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  الدولةفي  يالتكافلالتأمين قطاع المركزي يصدر تقريراً عن المصرف 

 2021مليار درهم عام  14.8 واألصولمليار درهم  4.35االشتراكات المكتتبة  بلغت  

 

تقريراً مفصالً أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  (:2023 فبراير 17أبوظبي )

وتعزيز  ،جهوده لتطوير هذا القطاع الحيوي وذلك في إطار، قطاع التأمين التكافلي في الدولة عن

  عالمياً. التأمين التكافلي قاسوأ ضمن الدولة مكانة

شهدها يوالتطورات الرئيسة التي  ،إلماراتا دولة أهم مزايا قطاع التأمين التكافلي في ويبرز التقرير

 يسلط. باإلضافة إلى ذلك، والرقابيشرافي من النواحي النوعية والكمية، خاصة ما يتعلق بالجانب اإل

 والرقابةمهام اإلشراف  المركزي وتولي المصرف، الشرعية العليا إنشاء الهيئةالتقرير الضوء على 

ومبادرات الهيئة  ،2020( لسنة 25قانون اتحادي رقم )بمرسوم البناًء على  على قطاع التأمين

تطوير آليات عبر التشغيلية  اممارساته نميةلسوق التأمين التكافلي، وتالرقابي المتعددة لتطوير اإلطار 

 هذا القطاعفي ثقة الشرعية من أجل تعزيز المعايير وال ،الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي

اإلمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المجال دولة ال سيما أن  والشرعي،اليقين القانوني و ،ومرونته

 .1979عام منذ 

 وتطور مؤشراته المالية المختلفة في السوق المحلية قطاع التأمين التكافلي دورظهر التقرير تنامي يو

مين أالتالمكتتبة من قبل جميع شركات  االشتراكاتجمالي إ وصل حيث .2021 إلى 2018 عاممن 

عام ب %( مقارنة0.51بنسبة نمو )، 2021في عام مليار درهم  4.35 إلى التكافلي العاملة في الدولة

إجمالي  من( %9.82) نسبة تشكل قيمة هذه االشتراكات المكتتبةلمليار درهم،  4.32 والبالغ 2020

 .2021في عام مين األقساط المكتتبة في قطاع التأ

من إجمالي  %(43.6) واستحوذ نشاط التأمين التكافلي الصحي على الحصة األكبر، وبنسبة

التأمين التكافلي نشاط ، يليه 2021بالدولة في عام  يالمكتتبة في قطاع التأمين التكافل االشتراكات

العائلي وعمليات تكوين  يالتكافل التأمين %(، ثم نشاط38.3)بنسبة على الممتلكات والمسؤوليات 

 %(.18.1)األموال بنسبة 

، وجميعها 2021ة في نهاية عام شرك (12عدد شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة )وبلغ 

، فيما بسبب أنشطة الدمج واالستحواذالقادمة ، مع إمكانية انخفاض هذا العدد في الفترة طنيةشركات و

عدد وثائق  ارتفعوأجنبية. كما شركة وطنية  (62)بلغ عدد شركات التأمين العاملة في قطاع التأمين 

مقارنة ، 2021في عام  وثيقة( 992,106) صل إلىيل بدرجة ملحوظةالتأمين التكافلي المكتتب بها 

 .   2020وثيقة في عام ( 820,517)بـ 

عدة ملفات أخرى تتعلق بأعمال قطاع التأمين التكافلي منها، عمليات االستدامة،  التقرير استعرضو

جميع شركات التأمين التكافلي استراتيجيات محددة  موضحاً أن لدى، التحول الرقمي آفاق، ووالتوطين
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واستطلع التقرير الممارسات الحالية لشركات التأمين التكافلي ومبادرتها لتعزيز  .للتحول الرقمي

أدائها المالي والتقني وتبني أفضل ممارسات االستدامة، والمساهمة في جذب وتشجيع وى ستم

  المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي للدولة.

 

 .هناالضغط ، يرجى اإلنجليزيةالتقرير المذكور والمتوفر باللغة لالطالع على 

  

 -انتهى-

 

 

 

 

https://www.centralbank.ae/media/5pfeshog/takaful-insurance-report-2022-1.pdf

