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SAUDI INSURANCE SECTOR HONORS MINISTER OF ECONOMY AND PLANNING AND
PRESIDENT OF SAMA

قطاع التأمين السعودي يكرم وزير االقتصاد والتخطيط ومحــافظ مؤسسـة النقـد أشـاد وزيــر االقتصــاد والتخطيـط معـالي الــدكتور
محمد بن سليمان الجاسر باإلنجازات الـتي حققھــا ق طاع التـأمين السـعودي علـى مسـتوى التنظيـم والن مو خــالل الســنوات
األخيره مؤكداً أنه يبشر بخير كثير للمستثمرين والمستفيدين من خدمات ھذا القطاع خـالل المرحلـة القادمـة.جـاء ذلـك ضــمن
الحفل الذي نظمته اللجنة العامة لمدراء العموم في شركات التأمين لتكريم معاليه تقديراً لجھوده وإنجازاته عندما كان محاف ظاً
لمؤسسة النقد العربي السعودي وأقيم بفندق الريتز كارلتون بالرياض وحضره عدد كبير مـن قيـادات قطـاع التـأمين السـعودي،
وقدم فقراته اإلعالمي تركي الدخيل .وأشـار الـدكتور الجا سر فـي كلمتـه إلــى بـدايات تنظيـم قطـاع التـأمين والتحـديات ال تي
خاضتھا مؤسسة النقد العربي السعودي إلعداد نظام التأمين التعاوني واعتماده من الجھـات الحكوم ية العليــا وا لتي أ سفرت
عن تكوين قطاع يتمتع باحترام الجميع ،موضحاً أن ممارسات قطاع التأمين حالياً تتم طبقاً لمعايير جيدة من اإلفصاح وال شفافية
التي تحكمھا العديد من اللوائح المنظمة لعمل القطاع .وأشاد الدكتور الجاسر بالعالقة الجوھريـة بيـن مؤس سة النقـد العربــي
السعودي باعتبارھا الجھة المشرفة وإدارات شركات التأمين مؤكداً على أنھا عالقـة عضـوية تقـوم علـى أسـاس رعا ية الجھـة
المشرفة لمصالح المستفيدين ورعاية إدارات الشركات لمصالح المسـتثمرين وبال تالي فـإن فھـم العالقــة ع لى ھـذا األســاس
سيساھم في دعم القطاع.وأعرب الدكتور الجاسر عن تفاؤله بمستقبل قطاع التـأمين ع لى ضـوء الفــرص المتاحــة و في حــال
تشكلت كيانات تأمينية كبيرة تمتلك القدرات المالية والفنية التي تسمح لھا بتجاوز التحديات التي يواجھھا قطاع التـأمين ومـن
ثم يمكنه تحقيق المزيد من النجاحات ،كما أعرب الجاسر عن شكره لقيادات قطاع ال تأمين لھــذا التكـريم الـذي ح ظي بـه من
متمنياً التوفيق للجميع.من جھته قدم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي معالي الدكتور فھد بن عبـد ﷲ المبـارك شــكره
للجنة التأمين على ھذه البادرة الطيبة التي تعكس الثقة المتبادلة بين شركات التأمين السـعودية ومؤسسـة النقـد باعتبارھـا
الجھة المشرفة على قطاع التأمين ،ومعرباً عن أمله في مواصلة مسيرة التطور والنمو لقطاع التـأمين ا لذي يعـد قطاعـاً حيو ياً
وضرورياً لألنشطة االقتصادية واالجتماعية في المملكة.ھذا ،وقد أكد رئيس اللجنة العامة لمـدراء الع موم فـي شركات التأميـن
طل بن ھشام ناظر على أن حفل التكريم الذي أقامته اللجنة لمعالي الدكتور الجاسر يأتي تقـديراً مـن قطـاع ال تأمين لجھـوده
المتميزة أثناء عمله كمحافظ لمؤسسة النقد والتي ساھمت في تطوير الجوانب التشريعية والقانونية لقطاع التأمين السعودي
وساھمت في تطوير ممارسات التأمين في المملكة ،مستشھداً في ذلك ببعض األرقام واألحصـائيات الـتي تعكـس ن مو قطــاع
التأمين وتطوره .وأضاف ناظر أن قيادات قطاع التأمين احتفت أيضاً بالمحافظ الحالي لمؤسسة النقد معالي الدكتور فھد بن عبـد
ﷲ المبارك متمنين له التوفيق وھم على يقين بأنه سيساھم بخبرته وعلمه في دعم قطاع التأمين ليتبوأ مكانــة مت ميزة ب ين
أسواق التأمين العربية واإلقليمية والعالمية.ھذا ،وقد قام ناظر بتسليم درع التكريم لمعالي الـدكتور مح مد الجاســر فـي ختــام
.الحفل نيابة عن قيادات شركات التأمين بالمملكة العربية السعودية ومتمنياً لمعاليه التوفيق في إدارة وزارة االقتصاد والتخطيط

H.E. Dr. Mohammed bin Solieman Al Jasser, The Minister of Economy and Higher Planning, praised the growth
and organizational accomplishments of the Saudi insurance sector in the past few years, during a ceremony
organized by the General Committee of General Managers of Insurance Companies, led by its President, Mr. Tal
Nazer. The ceremony was held at the Ritz Carlton Hotel in Riyadh, and was attended by a number of high
officials in the insurance sector. Dr. Al Jasser was also honored by Mr. Tal Nazer, on behalf of General Managers
of the Kingdom’s insurance companies, for H.E tenure as the Governor of SAMA by receiving a honorary shield
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