
تثمار في التأمين التكافلي السعودية تتجه لالس شرآات
اإلسالمية السندات

نت.األسواق –دبي 

ويا وسريعا، مع الصكوك في نموا ق المصرفية اإلسالمية أن تتحالف صناعة التأمين التكافلي السعودية، التي تشهد توقع خبراء وتنفيذيون في
االستحواذ على  ي عمليةالتكافل هذه في منافسة صناديق التحوط الغربية، والبنوك الخليجية ف السوق المحلية، مرجحين أيضا أن تبدأ شرآات

 . تحظى بتصنيف ائتماني عال النصيب األآبر من نسبة إصدارات الصكوك السعودية، التي عادة ما
 

األول أن شرآات  :ناالقتصادية السعودية اليوم، سبب هذا التوجه االستثماري الحديث إلى عاملي وأرجع الخبراء في تقرير نشرته صحيفة
أرآانها،  ، والعقار أحدالمهمة في أسواق الدخل الثابت التي تعد السندات، والصكوك التأمين التقليدية واإلسالمية تعد من الجهات االستثمارية

في هذا القطاع بعد  األسهم والقطاع العقاري، إال أن النظرة تغيرت حيث جرت العادة أن تستثمر شرآات تكافل الرسوم التي تحصل عليها في
.الحادة في هذه األصول العقارية االنحدارات

موجداتها القابلة  من% 70الصادرة من الجهات التنظيمية، التي تفرض على شرآات التأمين إبقاء  أما السبب الثاني فيرجع إلى التعليمات
 يسى، آبيريقول أنطوان ع. خارج السعودية" أدوات الدخل الثابت"سيولة  لالستثمار مقومة بالريال السعودي، في محاولة للجم مغادرة

وفي السياق ذاته، قال . "سيساعد صناعة السندات المحلية من المؤآد أن النمو في القطاع"التنفيذيين في شرآة أليانتز السعودي الفرنسي 
فل المتشددة منعت شرآات التكا ، إن التنظيمات John A Sandwickإدارة األصول والثروات اإلسالمية في شرآة  جون ساندويك، مستشار

الخليجي  قاراتاألزمة الحالية في قطاع الع: "وتابع في مقابلته مع رويترز. العالية السعودية من االستثمار في الموجودات ذات الخطورة
بيًا أنه في حين أن قطاع التكافل السعودي سيخرج من األزمة نس وأضاف". 2010وعام  2009سَتظهر آثارها في نتائج شرآات التكافل لعام 

 .أن شرآات التكافل في البحرين أو اإلمارات يمكن أن تعاني خسائر في محافظها دون أضرار، إال

األسباب في  بعض استثمرت معظم موجوداتها في العقارات واألسهم، وليس في الصكوك، وتعود وقال الخبراء إن شرآات التكافل في المنطقة
عود إلى جزء من هذه المشكلة ي: "يعلق على ذلك ساندويك بقوله. الممتازة ذلك إلى عدم وجود موجودات إسالمية من الدرجة االستثمارية

ة تمامًا عما يمكن أن باالستثمار في قطاعات بعيد تنظيمية، حيث إن شرآات التكافل في مناطق االختصاص غير المتشددة ُسِمح لها أسباب
توى الالزم، آما أن دون المس لكن عيسى قال إن العوائد على السندات هي في الوقت الحالي". التأمين التقليدي نعده استثمارًا حصيفًا في
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أن  دية تعنيفي السوق، حيث إن المنافسة الشديدة بين البنوك القوية باألموال النق هناك عددًا أقل من المطلوب من اإلصدارات المطروحة
آالة في شرآة سوليداِرتي، بسيسو، آبير اإلداريين في الو قال أشرف. القروض تبقى هي الخيار المفضل للتمويل بالنسبة للشرآات السعودية

. »ن أسواق المنطقةوأقلها تطورًا من بي السعودية هي أآبر سوق للتأمين«: التكافل والتابعة للبنك البحريني إثمار الذراع المتخصصة في
مبدئيًا للعمل  رخيصًايذآر أن شرآة سوليدارتي ُمِنحت ت". أموالي في اثنين أو ثالثة من الصكوك ال أستطيع أن أضع جميع: "وتابع بسيسو

اب عام أولي حين تطرح أسهم شرآتها التابعة في السعودية في اآتت مليون ريال سعودي 200، وتعتزم جمع نحو 2008في السعودية في عام 
. القليلة المقبلة على مدى األشهر

إلزاميًا أدت إلى  صحيهي في مستويات متدنية، لكن الجهود الحكومية الرامية إلى جعل التأمين ال معدالت التغلغل السوقي للتأمين في المملكة
 ن فيمقدار الوعي بالمنتجات التأمينية األخرى آذلك، آما قال التنفيذيو ، حيث إنها زادت من% 20تحقيق نمو سنوي بنسبة تزيد على 

نة وفقًا لتقرير من شرآة إرنست آند يانج نشر في الس ،2007مليار دوالر في عام  1.7بلغ إجمالي أقساط التأمين في المملكة . الصناعة
المية والشرآات التأمين اإلس ويحذر الخبراء من أن من الصعب التمييز بين شرآات. أقساط التكافل في العالم الماضية، يمثل نحو نصف

قطر اإلسالمي  وبدأ بنك. التأمين التقليدية تشغل أنموذجًا للتأمين التعاوني يشبه التكافل التقليدية في السعودية، على اعتبار أن شرآات
خبرة بنك قطر في  مشروع مشترك في أعمال التكافل، من خالل االعتماد على وشرآتا جنرالي وبيما اإليطاليتان محادثات مبدئية بهدف إنشاء

في الوقت . يماوالحضور المحلي والخبرة لشرآة ب المصرفية اإلسالمية، ومعرفة جنرالي ومهاراتها في سوق التأمين وإعادة التأمين، قطاع
، قالت إنها وقعت اتفاقية مع البحرينية الشرآة األمريكية إيه إم بيست أن تكافل إنترناشنال، المدرجة في البورصة نفسه تقريبًا، ذآر تقرير من

خدماتها التأمينية  حسينقسم التأمين العائلي لتصل إلى خمسة ماليين دوالر للفرد، سعيًا منها لت شرآة هانوفر ريتكافل لزيادة تغطيتها في
فقد أعلن . ظ العمالءجديدة في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة حصتها من محاف ومنذ فترة والشرآات األخرى تطلق منتجات. وتوسعة محفظتها

ناتجين عن حادث، شاملة تغطي العجز والوفاة ال ، الذي يصفه بأنه يقدم خطة تأمين"رعايتي"دبي اإلسالمي إطالق منتج تكافل باسم  بنك
من  2009مي لعام العال من جانب آخر، فإن مصر، رغم أن الحديث عنها في تقرير التكافل". معقول للغاية حيث يتوافر مقابل قسط سنوي"

 تغلغل شرآات وإندونيسيا، وترآيا، ويعدها من أقل األسواق اإلسالمية من حيث شرآة أرنست آند يانج يدرج مصر مع شبه القارة الهندية
كافل في جنوب شرق آسيا المستقبلية للتكافل، حتى بعض شرآات الت التكافل، إال أنه ال يزال ُينَظر إليها على أنها أفضل الدول من حيث اآلفاق

ن إلى هذه السوق، في حين أن عددًا م ، وتعتقد أن لديها فرصة بالدخول)مليون شخص 83(العدد الهائل للسكان في مصر  بدأت تفكر في
. هناك أو في سبيلها إلى افتتاح أعمال لها في مصر شرآات التكافل الخليجية موجودة منذ اآلن

وثالثة مليارات دوالر،  في الوقت الحاضر تراوح بين مليارين) أو التكافل(أقساط التأمين اإلسالمي  وتشير األرقام في الصناعة إلى أن إجمالي
في  كافلوتعد الصناعة صغيرة نسبيًا، آما أن آثيرًا من شرآات الت. 2015بحلول عام  ومن المتوقع أن تصل إلى أآثر من سبعة مليارات دوالر

لى إعادة التأمين ألن هناك نقصًا في عدد الشرآات القادرة ع الوقت الحاضر تتنازل عن جزء من مخاطرها إلى شرآات إعادة التأمين التقليدي،
م فكرة التأمين وتقو. المحللين في الصناعة قيمة سوق إعادة التأمين اإلسالمي بنحو مليار دوالر، آما تشير تقديرات وتقدر. اإلسالمي

ارآين الذين المش المشترآة، حيث يسهم المشترآون في مجموعة مشترآة من األموال، ُتستخَدم لتعويض اإلسالمي على أساس المساعدة
 أقساط التأمين التي التقليدي، فإن شرآة التأمين تتحمل جميع المخاطر مقابل في حين أنه في التأمين. يتعرضون ألحد األضرار أو الخسائر

.تتلقاها
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