
ي إلعادة التكافل   إلنشاء حان الوقت  هل    مجمع عرب 

ن " ي للتأمي  اضية السابعة لإلتحاد العام العرب 
مستجدات التكافل وآفاق التطور: كيف يمكن    الندوة اإلفتر

ن اإلقليمية دعم صناعة التكافل؟”  كات إعادة التأمي   لشر

 

ي للت   280ما يقرب من    بحضور  ن مشاركا، عقد االتحاد العام العرب  اضية السابعة  دوته ا ن   أمي  يوم األربعاء  الفتر

ي  
  /بعنوان   2021/ 7/ 7الموافق  الماضن

ن اإلقليمية دعم صناعة التكافل؟”  ” كات إعادة التأمي   مستجدات التكافل وآفاق التطور كيف يمكن لشر

ن  ي تواجه صناعة التامي 
ين عل أن   وناقشت هذه الندوة التحديات التر ، حيث اتفق جميع المحاضن   التكافلي

اا  إىل  ي 
يرتقر التكافلي مازال ال   

ن التأمي  أبوزيد لقطاع  السيد/ شكيب  أوضح  المأمول منه حيث  ن    -لنتائج  األمي 

ي خالل عام   التكافلي للوطن العرب 
ن ن حيث بلغ أجماىلي اقساط التأمي  ي للتأمي    2019العام لإلتحاد العام العرب 

ي فقط  لتدوالر أمريكي بينما يمثل تغلغل ا   مليار   12,874.63ما قيمته   ي الوطن العرب 
 التكافلي فن

ن ما نسبته  أمي 

عد نسبه ضئيله 37.77
ُ
 % وهي ت

ا  أيضا  عليه  أكد  الذي  األمر  الفهري    / لسيد وهو  الفاسي  التنفيذي    –يوسف  كة    –الرئيس  كة    –  SCRشر شر

ن المركزية حيث أشار أنه يبلغ تعداد   حواىلي  إعادة التأمي 
ن ن ينمو  أ أنه من المتوقع مضيفا مليار،  1,8المسلمي 

ن  التأمي  التكافلي  سوق  إىل    6  وصوال  القادم  العقد  مدى  عل  الرقم  هذا  خالل    50أضعاف  ،  2025مليار 

ي حديثه  
ي أغسطس  متطرقا فن

ي المغرب والذي تم إقراره فن
 التكافلي فن

ن يعي للتأمي  من    2019اىل أن االطار التشر

ي الجريده الرسميه خالل األشهر القليله القادم المنتظر نشر 
 ه ه فن

يك    -كما أكد السيد/ بوبكر أجدير  ن    IFAAS  –شر التأمي  التكافل البنكي عل عكس  عل أن شعة نمو قطاع 

أسامه   السيد/  ، وقد أشار  التنفيذي    –عابدين  التكافلي ورة    –الرئيس  للتكافل إىل ضن الوطنية  ي  أبوظت  كة 
شر

التكافل عل والم   تسويق  التكافلي   
ن التأمي  قاعدة  لتوسيع  الفكرة  أنتشاره وجذب رؤوس  سا أساس  عدة عل 

عد أحد أهم  األموال وإلنجاح هذا الق 
ُ
طاع البد من االكتتاب الصحيح وتنوع المحفظه، كما وضح أن البنوك ت



مثل   ن حيث  التأمي  لتوزي    ع  نسبته    Bank Assuranceالقنوات  كة  19ما  الشر ن  تأمي  أقساط  إجماىلي  % من 

 2020خالل عام 

ي، يرى السيد/ مارسيل عمر باب   ن كة سويس ري )تكافل(    –لتنفيذي  رئيس ا ال   –وبالنظر إىل السوق المالت  شر

من   يحد  التنظيمي  اإلطار  أن  منها  عوامل  عدة  إىل  ترجع  يا  ن مالت  ي 
فن التكافلي   

ن التأمي  سوق  قوة  "أن  يا  ن مالت 

كات كما المنافس  ن الشر سه بي  ن ا   ه الشر إلسالمي فضال عن أن البنوك اإلسالمية  أن الحكومه منفتحه عل التأمي 

ي السوق زادت من قوته" قوية وكذلك  
كات متعدده الجنسيات فن  وجود شر

محمد   السيد/  منها  ذكر  ي 
والتر تواجهها  التر  والصعوبات  التكافل  إعادة  عن  للحديث  الندوة  تطرقت  كما 

كة دار التكافل غياب    البحرين سابقا ، و عضو مجلس    –لهانوفر ري    –ئيس التنفيذي  الر    –يعقوب   إدارة شر

ي البلدان العربيه كانت من أهم الصعوبات التر تواجه صناعة إعادة  
إطار تنظيمي سليم وإختالف النماذج فن

، وهو األمر الذي أكد عليه السيد/ شكيب أبوزيد وأضاف عل ذلك ا   التكافلي
ن لخسائر المتكبده نتيجه  التأمي 

كات ال  ي األمر الذي  ت عدم تنوع المحفظه الخاصه بشر ي السيارات والطت 
كافل وإعتماد بعضها عل االكتتاب فن

ن   يضخم حجم المخاطر والخسائر المتكبده إلعادة التأمي 

ي الختام، 
ن إقليمية رائده )  وفن كات إعادة تأمي  ورة إنشاء شر ين عل ضن التجربه  ( مثل  Leaderأوض المحاضن

وتنظيم التونسية،  اإلعادة  كة  شر ي 
فن ممثله  التكافل    التونسيه  إلعادة  ي  عرب  إقليمي  من  مجمع  بدعم  يكون 

 . ن  المساهمي 

أبوزيد   السيد/ شكيب  العام    –كما دىع  المؤتمر  الجميع لحضور  ن  للتأمي  ي  العرب  العام  لإلتحاد  العام   
ن األمي 

ة من    33ال   ن الذي تقرر عقده خالل الفتر ي للتأمي  ي مدينة وهران    2021/ 10/ 13إىل    10لإلتحاد العام العرب 
فن

ا ج بال  ي يواجهها 
التر ُبعد نظرا لظروف االستثنائيه  العام حضوريا وعن  أنه سيقام هذا  لعام جراء  زائر موضحا 

 أزمة كورونا 

ن  كة المركزية إلعادة التأمي  كة اإلعادة   SCRومن الجدير بالذكر، أنه قد تم تنظيمي تلك الندوة برعاية الشر وشر

ن  CFPAومدرسة    IFAAS، ومشاركة مع  Tunis Reالتونسية    للتأمي 

ن سنة   ي للتأمي  ي    –، و  هو الجهة الوحيدة الممثلة    1964تأسس اإلتحاد العام العرب  عل صعيد الوطن العرب 

الخدمات    – و  الوساطة  كات  شر و  ن   التأمي  ي  مراقت  هيئات  و  اإلتحادات  و  ن  التأمي  إعادة  و  ن  التأمي  كات  لشر

 الطبية. 
 

فيديو  ل زيارة  الويبينارمشاهدة  يمكنكم  اليوتيوب،  للتأمين على  العربي  العام  اإلتحاد  هنا أو    قناة    الضغط 

(English( / )rançaisF ) 

https://www.youtube.com/channel/UCYoIlfwVtsOUSu9ikgat4QA
https://www.youtube.com/watch?v=iP9Xh_oON4c&t=1005s
https://www.youtube.com/watch?v=nR-fHu2T-C0&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=Rjfc943p4XY&t=24s

