أو  السماح لأل عدم  تقضن شخاص الطبيعيير

كات   إحدى شر ي 
فن حصة مسيطرة  ن الذين يمتلكون  االعتباريير

ن  ن  لمساهمة بشكل مباشر أو  با  التأمير كة تأمير ي شر
غير مباشر إال فن
ي المائة   25واحدة أخرى تزاول ذات النشاط وبنسبة تقل عن  

فن

كة أو حقوق التصويت بها،     يجوز زيادةفيما  من أسهم تلك الشر

ن طلب التملك بتقديم خطة ملزمة   نسبة المساهمة إذا اقي 
، عل أن يتم تنفيذ عملية االندماج خالل   ن ي التأمير كت 

الندماج شر
ي  سنة ب وط الت   للشر

ً
تاري    خ تقديم الطلب ووفقا أقض من  حد 

ي هذا الشأن. 
 يقررها مجلس إدارة الهيئة فن

ي  
ن فن افية المسؤولة عن قطاع التأمير كذلك تحرص السلطات اإلشر

ة  عل    األردن وُعمان عدد من الدول العربية ومن بينها   تكثيف وتير

ن  تب عليه  ، الرقابة الميدانية عل قطاع التأمير لتعرف بشكل  ا  مما يي 
يواجهها إضافة إل   ي  القطاع والتحديات الت  وضع  أقرب عل 

ي يرتكبها القطاع، واتخاذ االجراءات القانونية بحق   المخالفات الت 
كات المخالفة ي  . كما تم تالشر

طوير آليات ونظم إدارة المخاطر فن

األخطار   طريقة احتساب مخصص  تطوير  ي 
فن القطاع متمثلة 

ي عل    المالية بناء  السارية وهامش المالءة   عل رأس المال المبتن

إعداد  . إضافة إل  (RBC) [Risk-Based Capital]ر  المخاط
كات   ام بشر ن ن ومسؤولي االلي  ن الداخليير لتقارير المدققير نماذج 

ن   .  التأمير

افية  الدولة ن الطهة اإلشر  المعنية بالرقابة عا التأمير

ي  األردن
 البنك المركزي األردبن

 المرصف المركزي اإلمارات

ن  تونس  الهيئة العامة للتأمير

 السعودي البنك المركزي السعودية

 الهيئة العامة لسوق المال ُعمان

ن   هيئة سوق رأس المال الفلسطينية فلسطير

 مرصف قطر المركزي قطر

ن  الكويت  وحدة تنظيم التأمير

 وزارة االقتصاد والتجارة – لجنة مراقبة هيئات الضمان  لبنان

 الهيئة العامة للرقابة المالية مرص

 هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي  المغرب

http://www.amf.org.ae/
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ي 
فن ن  التأمير افية المسؤولة عن  اإلشر الجهات  إطار تحوط  ي 

فن
الدول العربية للمخاطر الناتجة عن تطبيق المعايير المحاسبية  

لهيئة العامة للرقابة  ُيشار كذلك إل قيام اوالمحلية والدولية، 
ي  المالية 
اف    مرصفن ن الخاضعة إلشر كات التأمير بإلزام كافة شر

الهيئة بتكوين   آثار تطبيق  ورقابة  احتياطي لمواجهة مخاطر 
الجديد  المرصي  المحاسبة  المالية  معيار  باألدوات    الخاص 

ي المائة   ، بما يعادل نسبة(47)المعيار رقم 
من إجمالي  واحد فن

ي  
ي أرباح العام المالي المنتهي فن

يونيو   30األصول وذلك من صافن

يبة،   خصمبعد  ، 2020من عام   إدراجه ضمن   بحيث يتمالرصن
، وال يتم الترصف فيه إال بعد موافقة الهيئة.   حقوق ن   المساهمير

ي  
اإلطار المرجعي للمالءة   ، العمل عل تعديلالمغربكما تم فن
ازي للمالءة  المالية   وع تفعيل اإلطار االحي  من خالل وضع مشر

المخاطر  السياق، تم  القائمة عل  ذات  ي 
فن استكمال اإلطار  . 

ي  الت  البناء  بمخاطر  المتعلق  التأمينات  التنظيمي  تخص   
ية"  . اإلجبارية "مخاطر الورش" و "المسؤولية المدنية العشر

عل  ن  كير الي  إل   
ً
افية مؤخرا اإلشر الجهات  من  عدد  اتجه  كما 

  ،
ً
ونيا إلكي  ن  التأمير خدمات  لتقديم  المنظمة  القواعد  إصدار 

أصدر   السعوديحيث  المركزي  المنظمة    البنك  القواعد 

ونيةل اإللكي  ن  التأمير وقامت  وساطة  لسوق .  العامة  الهيئة 
ي  إعداد دراسة تفصيلية حول التحول اإلب يةالُعمانالمال  

وبن لكي 

ونية عي  مواقعها  ن وتفعيل الخدمات اإللكي  كات التأمير لدى شر
العنكبوتية الشبكة  ي 

ووسائل   ،فن الذكية  وتطبيقات الهواتف 

ن    . التواصل االجتماعي  امج واألنظمة تم تدشير ن تلك الي  ومن بير
ي عل  نظام التدقيق اإل

ي الخاص بأعمال الفحص الميدابن
وبن لكي 

 . ن كات سمشة التأمير ن وشر كات التأمير  شر
 
ام بالمعايير الدوليةالا ن ن   لي  ي الدول   المحاســةية لقطاع التأمير

فن
 : العربية

ي  
  راف عل                    شات اإل                                                                          لهيئاد الدولي                                                                   تحاإل يأب 

ن                                                                                                                              الت  International Association of) [أمير
Insurance Supervisors (IAIS) [   عل رأس المؤس       س       ات

ن   تحاد اإل ويكثف  ،العالمي الدولية المعنية بتطوير قطاع التأمير
ي دول العالم للمعايير الدولية ي هذا اإلطار،  جهوده لدعم تبتن

. فن

ن  تعتي   اف والرق  اب  ة عل قط  اع الت  امير والب  الغ  مع  ايير نظم اإلشر
 28ع  دده  ا )

ً
ن    ( معي  ارا من أهم المع  ايير المنظم  ة لقط  اع الت  أمير

  . تحاد باإل للدول األعضاء 
 

الدول العربية   ينسجم ممارسات الحتنتهج  وكمة السليمة بما 

الدولية   الجمعية  مبادئ  ومنها  العالمية  المعايير  أفضل  مع 
ن  اف عل التأمير ن   عليساعد  بما  ،  (IAIS) لهيئات اإلشر تمكير

تحقيق   من  ن  التأمير يؤدي  جيدة نمو معدالتقطاع  . كما 

لتطبيق ال يعية  لضوابط السليم  ثقة    إل  الرقابية والتشر تعزيز 
ن بالسوق ويجذب المزيد من االستثمارات األجنبية  . المتعاملير

  ُيشار إل أن  
 
ام بالمعايير المحاسبية الدولية عامال ن  االلي 

ً
 رئيسا

ي الدول العربية
ن فن ي ظل خصوصية  ،لنمو قطاع التأمير

قطاع فن
ن فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية لل التأمير  

ً
تعقيد الذي  نظرا

به   حيث طبيعلايتصف  من  طويلة قطاع  القطاع  أنشطة  ة 
طريقة احتساب وتحديد العائد بخالف أي  المدى وخصوصية  

ن    إلنشاط آخر مما يؤدي   كة التأمير اختالف القوائم المالية لشر
 خرى.  المالية األ قوائم  العن 

ي هذا اإلطار، أول مجلس معايير المحاسبة الدولية )
( IASBفن

  
ً
باهتماما  

ً
ا خالل  كبير من   ، ن التأمير كات  شر محاسبة  موضوع 

جديد    اعتماد  ي يجب   المحدداتيوضح  معيار  الت  األساسية 

قبل من  ن    اتباعها  التأمير كات  بالمعالجات  شر يتعلق  فيما 
بدء المجلس .  بالعقود التأمينيةالمحاسبية المختلفة الخاصة 

ي 
وع فن المعيار الدولي إلعداد التقارير   العمل عل صياغة  بالشر

ي عام  (IFRS 17)ية  المال
، ليحل محل المعيار الدولي  2017فن

عقود   مجال  ي 
فن بالمحاسبة  المالية الخاص  التقارير  إلعداد 

ن ) )IFRS 9التأمير ن IFRS 17(. سيدخل المعيار الجديد  ( حير
عام   ي 

فن ل،  2023التنفيذ  ُيمكن  ن تنفيذ  وبذلك  كات التأمير شر
الوقت.   17و  9المعيارين   نفس  ي 

اُيمك    فن المعيار  لجديد ن 
(IFRS 17  )  ن كات التأمير علمن  شر اماتاتقييم    العمل  ن   اللي 

ن   بصورة دقيقة كات التأمير انية العامة لشر ن ومن  من خالل المير
ا امات  ألعتمادها  ثم  ن االلي  هذه  تجعل  ي  الت  التقديرات  فضل 

العادلة   بالقيمة  قياسها  تم  ي  الت  األصول  مع  ي و تتوافق  الت 
كاهذه الالقيمة السوقية  ها  تعكس    . تلشر

الدول العربية ب ع عدد من  الصدد، شر ي هذا 
لمعايير امواكبة  فن

يتعلقالدولية   سيما فيما  للتقارير  الجديد  المعيار الدولي  ب  ال 
التحضير لتطبيق  العمل عل  بدء  (، حيث تم  IFRS 17المالية )

ي 
أربعة مراحل   خالل  منالدول العربية  بعض المعيار الجديد فن

ي عام    للتأكد من التطبيق السليم للمعيار 
 بما يشمل:  2023فن

 . المرحلة األول: تحليل الثغرات •

 . المرحلة الثانية: تقييم األثر المالي  •

 . المرحلة الثالثة: خطة التطبيق •

 . المرحلة الرابعة: التطبيق •

ي الدول  
يعية ورقابية فن من جانب آخر، تعمل عدة جهات تشر

تطبيق  األ العربية   عل  بأعضاء خرى  التقييم الخاص  برنامج 

ن اإل  ي التأمير تقييم مستوى   إلالذي يهدف   تحاد الدولي لمراقت 
يعات الدول األعضاء  ي تشر

ن فن تفعيل المبادئ األساسية للتأمير
ي هذه الجمعية

يعية أخرى عل تطبيق  فن . كما تعمل جهات تشر

http://www.amf.org.ae/


 

 

 

 

 
ي الدول العربية:  القطاع المالي غير  واقع وآفاق  "(:  2021 أكتوبر موجز سياسات )

ي فن
ن المرصفن  "قطاع التأمير

ي   www.amf.org.aeصندوق النقد العرب 

 

9 

وضعها   ي  " الت  ن للتأمير ي  تحاد  اإل "المبادئ األساسية 
  المجالفن

ي  تمتع األشخاص الذين يشغلون مناصب   ،الرقاب  من  والتأكد 
ي هيئات  

ن أساسية فن ن    بمعايير المالءمة والتناسب  التأمير ي تعير
فن

اإل  مالءةمجالس  هوامش  واعتماد  ن  العاميير والمدراء    دارة 
العالمية الممارسات  مع  تلك  و   ،تتناسب  المبادئ  عكس 

ن و  كات التأمير .  المعايير ضمن األطر القانونية المنظمة ألعمال شر

ن باألطر    كما تقوم الجهات الرقابية كات التأمير ام شر ن بمتابعة الي 
من خالل الرقابة المكتبية والميدانية    ا القانونية الصادرة عنه 

ن   . المطبقة عل قطاع التأمير
 
، اتجهت ل ن ن بالمعايير الدولية للتأمير كات التأمير ام شر ن ضمان الي 

كات   ي بعض الدول العربية إل التعاون مع شر
افية فن الجهات اإلشر

ن   الخارجير ن  والمراجعير ن  االكتواريير اء  والخي  ن  التأمير قطاع 
للتأكد من التطبيق السليمل للمعايير   تشكيل مجموعات عمل 

 
ً
إطارا  إ الدولية، كما يتبتن بعضها 

ً
افيا ي عل المخاطر يتم   شر مبتن

خالله   كاتمن  الشر أن  من  القطاع  التأكد  تطبق كافة    ضمن 
عل عالوة  العالقة،  ذات  واألنظمة  المعايير تطبيق    اللوائح 

من جانب آخر، ينصب جانب من جهود  الدولية ذات الصلة. 
افية   ي الدول العربية السلطات اإلشر
كات  فن ام شر ن عل ضمان الي 

يعات الخاصة بجر وسطاء  و  ن والتشر ن بالقوانير غسل ائم  التأمير
 . األموال وتمويل اإلرهاب

ن التحــــديــــات و ي هواجــــل قطــــاع التــــأمير
ي الــــدول  المخــــاطر الت 

فن

 العربية: 

ي الدول  
ن فن ي تواجه قطاع التأمير كز أبرز التحديات الرئيسة الت 

تي 
ي 
فن ن يتمثالن  أساسيير ي محورين 

فن ام  العربية  ن معدل االلي   تعزيز 

بما ينسجم  بشكل متكامل  ممارسات الحوكمة السليمة  تطبيقب
العالمية،  المعايير  أفضل  ممارسات تطبيق  ساعد  يحيث  مع 

ي الدول العربية من تحقيق  
ن فن ن قطاع التأمير ي تمكير

الحوكمة فن
ة للنمو،  ن بالسوق،    إلقدراته الكبير جانب تعزيز ثقة المتعاملير

 .  األجنبية االستثمارات وجذب المزيد من

ا يؤثر  أخرى،  جهة  إدارة  من  عل  ن  كير الي  مستوى  نخفاض 
 عل  المخاطر  

ً
ن حيث  ،  القطاعاستمرار واستقرار نمو سلبا   يتعير
ن عل   كير رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر من خالل  الي 

المخاطر   تطبيق الخاصة بإدارة  تفعيلها و   أحدث الممارسات 
عل   المستوياتوتطويرها  ن بالمتعلقة    مختلف  التأمير   ،قطاع 

ي  
خفض مستوى المخاطر، ويساعد عل بالشكل الذي يساهم فن

كات القطاع عل مواجهة المخاطر.   دعم قدرة شر

ي 
ن فن التأمير ي تواجه قطاع  التحديات والمخاطر الت  ي 

تتباين باف 

ذلك بحسب العوامل االقتصادية واالجتماعية   ،الدول العربية
ي كل دولة عربية، وخصوصية التحديات   المؤثرة عل

القطاع فن

ن المقدمة، واختالف طبيعية   المتصلة بطبيعة خدمات التأمير
عل  المجمل  ي 

فن تشتمل  أنها  بيد  دولة،  كل  ي 
فن المستثمر 

 مجموعة التحديات التالية: 
 

ي المجتمع –
ي فن السيما  ات العربيةضعف الوعي التأميتن

ن عل الحياة   ي  وانخفاض الثقة  التأمير
ن قفن   طاع التأمير

ي بعض الدول العربية
ن فن ما ينتج  ،من قبل المتعاملير

ن وانخفاض حصة عنه   انخفاض معدل انتشار التأمير

ن  ي الكثير من الدول العربية  الفرد من أقساط التأمير
   . فن

ن   – كات التأمير الذي  انخفاض هامش المالءة لبعض شر
األ  بعض  ي 

فن يعود  رأسقد  إل  كات    حيان  الشر مال 
عل    ،المنخفض يؤثر  كات عل بما  الشر هذه  قدرة 

ي  ي السوق التأميتن
اماتها ومواكبة التطورات فن ن   الوفاء بالي 

إل االحتفاظ    ويؤدي  معدل  ي بالعمالء  انخفاض 
فن

المثال:    قطاعات سبيل  )عل  المتخصصة  ن  التأمير

ن   كات  تأمير ان(و الطاقة  عمليات شر  . الطير

بحجم و  – ن مقارنة  التأمير كات  شر من  عدد كبير  جود 
التأمينيةال المحافظ  وتبعير  المحلي    وتركز  سوق 

ن عل المركباتالمحافظ التأمينية   ي نشاط التأمير
 . فن

ن    يؤثر وجود الملكية – كات التأمير العائلية لعدد من شر

بتطبيق   كات  الشر هذه  ام  ن الي  مستويات  عل   
ً
سلبا

 لحوكمة المؤسسية.  ا

ضعف مستوى أداء بعض مقدمي الخدمات التأمينية   –

انخفاض نسبة االكتتابات من خالل مقدمي  المساندة، و 
وسيط    ، ن تأمير التأمينية المساندة )وكيل  الخدمات 

( مقارنة ب ي
ن المرصفن ، التأمير ن  األخرى.  دول  ال تأمير

ي  –
نقص أعداد الكفاءات الفنية المحلية المتخصصة فن

ن   العلوم اإلكتوارية ونقص أعداد االشخاص الحاصلير
ي ال

فن ن عل عل الشهادات المهنية المتخصصة  تأمير
ي القطاع ومدى مهنيتهم. 

ن فن  كفاءة العاملير

العربية   – الدول  عن  تحديتواجه  ناتجة  انتشار  ات 
ات جائحة   األنشطة التشغيلية    19-كوفيدتأثير عل 
ن   التأمير كات  أبرزها  لشر لتغطية  ومن  التسعير  خطر 

، ي ن الطت  كات    خدمات التأمير حيث ال يوجد لدى شر
ن بيانات تاريخية تساعد عل احتساب القسط   التأمير

 . بشكل صحيح

ي  –
ي تحديات تتمثل فن

ي منها القطاع فن
ي يعابن الخسائر الت 

قيمة   انخفاض  بسبب  للمركبات  االلزامي  ن  التأمير
خالل   من  تعديله  وصعوبة  ي  التأميتن  تغيير القسط 

بسبب  االقساط  هذه  حددت  ي  الت  التعليمات 

http://www.amf.org.ae/
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بها   تمر  ي  الت  االقتصادية  العربيةالظروف    الدول 
اعتبارات  الجائحة إل  إضافة  العكسية  ،  المنافسة 

 . ق األسعار وسياسة حر 

إلالحاجة  ال – اتيجيات    ماسة  االسي  وضع  ورة  ضن
وأنظمة التشغيل الالزمة لمواكبة التحديات المرتبطة  

يشهدها    التقنيةبالتطورات   ي  بما قطاع  الت  ن  التأمير
ن    بتقنياتيعرف  كات التأمير ن وتوجه عمالء شر التأمير

ي وما يتبع ذلك من ظهور  لعمليات التحول اإل
وبن لكي 

كات يجب أن    رتبطةمخاطر جديدة م بعمليات الشر

 . تواكبها الخدمات التأمينية

مستويات   – زيادة  ي 
فن ن  التأمير قطاع  دور  محدودية 

ن عل الشمول المالي نتيجة  كات التأمير عدم قدرة شر

تواكب  جديدة  تأمينية  خدمات  استحداث 
لحتياجات اال  استحداث    عدمو   ،لجمهور المختلفة 

ة  الصغير المنشآت  تستهدف  تأمينية  خدمات 
(Micro-Insurance  )  الدول من  كبير  عدد  ي 

فن

. العربية   ي تعزيز الشمول المالي
 بما يسهم فن

بعض الدول   ي 
ن فن سبق، تواجه قطاعات التأمير عالوة عل ما 

هذه   تشهدها  ي  الظروف الت  إضافية نتيجة  تحديات  العربية 
سب عل  بينها  المثال  االقتصادات ومن  ، حيث يؤثر لبنانيل 

االجنبية    انخفاض العمالت  مقابل  المحلية  العملة  قيمة 
كي و وباألخص الدوالر األ ي استمرت  ضعف مير كات الت  قدرة الشر

ن بتحصيل   التأمير الرصف    وثائق  سعر  عل  المحلية  بالعملة 

 . ن ن التغطية المناسبة للمؤمنير كما    الرسمي المنخفض عل تأمير
ي  التحتمثل أحد أبرز 

ار  ديات الراهنة فن التغطية التأمينية لألضن

وت.  ي مرفأ بير
   الناتجة عن االنفجار فن

ي للديون السيادية الناتج  من جهة أخرى يؤثر  
التخفيض االئتمابن

لبنان    الراهنةالمالية واالقتصادية    وضاعاألعن   بها  يمر  ي  الت 
اللبنانية بالتوقف عن تسديد مستحقاتها عن  وقرار الحكومة 

ه عل األصول المالية  الديون السيادية بالعمالت األ  جنبية وتأثير
الت كات  شر من  المملوكة  ن والنقدية  إل    . أمير القيود  إضافة 

عل  القدرة  وعدم  المرصفية  الحسابات  عل  الموضوعة 
ن إال عي  الحصول  التحويل إل الخارج وب األخص لمعيدي التأمير

ضفه   سعر  يبلغ  والذي  الموازية  السوق  من  الدوالر  عل 
الرسمية   الجهات  قبل  من  المحددة  األسعار  عل أضعاف 

ن و  كات. أنشطة قطاع التأمير ة للشر    يسبب خسائر كبير

 

افيةالرؤى  ن المتعلقة بتطوير قطاع   االستشر ي الدول  التأمير
فن

 ت عا صعيد السياساتاالنعكاسا العربية: 

موجز السياسات    تطرق العدد من  إل واقع وآفاق قطاع هذا 
السلطات   بها  تقوم  ي  الت  الجهود  إل   

ً
ا مشير ي  العرب  ن  التأمير

القطاع   التنظيم والرقابة عل  افية المسؤولة عن  لدعم  اإلشر
خالل    تهأنشط التنظيمية والقيام  من  ن واللوائح  القوانير ي  تبتن

واحتواء   للقطاع  المستمر  الكفيلة بالتطوير  الرقابة  بعمليات 
المرتب وعملياتالمخاطر  بأنشطته  هذا هطة  ي 

فن تسعي  كما   .

والتطورات   المستجدات  من  مجموعة  مواكبة  إل  السياق، 
إل المعايير  االمتثال  بالحاجة إل  يتعلق  ما  أهمها  من  ولعل 

ي 
فن ي  التطور التقتن بركب  واللحاق  للقطاع،  المنظمة  الدولية 

تقديم الخدمات التأمينية، وتوسيع فرص النفاذ إل الخدمات  
مينية المختلفة والمتنوعة بما يتالءم مع احتياجات مختلف  التأ

  . ائح المجتمع بهدف تعزيز مستويات الشمول المالي عالوة شر
مساعيها إل عل  للقطاع تتيح مواصلة  يعات منظمة  صدار تشر

صدار تغطيات تأمينية بأسعار منافسة وابتكار منتجات جديدة  إ
تويات  ادة مسوزي المتنوعة للسكان حتياجاتاال تتناسب مع  

 كفاءتها. 

للرؤى المستقبلية لتطوير    
ً
افا واستشر سبق ذكره  واقع ما  من 

ي   يلي القطاع، فيما  بعض التوصيات عل صعيد السياسات الت 

ي  ن العرب  التأمير قطاع  تطوير  من تستهدف مواصلة  ، وتمكينه 
نطاق التغطية التأمينية  االستفادة من   الفرص القائمة التساع 

كات،   ي بما    زيادة عمقوبالتالي  لألفراد والشر ن العرب  قطاع  التأمير
ي الدول العربية: 

   يدعم النمو والتنمية االقتصادية فن

ي 
اهيطيات وطنية لأهمية هبتن ن تطوير اسي   قطاع التأمير

ي الدول العربية عل 
افية فن وري عمل السلطات اإلشر من الرصن

ي  ن العرب  اتيجيات وطنية لتطوير قطاع التأمير
ي اسي  تتضمن تبتن

كات القطاع من مواجهة  ن شر ي من شأنها تمكير كافة الجوانب الت 
تواجهه ي  الت  والرقابية    ،التحديات  القانونية  البيئة  وتوفير 

قطاع  أنشطة  شمولية  لتوسيع نطاق  ورية  الرصن والمؤسسية 
ن  ائح  ة هذه الخدمات  وتغطية  وزيادة مستويات كفاء  ،التأمير لشر

 أوسع من السكان. 

المثال، سبيل  ي    فعل 
فن العمل  ي  عل    السعوديةيتم  تبتن

اتيجي ن  ة اسي  ورفع قطاع التركز عل دعم وطنية لقطاع التأمير
ن عل  مستوى  كات التأمير وتطوير بالعمالء،  االحتفاظ  قدرة شر

التحتية وتوفير  البنية  ية  ،  البشر إل  المؤهلةالموارد  إضافة   ،
ن   جديدة من خدمات تطوير أنواع ن    إلبما يؤدي    ،التأمير تحسير

حماية   ن  تأمير ضمنها،  ، ومن 
ً
عالميا المملكة    االدخار،ترتيب 

ن عل األعمال الهندسية    تعزيز مستوىإضافة إل   أنشطة التأمير

ن ضد الكوارث  ي والتأمير
للمنازل والمبابن الحرائق  ن ضد  والتأمير

 الطبيعية. 

http://www.amf.org.ae/


 

 

 

 

 
ي الدول العربية:  القطاع المالي غير  واقع وآفاق  "(:  2021 أكتوبر موجز سياسات )

ي فن
ن المرصفن  "قطاع التأمير

ي   www.amf.org.aeصندوق النقد العرب 

 

11 

تقوم   المالكذلك  لسوق  العامة  ي    الهيئة 
بوضع   ُعمانفن

ا العامة  اتيجيتها  توجهات  اسي  مع  عمان  "لمتوائمة  رؤية 
الرؤى المستقبلية الخاصة بقطاع   "،2040 منها  ي تنبثق  الت 
ن   من  التأمير عدد  الخاصة بالتقييم وإدارة وتتضمن  األهداف 

ن المخاطر   كات التأمير بالمالءة  لشر يتعلق  ما  تشمل كل  ي  والت 
يعية الخاصة   بتنظيم  المالية ووضع التعديالت القانونية والتشر

ن جودة آليات التسعير واألسس الخاصة بها  ،القطاع  ،وتحسير
،  ووضع الحد األدبن للتقارير االكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة 

األهداف تم وضع   ا كم  . بالعمالءورفع مستوى نسب االحتفاظ  
الخاصة   اآللية  وتشمل  ن  التأمير مؤسسات  بتنظيم  الخاصة 

ن القوى العاملة الوطنية لشغل اإل  ظ والعليا  دارات الوسبتمكير
ن  كات التأمير ي شر

 . فن

لتطوير  الرقمي  يتيحها التحول  ي 
الت  الفرص  االستفادة من 

ن   قطاع التأمير

ي يتم تطويرها باالستفادة من  االبتكاراتتستحوذ  التأمينية الت 
أعمال   مستويات كفاءة  زيادة  تستهدف  ي  ي والت  التطور التقتن

أنشطة   أتمتة  عن  ناتجة  وفورات  وتحقيق  ن  التأمير كات  شر
ُيعرف   القطاع ن ب"أو ما  باهتمام    (Insutech)  "تقنيات التأمير

ي إطار تنامي أنشطة التقنيات المالية.  
يل فعل سبعالمي واسع فن

تقنيات   استخدام  أن  إل  الدولية  التقديرات  تشير  المثال، 
إدارة   ي 

فن ن  شأنه    العملياتالبلوكتشير من  تحقيق  التأمينية 
ت اوح  وفورات  ما  ي  ن  قيمتها  أمريكي   50و  40بير دوالر  مليار 

عام   إدارة    2022بحلول  تكلفة  تقليل  خالل  من  بعده  وما 

ي . (8) التأمينية  المطالبات
فن االستثمارات  شهدت  عليه،  بناء  

ن   تقنيات التأمير ي مجال 
فن  
ً
 ملحوظا

ً
ة  ارتفاعا األخير اآلونة  عل  

نحو  مستوى العالم   مليار دوالر خالل النصف   7.4لتسجل 
عام   من  بنحو    2021األول  يزيد  ما  مليون دوالر    300وهو 

ي عام  
 . (9)بأكمله 2020مقارنة بالمستوى المسجل فن

ي الدول العربية  يةالجهود الحال  تقوم
عل تطوير األطر الالزمة    فن

التأمينية    التقنياتالستخدام   الخدمات  توفير  ي 
فن الحديثة 

ن  ل التأمير قطاع  نفس  عمالء  ي 
فن  . ن المطلوبتير بالكفاءة والكلفة 

السياق، وب  هدف مواكبة التطورات التقنية، تتطلع عدة جهات  
ي الدول العربية عل غرار الهيئة  إ

افية ورقابية فن العامة لسوق  شر
ي 
إل رفع مستويات استخدام األدوات والتقنيات   ُعمانالمال فن

الرامية   مساعيها  ، وتواصل  ن التأمير مجال  ي 
فن المالية الحديثة 

ي المنتجات المقدمة من تعزيز  نحو  
فن تشجيع االبتكار والتنوع 

ن  التأمير كات  شر تقنية  قبل  أنظمة  عل  بالتدقيق  والقيام   ،

 
8 BIS  search, “Blockchain Technology in Financial 

Services Market - Analysis and Forecast: 2017 to 2026 

(Focus on Opportunity and Use Case Analysis).”  

كات العاملة  المعلومات ورفع مستوى األ ي لدى الشر
ابن من السيي 

ن  التأمير قطاع  ي 
هذا   ،فن ي 

فن القصور  جوانب  تصحيح  ومتابعة 
قبل   من  المقدمة  التأمينية  الخدمات  جودة  ورفع  الجانب 

 . ن ي قطاع التأمير
كات العاملة فن  الشر

 (9شكل رقم )
ن عل مستوى العالم  ي مجال تقنيات التأمير

 االستثمارات فن
( 2021-2014))مليون دوالر( 

 

Source: GBINSIGHTS, (2021). “Insurance Tech Q2 2021”, 

July. 

ي 
فن ن  التأمير قطاع  عل  افية والرقابية  اإلشر الجهة  تعمل  كما 

ن  ن    التقنياتتعزيز استخدام  عل   فلسطير ي قطاع التأمير
المالية فن

تطوير   إلباإلضافة    قطروتستهدف   . وتوفير البيئة الممكنة لها 
ن ومتطلبات   تقنياتاألطر التنظيمية والرقابية لمواكبة   التأمير

ي  االمتثال
فن التقنية  التطورات  تلك  من  واالستفادة  مراقبة  ، 

ن ل كات التأمير لمتطلبات الرقابية المفروضة عل قطاع امتثال شر
ن ال ي تأمير

فن ي  فرص التطور التقتن إل االستفادة من  تسع  . كما 

الخدمات   توصيل  وسهولة  ن    إلشعة  التأمير قطاع  عمالء 
. كما تعول  مستويات  زيادة   إلباإلضافة   ن تنوي    ع خدمات التأمير

ي  
فن افية  اإلشر لزيادة    مرصالسلطة  ونية  اإللكي  الوسائل  عل 

وي    ج للمنتجات   . التأمينية ال سيما النمطية منها مستويات الي 

والذكاء االصطناعي   إل جانب االستفادة من التقنيات المالية
ي ضوء الحاجة الملحة  

ن فن ألنشطة  والميكنة لدعم نشاط التأمير
 . التقنيةمسايرة التطورات  القطاع إل 

ي  من جهة أخرى، يتم 
للتبادل الرقمي    المغربفن تطوير منصة 

المسؤولة   الهيئة  ن    عنتجمع  التأمير عل  كاتمع  الرقابة    شر
ن   التأمير وإعادة  ن  يُ التأمير القوائم    مكنّ بما  إعداد  توحيد  من 

9 GBINSIGHTS, (2021). “Insurance Tech Q2 2021”, July. 

http://www.amf.org.ae/
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كاتاإلحصائية من طرف هذه   معالجتها  شعةوالرفع من   الشر
افية قبل السلطة اإِلشر ي   . من 

فن يتم العمل   عل،  ُعمان  كذلك 
وضع  خالل  التأمينية من  الخدمات  عمليات تقديم  تسهيل 
الجهد  من  الكثير  تخترص  ي  الت  الرقمي  التحول  اتيجيات  اسي 

عل تنوي    ع واستحداث المنتجات التأمينية  ، و والوقت العمل 
 المختلفة وزيادة مساهمتها وكفاءتها. 

ن الصحي   مظلة هوسيع نطاق  أنظمة التأمير

المنتجات   أوعية  أهم  من  الصحي  ن  التأمير خدمات  تعتي  

ا قبل  من  االهتمام   التأمينية محل 
ً
نظرا افية  اإلشر لسلطات 
واالرتقاء  التنمية المستدامة  أهداف  دعم  ي 

فن الكبير  لدورها 

بناء    . ن المواطنير من يعليه،    بمستوى معيشة  ستهدف عدد 
ي عل رأسها  

توسيع نطاق    مرص والمغربالدول العربية ويأب 

ن الصحي ليشمل نطاق أوسع من المستفيدين.   من جانب  التأمير
ن الصحي العمل عل  ُعمانتستهدف آخر،   تطبيق نظام التأمير

ي السلطنة وإصدار األنظمة الخاصة به وإنشاء منصته 
اإللزامي فن
الصدد   ،الشاملة مستوى التوعية بهذا  تهدف    . ورفع    إلكما 

ي القطاع الصحي 
وضع مؤشر عام ألسعار الخدمات العالجية فن

ن   مرصكما تستهدف بعض الدول العربية مثل    الخاص.  تحفير
ال كيانات  نشاط  إنشاء  استهداف  خالل  من  ي  الطت  ن  تأمير

ي بمتطلبات  فقط  متخصصة  ن الطت  ي نشاط التأمير
لرأس المال  فن

ي تزاول أكير من نشاطتلك المفروضة عل   قل منأ كات الت    الشر
كات   شر أعمال  تطوير  ي 

فن ستساهم كافة هذه الجهود   . ي تأميتن
خدمات   تقديم  ي 

فن مستويات كفاءتها  وزيادة  العربية  ن  التأمير

  التأمينية المتخصصة. 

ن متناهي الصغر تشطيع   خدمات التامير

ائح كما سبق اإلشارة ، يعتي  الوصول بالخدمات التأمينية للشر
السكان   من  الدخل  العربمنخفضة  الدول  ي 
أهم ية  فن أحد 

ي وتحول دون زيادة   ن العرب  ي تواجه قطاع التأمير التحديات الت 
تركز  عليه،  العربية.  الدول  ي 

فن المالي  الشمول  مستويات 

المرحلة المقبلة عل  ي 
ي الدول العربية فن

افية فن السلطات اإلشر
ي الدول العربية. 

ن متناهي الصغر فن  تشجيع خدمات التأمير

ي 
ن ففن ن عل فلسطير كير يتم الي  حقيق أهداف الشمول المالي  ت، 

ن متناهي الصغر  يعي للتأمير
والسماح    ،من خالل وضع إطار تشر

كات متخصصة   شر ابتأسيس  مجال  ي 
ن متناهي الصغر فن لتأمير

ومزاولة النشاط   ،بمتطلبات قانونية أكير بساطة عند التأسيس

 
10  IFC, (2014). “Survey on Islamic Finance and SMEs”. 

The International Finance Corporation, Washington 

D.C. 

ات من   هيئة سوق رأس المال الفلسطينيةمع قيام   ن بمنح تحفير
فئات مجتمعية بسيطة.    إل  بهأجل نمو هذا النشاط والوصول  

ي هذا اإلطار، 
ي  كذلك  تم  فن

يعية  إصدار ، مرصفن أول صيغة تشر
ن متناهي الصغر  كات  اهتمت ب  ،للتأمير ة الشر وضع ضوابط مباشر

والجمعيات والمؤسسات األهلية المرخص لها من أجل توزي    ع  
ن متناهي الصغ  ر. وثائق التأمير

ي  
فن افية  اإلشر السلطات  تعمل  ت  المغربكما  فعيل  عل 

المالي   للشمول  الوطنية  اتيجية 
ن  بهدف  االسي  التأمير تطوير 

ن    الشامل ي  الخدمات المالية.    إل  الوصولوتحسير
،  هذا اإلطار فن

االجتماعي تعد   واالحتياط  التأمينات  مراقبة  وع   هيئة  مشر
اإلطار المرجعي لتوزي    ع    لتطوير مراجعة مدونة التأمينات وذلك  

الشفافية والممارسة   قواعد  ن وتعزيز    السليمةمنتجات التأمير

ن  ي لمنتجات التأمير
وبن اإللكي  للتسويق  وضمان  وإحداث إطار 

ن ذوي الدخل المنخفض.    حماية متناسبة وكافية للمستهلكير

ي الد
ن التكافاي فن  ول العربيةهطوير سوق التأمير

التأمينية   الخدمات  عل  الطلب  من  مهم  جانب  غير هناك 

خدمات   لمحدودية   
ً
نظرا العربية  الدول  من  عدد  ي 

فن ُمغظ 
يعة ن المتوافقة مع الشر (  التأمير ن التكافلي . فعل سبيل )التأمير

ي المائة   90المثال، تشير تقديرات المؤسسات الدولية إل أن  
فن

ي السعودي
ة تفضل الخدمات المالية  من مؤسسات األعمال فن

يعة.   ي المتوافقة مع الشر
ي  54 المغرب واألردن وتبلغ النسبة فن

فن
ي المائة عل التوالي  45المائة و 

ي الفن
اوح النسبة فن دول  ، فيما تي 

ن  خرى األ عربية  ال ي المائة 35و 20ما بير
   . )10(فن

 
 
ن التكافلي محدودة كذلك عل مستوى    ال تزال خدمات التأمير

ن التكافلي نحو   ،العالم مليار   23حيث يبلغ حجم أصول التأمير

دوالر بحسب تقديرات مجلس الخدمات المالية اإلسالمية بما  
ي المائة فقط من إجمالي قيمة األصول المالية    0.9يمثل نحو 

فن

ي عام  
فن يعة البالغة قيمتها  الشر  2.7نحو    2020المتوافقة مع 

 . (11)تريليون دوالر  

 
  

11 IFSB, (2021). “Islamic Financial Services Industry 

Stability Report 2021”. 

http://www.amf.org.ae/
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 (10شكل رقم )
يعة عل  األهمية النسبية للخدمات المالية المتوافقة مع الشر

 (2020مستوى العالم )%( )

 

Source: IFSB, (2021). “Islamic Financial Services 

Industry Stability Report 2021”. 

الدول العربية وأهمية  ي 
التأمينية فن لخصوصية األسواق   

ً
نظرا

التكافلي تطوير   ن  التأمير من   منتجات  أوسع  ائح  شر لخدمة 

ي بعض الدول العربية    المستفيدين،
افية فن تسع السلطات اإلشر

ي    إل
هذه األسواق. ففن مثل  العمل عل مرصتطوير  ، يجري 

 . ن التكافلي للتأمير يعي 
ي  تطوير اإلطار التشر

فن ، المغربفيما تم 
ن التكافلي   ي لمزاولة التأمير

إلدخاله  توضع اإلطار القانوبن  
ً
مهيدا

ن التنفيذ  من تنوي    ع عرض المنتجات والخدمات مك  يُ بما حير ن 
 واستقطاب فئة غير  

ً
  إل حد اآلن.   مشمولة تأمينيا

ن  ام بالمعايير الدولية لقطاع التأمير ن  االلي 

ن  تركير المهم  ل  من  المستقبلية  يعية  لجهات  الجهود  التشر
العربية   الدول  ي 

فن افية  صناعة    االرتقاء  علواإلشر بمستوى 

ن من خالل انتهاج أحدث الممارسات العالمية ذلك من   ،التأمير
  الصادرة الصلةذات  المحاسبيةالمعايير  أحدث  خالل تطبيق 

ن عل إدارة المخاطر   إلإضافة   . عن المؤسسات الدولية كير الي 
خال من  بها  المتعلقة  المؤسسية  واألبعاد  المخاطر  إدارة  ل 

(Enterprise Risk Management-ERM ي تُمثل أحد ( الت 
ي تحد من المخاطر المصاحبة للكثير من التحديات   األدوات الت 

ن بشكل عام   كات التأمير شر ي تواجهها  عملية    وبالتالي تنظمالت 
 . ن ن عل قطاع التأمير    دعم عملية صنع القرار بشكل كبير للقائمير

ي   إلهعزيز الطهود الرامية 
 رفع الوعي التأميتن

افية المسؤولة عن  تتضمن الرؤى المستقبلية للسلطات اإلشر

ن  التأمير الدول العربيةقطاع  ي 
عل توفير طلب كاف    فن العمل 

مستوى ال رفع  طريق  عن  والثقافة  للمنتجات التأمينية  وعي 

ن  سواء  فيما يتعلق ب  التأمينية ن ضد    عل المشاري    عالتأمير والتأمير

الطبيعية.  الكوارث  ن ضد  والتأمير ي 
والمبابن للمنازل    الحرائق 

ي أعقاب  
، خاصة فن ي ن الطت  ن عل الحياة والتأمير عالوة عل التأمير

 .  19-جائحة كوفيد

ي 
، يواصل البنك المركزي تعزيز جهوده الرامية نحو األردنففن

ائح المجتمع المختلفة، حيث عملت   ن شر ي بير رفع الوعي التأميتن

افية المسؤولة عن قطاع  ن خالل السنوات  السلطة اإلشر التأمير
تستهدف زيادة مستويات  السابقة عل إصدار عدة منشورات  

ل نصية التوعية التأمينية من خالل الوسائل المختلفة )رسائ
ة   من خالل  التوعية ، التوعية التأمينية اإلذاعية، SMS)قصير

ي اإل  التواصلوسائل  استخدام  
وبن  ,Facebook, Egov)  لكي 

website, MIT application .)    من جهة أخرى، تقوم الجهة
ن حول أي  المختصة ب اإلجابة عل استفسارات جمهور المواطنير

ي وتوفير و  سائل لحل نزاعات  جانب من جوانب النشاط التأميتن
ن لضمان   ي إدارة التأمير

فن  من خالل مديرية مختصة 
ً
ن وديا التأمير

مستحقيه بشعة وكفاءة ومهنية   إلإيصال التعويض المناسب  
جانب  عالية ن ، إل  التأمير نزاعات  لهم   حل  المؤمن  ن  لتمكير

ن   كات التأمير ن من حل نزاعاتهم مع شر والمستفيدين من التأمير
ا للطرق  استنفاذهم  عللودية،  بعد  تعليمات    عالوة  إصدار 

ي  
الشكاوى بموضوعية وحيادية عالية مراعية  لضمان النظر فن

ذات العالقة وذلك بما  ن واألنظمة  يعات والقوانير بذلك التشر

  . ي اع التأميتن
ن  يكفل حقوق جميع أطراف الين

جهة أخرى عل    ،من    ،إعداد الدراسات والبحوث يتم العمل 
ن مؤسسات القطاع من خالل نشر  يجابية بوتعزيز المنافسة اإل  ير

ن   التأمير كات  شر واقع  عن  المختلفة  واإلحصاءات  البيانات 
  ، ن التأمير قطاع  اعمال  نتائج  تقرير  أهمها  من  ي  والت  والقطاع 

ن المركبات إضافة إلحصاءات مفصلة ، ومؤشر الشكاوى لتأمير
ي الخاص ن الطت  ن عل الحياة،  عن التأمير   وإحصاءات حول التأمير

سنوية، فيما يتم كذلك إصدار   ة  بدورية  حصائية شهرية إنشر
 . ن ات األساسية حول أداء قطاع التأمير  للمؤشر

تواصل التأمينات واالحتياط االجتماعي   كما  ي   هيئة مراقبة 
فن

من   المغرب المالي  والتثقيف  للتوعية  اتيجيتها  اسي  تفعيل 
عمل توعويةخالل إطالق حمالت   لرفع الوعي   وتنظيم ورش 

ي تسع الهيئة إل اتساع نطاق  بأه مية الخدمات التأمينية الت 
ن   . شموليتها لعدد أكي  من المواطنير

هع فرص  اإلقليمي  االستفادة من  التعاون  قطاع   لتطوير زيز 

ن  ي   التأمير  العربر

ي الدول  
ن فن  أرحب لتعزيز نشاط التأمير

 
ي مجاال يوفر التكامل العرب 

فورات السوق  العربية عل اختالف أنشطته باالستفادة من و 

ي يتيحها سوق قوامها   مليون نسمة. بناء  عليه، تسع   421الت 

يعة الخدمات المرصفية المتوافقة مع الشر
إصدارات الصكوك
يعة صناديق االستثمار المتوافقة مع الشر
 التكافلي 

ن التأمير

http://www.amf.org.ae/
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ي بعض الدول العربية 
افية فن االستفادة من   إلالسلطات اإلشر

ي   الت  األسواق تالمكاسب  ي 
فن التوسع  مستويات  زيادة  تيحها 

ي 
ففن المجاورة.  افية  لبنان  التأمينية  اإلشر الجهات  تتطلع   ،

منصة  والرقابية   التأمينية  لإقليمية  لتوفير   تخدملخدمات 
سوري سيما  وال  ي  العرب  ق  المشر والعراق   ةمنطقة  ،  األردن 

ي  لكفاءات  باالستفادة من ا
ن المتوفرة فن ي قطاع التأمير

المتقدمة فن

كات  لبنان. إضافة إل السعي لجذب  ن شر ن    التأمير وإعادة التامير
ق األيكون مركزها األالعالمية ل ي منطقة الشر

فن ي ساسي 
فن وسط 

ي المنطقة العربية  لبنان
ن فن  . بما يعزز من تطور سوق التأمير

 
هقديم   عا  ن  التأمير كات  شر هأمينية  تشطيع  خدمات 

المناخيةو،  مستدامة المخاطر  المسؤولية   ،هغطية  وهعزيز 
 االجتماعية  

ي مجال تعزيز نظم تعتي   
ن فن ن الرئيسير ن أحد الفاعلير كات التأمير شر

والتحوط ضد المخاطر العالمية الناتجة  االستدامة االقتصادية  
ي 
افية فن ي هذا اإلطار، تسع السلطات اإلشر

عن تغير الُمناخ. فن

كاتتعزيز دور    إل  المغرببعض الدول العربية مثل  ن    شر التأمير
ي مجال  

ن فن من خالل إعداد  مة االقتصادية  االستداوإعادة التأمير

استثمار   تشجيع  أجل  من  المعنية  الجهات  مع  اتفاقيات 
كات اء  الشر ي األصول الخرصن
ي  ،  فن

ي تندرج فن التنمية  إطار  وتلك الت 

ي من شأنها توفير    إلالمستدامة. إضافة   وضع جميع التدابير الت 
 مخاطر المناخية. للمالئمة ومنتجات تأمينية   تغطية

ي  
فن المعنية  الجهات  تواصل  تحقيق    مرصكما  عل  العمل 

ن المرصي وأهداف التنمية   المسئولية االجتماعية لقطاع التأمير
لجنة من   الهيئة العامة للرقابة الماليةشكلت    ، حيثالمستدامة

ن التكافلي  توزي    ع فائض التأمير ي 
وقد   ،الموزع  غير أجل البت فن

عات من أجل تقديم الدعم المادي    أقرت اللجنة العديد من التي 

ي   تقدم    إلوالعيتن ي  الت  العامة  الصحية  الكيانات  من  العديد 
 عن توفير  

 
خدمات الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع، فضال

لذوي   الرعاية  توفير  عل  تعمل  لجهات  المادي  الدعم 
 االحتياجات الخاصة ودعم التعليم. 

 المصادر باللغة العربية

– ( ، ي (. "استبيان الرقابة عل القطاع 2021صندوق النقد العرب 
: الواقع واآلفاق".  ي

 المالي غير المرصفن

(. 2021معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي، )  –
كات  "الكلمة االفتتاحية لالجتماع عالي المستوى حول حوكمة شر
، يوليو.  ي ن ومكافحة الجرائم المالية"، صندوق النقد العرب   التأمي 
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– IFC, (2014). “Survey on Islamic Finance and 
SMEs”. The International Finance 
Corporation, Washington D.C. 

– IFSB, (2021). “Islamic Financial Services 
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– GB INSIGHTS, (2021). “Insurance Tech Q2 
2021”, July. 

 
 

ةل   ن هذه السلس خرى م صدارات الأ ىل الإ ع ع رىج زايرة لالطال ملوقع    يُ ا

ال  لت ل الرابط ا يب من خال ر د الع دوق النق لكرتوين لصن لإ  :ا

www.amf.org.ae   

 

ةل  ن هذه السلس در م لية: الأعداد    ص ا  الت

 

العربية من  • يف ادلول  الأول: الهنوض ابملرشوعات الصغرية واملتوسطة  العدد 

 .(2019المتويل )مارس  خالل زايدة فرص نفاذها اإىل  

)أأبريل   •  .(2019العدد الثاين: رمقنة املالية العامة 

 (.2019العدد الثالث: العداةل الرضيبية )مايو   •

 (.2019العدد الرابع: أأمن الفضاء الس يرباين )يونيو   •

دروس مس توحاة من التجارب   • العدد اخلامس: املدن اذلكية يف ادلول العربية: 

 (.2019العاملية )يوليو  

 (.2019العدد السادس: اس تقاللية البنوك املركزية )سبمترب   •

 (.2019العدد السابع: الاندماج يف سالسل القمية العاملية )أأكتوبر   •

 (.2019العدد الثامن: الاستامثر املؤثر )نومفرب   •

 (.2019العدد التاسع: العبء الرضييب )ديسمرب   •

وال • اخلاص  القطاع  الرشاكة بني  العارش:  )يناير العدد  ادلول العربية  يف  عام 

2020.) 

العربية  • ادلول  يف  اإصدار العمالت الرمقية  وأ فاق  عرش: واقع  احلادي  العدد 

 (.2020)فرباير 

http://www.amf.org.ae/
http://www.amf.org.ae/
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الثاين عرش: حزم التحفزي املتبناة يف مواهجة تداعيات فريوس كوروان   • العدد 

 (.2020املُس تجد )أأبريل  

فريوس كوروان املُس تجد عىل قطاع الطريان  أأزمة  العدد الثالث عرش: تداعيات   •

)مايو    (.2020وس ياسات دمع التعايف يف ادلول العربية 

الرابع عرش: خماطر • املُس تجد   كوروان  فريوس أأزمة  ظل  يف العام ادلين  العدد 

 (2020)يونيو  

فريوس كوروان  • أأزمة  عرش: تداعيات  اخلامس  قطاع العدد  عىل  املس تجد 

)يوليو    (.2020الس ياحة يف ادلول العربية وس ياسات دمع التعايف 

عرش: حزي • السادس   من  الاقتصادي  التعايف  دلمع  املُتاح  الس ياسات العدد 

 (.2020العربية )سبمترب   ادلول  يف  املُس تجد   كوروان  فريوس جاحئة

 (.2020العدد السابع عرش: الشمول املال الرمقي )ديسمرب   •

 (.2021)يناير    دور الشمول املال يف متكني املرأأةلعدد الثامن عرش:  ا •

صنعالعدد التاسع عرش:   •  اس تخدام الاقتصاد السلويك يف دمع معلية 

ودولية  •  (.2021)ابريل    الس ياسات الاقتصادية: جتارب اإقلميية 

العدد العرشون: حنو عقد اجامتعي جديد يف ادلول العربية: دور املالية العامة  •

 (.2021يونيو  )

ادلول   • يف  التحتية  البنية  وخيارات متويل  والعرشون: حتدايت  احلادي  العدد 

)أأغسطس    (.2021العربية 

• " والعرشون:  الثاين  ومبدأأ العدد  لفر،  أأثر  العرض،  جانب  اقتصادايت 

)سبمترب    الرضيبية ابدلول العربية  مدخل لالإصالحات  "الرضيبة تقتل الرضيبة":

2021). 

والعرشون:   • الثالث  ادلول  العدد  املرصيف يف  املال غري  وأ فاق القطاع  "واقع 

 (.2021)أأكتوبر    العربية: قطاع التأأمني"
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