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قـرارات وتـوصيات
المؤتمر العـام الثـالثـون
لإلتحـاد العـام العربـي للتـأمين
شرم الشيخ  -جمهورية مصر العربية
 4 – 1سبتمبر "أيلـول" 2014
====================
 برعاية كريمة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية  ،وبحضور معالي وزير اإلستثمار بجمهوريةمصر العربية ممثالً لراعي المؤتمر  ،وبالتعاون والتنسيق بين اإلتحاد العام العربي للتأمين وسـوق
التأمين المصرية ممثلة فى اإلتحاد المصري للتأمين  ،إنعقـد المؤتمـر العـام الثالثـون لإلتحـاد العـام
العربــي للتـأمين بالمركـز الدولى للمؤتمرات جولي فيل ماريتيم فى مدينة شرم الشيخ  ،وذلك خــالل
الفتــرة  4 -1سبتمبر ( أيلـول )  2014تحت شعــار /
" اليوبيـل الذهبـي لإلتحـاد العام العربي للتأمين
إنطالقة لرسم إستراتيجية صناعة التأمين العربية "
 هذا وقد حضر حفل اإلفتتاح حشد كبير من السادة المسؤولين فى جمهورية مصر العربية وممثليأع ضاء اإلتحاد العام العربي للتأمين وهيئات الرقابة على التأمين وجمعيات وسطاء التأمين العربية
وشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية وممثلي وسائل اإلعالم المقرؤة والمرئية والمسموعة .
 أبتدأت مراسم حفل اإلفتتاح بالسالم الوطنى لجمهورية مصر العربية . ثم القيت كلمات اإلفتتاح وحسب ترتيب اإللقاء من كل من السـادة /مـعـالـي السيد األستاذ  /أشرف سلمان وزير اإلستثمار بجمهورية مصر العربية ممثل راعـى المـؤتمـر
السيد األستاذ  /عبد الخالق رؤوف خليل أمين عام اإلتحاد العام العربي للتأمين
رئيس اإلتحاد العام العربي للتأميــن
السيد األستاذ  /أنـاس هـويـر العلمي
رئيس اللجنـة التنظيميـة للمؤتمـر
السيد األستاذ  /عـبد الـرؤوف قـطب
ممثل سوق التأمين المصرية بمجلس اإلتحاد العام العربي للتأمين
السيد األستاذ  /عـالء الـزهـيـري
 طبقا ً للنظام األساسي لإلتحاد  ،وبعد اإلنتهاء من جلسة اإلفتتاح العلنية  ،باشر المؤتمر أعماله  ،وذلكبعرض جدول األعمال المقترح من قبل مجلس اإلتحاد على النحو التالي :
أولً  :جلسة الشؤون اإلدارية
 .1مـراسـم إنتقـال رئاسـة اإلتحـاد
 .2تشكيـل اللجنـة اإلداريــة للمؤتمـر
 .3تشكيل مجلس اإلتحاد للدورة 2016 – 2014
 .4موجز قرارات وتوصيات مجلس اإلتحاد واللجنة التنفيذية خالل الدورة 2014 - 2012
 .5تشكيل اللجـان الخاصة بالمؤتمر
 .6تقـريـر األميـن العـام
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ثانيا ً  :البرنامج الثقافي
تضمن البرنامج الثقافي جلستين وكاآلتي :
الجلسـة األولـى  /سوق إعادة التأمين " نظرة مستقبلية " (حلقة نقاش)
▪ رئيـس الجلسـة  :األستاذ  /ياسـر البحارنـة  -الرئيس التنفيذي
المجموعة العربية للتأمين "أريج"
▪ المتحـدثـون :
 Mr. Christian Kraut – Chief Executive
for Middle East, Africa in Munich Re's Germany
 Mr. Mahomed Akoob – Managing Director
Hannover ReTakaful Bahrain – Bahrain
 Mr. Romel Tabaja – Deputy CEO – Trust Re
 Mr. George J.Kabban
Chief Executive Officer of UIB (DIFC) Ltd

الجلسـة الثانيـة  /إستشراف فرص نمو صناعة التأمين العربية
▪ رئيـس الجلسـة  :األستاذ  /حسن السيد محمد على  -المدير العام والعضو المنتدب
الشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة
 الموضوع األول  :التأمين متناهي الصغر▪ المتحـدث
الدكتور  /عادل منير رابح – نائب رئيس مجلس اإلدارة
شركـة مصر القابضة للتأميـن
 الموضوع الثاني  :التأميـن التكافلـي▪ المتحـدث
األستاذ  /شكيب أبو زيد – الرئيس التنفيذي لتسويق إعادة التأمين
)GMRB( GroupMed Reinsurance Brokers

ثالثا ً  :اإلحتفـال باليوبيـل الذهبـي لإلتحـاد
رابعا ً  :تحديد موعد ومكان المؤتمر العام الحادي والثالثون
وبعد الموافقة على جدول األعمال أتخذ المؤتمر القرارات والتوصيات التالية :
أولً  :جلسة الشؤون اإلدارية
 .1مراسم إنتقال رئاسة اإلتحاد
وفقا ً لنص المادة الرابعة عشر  /ب  /من النظام األساسي لإلتحاد :
 يتولى األستاذ  /عالء الزهيري  -عضو المجلس ممثل سـوق التأمين المصرية رئاسة المؤتمر العامالثالثون  ،ويكون رئيسا ً لإلتحاد العام العربي للتأمين .
 ويكون األستاذ  /أناس هوير العلمي – عضو المجلس ممثل سوق التأمين المغربية نائبا ً للرئيس . . 2وفقـا ً للمادة  / 8 /من الالئحة الداخلية للنظام األساسي يكون تشكيل اللجنة اإلدارية للمؤتمر على
النحو التالي :
رئيســــا ً
 األستـاذ  /عـالء الـزهـيـرينائبـا ً للرئيس
 األستـاذ  /أنـاس هويـر العلمـياألميـن العـام
 األستـاذ  /عبد الخالق رؤوف خليـل2
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 .3تطبيقا ً للمادة  – 15/ب  /من النظام األساسي لإلتحاد ووفقا ً لترشيحات أسواق التأمين العربية قرر
المؤتمر تشكيل مجلس اإلتحاد للدورة  2016/ 2014على النحو التالي :
البلــد

العضـو المنـاوب

العضـو األصيـل

األ رد ن

السيد  /عثمـان بديـر

السيد  /حسن على أبو الراغب

اإلمارات

المهندس /صالح بن راشد الظاهري

السيد  /جمعة سيف راشد بن بخيت

البحرين

السيد  /يونس جمال السيد

السيد  /وليـد أحمد محمود

تونـس

السيد  /األسعـد زروق

السيدة  /لمياء بـن محمود

الجزائـر

السيد  /إبراهيم جمال الكسالي

-------

السعوديـة

السيد  /طـل هشام الناظر

السيد  /فهد بن عبد الرحمن الحصني

السـودان

السيد  /معاوية ميرغني أبشر

السيد  /محمد عابدين بابكر

سوريــا

السيد  /مهند محمد موفق السمان

الصومـال

-------

-------------

العــراق

السيد  /صادق فاضـل عليـوي

السيد  /صادق حسن عبد الرحمن

سلطنة عُـمان

السيد  /طاهر بن طالب الحراكي

السيد  /ناصر بن سالم البوسعيدي

فلسطين

السيد  /أيـوب وائـل زعـرب

السيد  /محمـد الـريمـاوي

قطــر

الشيخ  /عبد هللا بن محمد جبر آل ثاني

الشيخ  /ناصر بن على بن سعود آل ثاني

الكويـت

السيد  /طارق عبد الوهاب الصحاف

السيد  /ناصر سليمان الدرباس

لبنــان

السيد  /أسعــد ميــرزا

السيد  /صبحـى الحسينـى

ليبيــا

السيد  /خليفـة أبـو القاسم شريحة

مصـر

السيد  /عــالء الـزهيـري

السيد  /محمد عبـد الجواد

المغرب

السيد  /أنـاس هويـر العلمي

السيد  /محمد العربي النالي

موريتانيا
اليمــن

-------

-------

-------

السيد  /طارق عبد الواسع هائل سعيد
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 .4أستمع السادة أعضاء اإلتحاد إلى موجز ألهم القرارات والتوصيات التى صدرت عن مجلس اإلتحاد
واللجنة التنفيذية خالل الدورة  2014 – 2012وأعربوا عن تقديرهم للجهد المبذول ولما تم إنجازه
وتمت المصادقة عليها .
 .5تطبيقا ً لنص الفقرة (  - 7ب ) من الالئحة الداخلية للنظام األساسي لإلتحاد أعتمد المؤتمر تشكيل
اللجان الخاصة بالمؤتمر على النحو التالي :
• لجنـة مناقشة تقرير األمين العـام
------------------- -1السيد  /محمد العربي النالي
 -2السيد  /األسعـد زروق
 -3السيد  /فهــد الحصنـي

مقـرر
عضـو
عضـو

• لجنـة الشـؤون المـالية
-------------- -1السيد  /يونس جمال السيد مقـرر
عضـو
 -2السيد  /أسعــد ميــرزا
 -3السيد  /محمـد الريمـاوي عضـو
• لجنـة النشـاط الثقافى التأميني
---------------- -1السيد  /طــارق الصحـاف مقـرر
عضـو
 -2السيد  /مهنــد السمــان
 -3السيد  /طــارق هائـل سعيد عضـو
• لجنة إعداد مشروع قرارات
وتـوصيـات المؤتمــر
-------------مقـرر
 -1السيد  /عـــالء الزهيـري
عضـو
 -2السيد  /أناس هوير العلمي
عضـو
 -3السيد  /عثمــان بـديـر
 -4السيد  /عبد الخالق رؤوف خليل عضـو

 .6أستمع السادة أعضاء اإلتحاد مع التقدير إلى تقرير األمين العام الذى تضمن عرض لألنشطة
التى قامت بها األمانة العامة لإلتحاد بشكل متميز خالل الدورة  ، 2014 – 2012وذلك بفضل
تضافر جهود كل من السادة األعضاء ومجلس اإلتحاد .
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ثانيا ً  :فى الشؤون الثقافية التأمينية
أ طلع المؤتمر مع التقدير على الجهود المبذولة من قبل األمانة العامة نحو تنفيذ البرنامج الثقافى
لإلتحاد للدورة  ، 2014 / 2012تحقيقا ً ألهداف اإلتحاد نحو رفع المستوى العلمي والفني للعاملين فى
أسواق التأمين العربية  ،كما قرر ان تكون فى مقدمة البرنامج الثقافى للدورة  2016 / 2014الندوات
التالية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تأمين المسؤوليات المهنية
التأمين البحري
تأمين الحريق والمخازن المستقلة
تطوير الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر فى شركات التأمين وإعادة التأمين
تأمين مخاطر العنف السياسي وخطر الشغب واإلضطرابات (ممتلكات  +سيارات)
التصنيف اإلئتماني وأثره على أداء شركات التأمين وإعادة التأمين
التأمين التكافلي

على أن تقوم األمانة العامة لإلتحاد بتنظيم في حدود أربعة ندوات هذا بخالف ما يتفق على تنظيمه من
ندوات بين األمانة العامة لإلتحاد وأى إتحاد  /جمعية تأمين وطنية .
ثالثا ً  :اإلحتفـال باليوبيـل الذهبـي لإلتحـاد
أستمع السادة األعضاء إلى العرض الذي قدمه األمين العام لإلتحاد حول إحتفالية اليوبيل الذهبي
لإلتحاد  ،ويثمنون تكريم السادة :
أعضاء الوفود التى حضرت اإلجتماع التأسيسي لإلتحاد  /الشخصيات العربية المتميزة فى قطاع
التأمين  /األمناء العامين السابقين  /األمناء العامين المساعدين السابقين  /قدامى العاملين باإلتحاد
العام العربي للتامين  /عـدد مـن السادة اإلعالميين  /أعضاء اللجنة التنفيذية العليا  /أعضاء اللجنة
التنظيمية والفائز بجائزة الدكتور رجائي صويص ألفضل بحث تأميني .
رابعا ً  :تحديد موعد ومكان المؤتمر العام الحادي والثالثون

مــع كــل التقــدير ألســواق التــأمين التــى تقــدمت إلستضــافة المــؤتمر العــام القــادم  ،فقــد واف ــق
المؤتم ــر علــى قبـــول الدعـــوة الموجهـــه مـــن ســـوق التــأمين اللبنــاني إلستضافـــة المؤتمـــر
العـــام الحــادي والثالثــون عــام  ، 2016وفــي حالــة تعــذر إقامتــه فــى لبنــان يكــون ســوق
التــأمين البحرينيــة هــو الســوق البــديل لــه  ،وكــذلك قبــول دعــوة ســوق التــأمين التونســية
إلستضـــافة المـــؤتمر العـــام الثـــاني والثالثـــون لإلتحـــاد ( عـــام  ) 2018وفـــى حالـــة تعـــذر
إقامته فى تونس يكون سوق التأمين العمانية هو البديل له .
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 -كمــا يوصــي المؤتمــر باآلتـــي :

 .1مناشـدة ممثلي األسواق بمجلس اإلتحـاد مخاطبة هيئـات اإلشـراف والرقابة على التأمين
وإتحادات  /جمعيات التأمين – كل فى بلده – لشرح أهمية وضع حدا ً للتعويضات بوثائق التأمين
اإللزامي اإلجباري للسيارات .
 .2مساندة كافة جهود األمانة العامة لإلتحاد ورابطة معيدي التأمين العرب الرامية إلى إنشاء هيئة
تعنى بتصنيف شركات التأمين وإعادة التأمين العربية .
 .3أهمية عقد إجتماع مشترك بين رابطة معيدي التأمين العرب وهيئات الرقابة العربية إلعتماد قبول
شركات اإلعادة العربية لسيما وأنه مرخص لها فى البلدان التى تعمل بها .
 .4ضرورة حث شركات التأمين العربية بزيادة نسب اإلحتفاظ بأعمال التأمين بما يتناسب مع رؤوس
أموالها .
 .5زيادة الوعي التأميني عن طريق نشر ثقافة التأمين بشتى السبل وتشجيع المؤسسات التامينية
على تمويل برامج لتكوين األطر العاملة فى مجال التأمين .
 .6حث ال ُمشرعين على تنظيم الدور الفعال الذي يلعبه وسيط التأمين طالما أن الوسيط يلتزم باألسس
الفنية والمهنية للعمل .
 .7تطوير فرع تأمينات الحياة والتأمينات الشخصية لتكون أكثر ربحية لشركات التأمين ولمعيدى
التأمين .
 .8تطوير نظم إدراة المخاطر بما يكفل إدارة الشركات بشكل أمثل .
 .9تقنين أوضاع التأمين التكافلي ووضع الحلول للتحديات التى تواجهه وتعوق تقدمه وإنتشاره وفقا ً
إلستراتيجية واضحة المعالم .
 .10التأكيد على أهمية التأمين متناهي الصغر واإلستفادة من إمكانيات نموه وإبتكار طرق وقنوات
تسويق بديلة بإعتبارها أهم السبل لنشره ومناشدة جهات الرقابة أن تعمل بإتجاه تهيئة بيئة
تشريعية مناسبة لتطوير سوق التأمين متناهي الصغر واإلستفادة من التجارب اإلقليمية والدولية
فى هذا الشأن والعمل بإتجاه إيجاد شهادات علمية عليا فى مجال التأمين التكافلي .
 .11إعادة النظر فى رؤية وأهداف اإلتحاد بعد مرور  50عام على تأسيسه وإعداد إسترتيجية تأخذ
بعين اإلعتبار تحديات المستقبل وآلية إنعقاد المؤتمر العام .
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====================

** إن المؤتمر العام الثالثون لإلتحاد  ،وهو ينهي أعماله ل يسعه إل أن يتقدم بالشكر إلى :
 فخامة رئيس جمهورية مصر العربية لتفضله بوضع المؤتمر تحت رعايته . معالي  /وزير اإلستثمار بجمهورية مصر العربية ممثل راعي المؤتمر إلفتتاح فعاليات المؤتمر مجلس التحاد للدورة  2014 / 2012علـى مـا بذلوه من جهد خالل العامين الماضيين . الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية السادة رؤساء الجلسات والمتحدثين فى البرنـامج الثقافـي لما بذلوه من جهد إلثراء فعاليات المؤتمر . السادة أعضاء اإلتحاد وضيوف المؤتمر لحرصهم على الحضور والمشاركة فى هذا التجمع العربيالدولى .
 اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر وأعضاء اللجنة التنظيمية وجهاز األمانة العامة لإلتحاد العام العربيللتأمين وسوق التأمين المصرية واإلتحاد المصري للتأمين لجهودهم فى سبيل إنجاح أعمال هذا المؤتمر
 جميع وسائل اإلعالم المقروءة والمرئية والمسموعة العربية والدولية لحرصهم على تغطية فعالياتالمؤتمر .
 جميع أجهزة جمهورية مصر العربية وشعبها  ،لحرصهم على أن يحظى المؤتمـر بكل رعاية وكرموتسهيل لإلجراءات .
 القائمين على المركز الدولى للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخكما قرر المؤتمر رفع برقية شكر لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية لتفضله برعاية المؤتمر.

عـــالء الـزهـيـري
رئيـــس
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