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لرؤساء اجتماع اخالل جديدة مصرف اإلمارات المركزي يسلط الضوء على مبادرات 

 التنفيذيين لقطاع التأمين

 

، محافظ مصرف اإلمارات العربية بالعمىمعالي خالد محمد  ترأس(: 2022 نوفمبر 14) أبوظبي

 2022نوفمبر  14وذلك بتاريخ لرؤساء التنفيذيين لقطاع التأمين، ا اجتماعاً معالمتحدة المركزي، 

 في أبوظبي.

ين المصرف المركزي وقطاع الحوار ب تعزيز بهدف الذي نّظمه المصرف المركزي االجتماعويأتي 

األولويات المتعلقة على ، للوقوف التنفيذيين لشركات التأمينلرؤساء امن خالل التنسيق مع ، التأمين

 بالقطاع. 

 هاتلتحديات التي فرضا ظل قوياً في ظلالذي ض أداء قطاع التأمين ااستعرخالل االجتماع، جرى و

لشركات  الفعّال مصرف المركزي الضوء على أولويات تعزيز اإلشراف والتنظيمالط كما سلّ . الجائحة

شركات المؤسسية لحوكمة المتطلبات  وتطبيق التأمين، بما يتماشى مع المبادئ األساسية للتأمين،

 التأمين.

وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية باسم  إنشاء مشروع مصرف المركزيال ناقشكما 

في هذا و .المستهلكينلحل شكاوى  أكثر كفاءة وفعاليةتعمل بآلية من المتوقع أن التي و، "سندك"

 ضمان السلوك األخالقي للشركات، وحماية حقوقعلى المصرف المركزي الصدد، حرص 

 .المؤمن عليهم المستهلكين

 لزيادةد المصرف المركزي سلسلة من المبادرات ، حدّ لخمسين عاماً القادمةالدولة لوتأكيداً على رؤية 

، وخلق 2026٪ بحلول عام 30نسبة إلى الرفع  ، والتي تهدف إلىالتوطين في قطاع التأمين نسبة

المصرف المركزي  أّكدباإلضافة إلى ذلك،  اإلمارات. دولة فرصة عمل إضافية لمواطني 1,500

قطاع من خالل البما يتماشى مع متطلبات  الوطنيةكفاءات ال لتطوير التي تم تصميمهامسارات التعلم 

 معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية.

 من شأنها أن التحولية التيو االستراتيجية هناقش المصرف المركزي مع الرؤساء التنفيذيين مبادراتو

برنامج تحول البنية التحتية المالية  والتي تشمل ،قطاع التأمينالنظام المالي و تؤثر بشكل إيجابي على

وتوسيع الخدمات الرقمية ، وزيادة كفاءة شركات التأمين التأمينرقمنة قطاع  تعزيزلالذي سينفذه 

 المتاحة للعمالء.

ً على االجتماع،  نؤّكد في " محافظ المصرف المركزي: ،بالعمىخالد محمد  معالي قالوتعليقا

 ،لرؤساء التنفيذيين لقطاع التأمينا حرصنا على عقد هذه االجتماعات الدورية مع المصرف المركزي

 واالطالع على أحدث المستجدات شركات التأمينالتعاون الوثيق مع أهمية  الضوء علىلتسليط 

 للمبادرات التنفيذيين رؤساءمن ال الكامل الدعم كما نقّدر .لمواكبة التغيرات في هذا القطاع الحيوي
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يلتزم المصرف المركزي بحماية حيث  القطاع، ورقمنة التوطين زيادة على ستعمل التي التحولية

 ".اإلماراتوتطوير قطاع التأمين في دولة 

 انتهى-

 

 

 

 

 


