قرارات وتوصيات
العرب للتأمي
المؤتمر  33لإلتحاد العام
ي
وهران  -الجزائر  8 – 5يونية 2022
وال وهران ورئيس
 تحت الرعاية السامية للسيد الوزير األول وبحضور السيد وزير المالية والسيد يالمجلس الشعب الوالب نظم التحاد الجزائري ر
العرب
لشكات التأمي وإعادة التأمي والتحاد العام
ي
ي
ي
للتأمي المؤتمـر العـام الثالث والثالثـي لإلتحـاد العـام العربــي للتـأمي الذي إنعقد بمركز المؤتمرات
وهران  -الجزائر  ،وذلك خ ـالل الفت ـرة  8 -5يونية "حزيران"  2022تحت شع ـار /
" الوضع الجديد وتداعياته عىل صناعة التأمي:
العرب للتأمي؟ "
ما ىه التحديات ،وهل من فرص للسوق
ي
 هذا وقد حض حفل الفتتاح حشد كبي من السادة المسؤولي ف الجمهورية الجزائرية والسادةالعرب للتأمي وهيئات الرقابة عىل التأمي وجمعيات وسطاء التأمي العربية
أعضاء التحاد العام
ي
ر
وممثىل وسائل العالم.
وشكات التأمي وإعادة التأمي العالمية ،
ي
 بدأت مراسم حفل الفتتاح بالنشيد الوطب للجمهورية الجزائرية. ألقيت كلمات الفتتاح وحسب ترتيب اللقاء من كل من السـادة /o
o
o
o

السيد  /يوسف بن ميسية  -رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر
العرب للتأمي
 أمي عام التحاد العامالسيد  /شكيب أبو زيد
ي
العرب للتأميــن
 رئيس التحاد العامالسيد  /األسعـد زروق
ي
العرب للتأمي
التونس بمجلس التحاد العام
ممثل سوق التأمي
ي
ي
السيد الوزير األول  /عبد الرحمان راوية  -وزير المالية

 رحـب السيد /يوسف بن ميسية  -رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر – رئيس التحاد الجزائرير
الشعب
وال وهران رئيس المجلس
لشكات التأمي وإعادة التأمي بالسيد وزير المالية والسيد ي
ي
الب ،والسادة الحضور كافة عىل مشاركتهم فعاليات المؤتمر والذى نجح يف إجتذاب 1300
الو ي
مشارك من  40دولة  ،منهم  20دولة عربية 800 ،مشارك من خارج الجزائر .
العرب للتأمي ،وأشار إل أن المؤتمر ُيعقد
 تحدث السيد  /شكيب أبو زيد األمي العام لإلتحاد العامي
مع ظروف إقتصادية صعبة وتمب أن يلعب التأمي دوره القتصادي يف تمويل التنمية ،وأكد عىل
التشيعية ُ
المبادرات الضورية للنهوض والتطور وىه الطر ر
المشجعة لإلستثمار يف التأمي،
التأمينات اللزامية ،ر
الشاكة بي القطاعي العام والخاص.
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العرب للتأمي للدورة السابقة
 ثم تحدث السيد  /األسعد زروق – رئيس التحاد العامي
ً
العرب للتأمي يف نشاطه وطريقة عمله رغم
الب أحدثها التحاد العام
ي
موضحا النقلة النوعية ي
الب مر بها العالم
الظروف ي
 وف الختام تحدث السيد  /عبد الرحمان راوية وزير المالية ،حيث رحب بالسادة الحضور المشاركيبالمؤتمر يف مدينة وهران الباهية  ،وأشار إل الدور الهام الذي يلعبه التحاد يف تعزيز العالقة بي
رشكات التأمي وجمعيات التأمي.
ً
ووفقا للنظام األساس لإلتحاد  ،وبعد النتهاء من الجلسة الفتتاحية العلنية ،ر
باش المؤتمر أعماله،
ي
التال:
وذلك بعرض جدول األعمال المقيح من قبل مجلس التحاد عىل النحو ي
ا
أول  :جلسة الشؤون الدارية
 .1مـراسـم إنتقـال رئاسـة التحـاد
 .2تشكيـل اللجنـة الداريــة للمؤتمـر
 .3تشكيل مجلس التحاد للدورة 2022 – 2018
 .4موجز قرارات وتوصيات مجلس التحاد واللجنة التنفيذية خالل الدورة السابقة
 .5تشكيل اللجـان الخاصة بالمؤتمر
 .6تقـريـر األميـن العـام
ً
ثالثا  :تحديد موعد ومكان المؤتمر العام الرابع والثالثون
مـ ـ ــع كـ ـ ــل التقـ ـ ــدير ألسـ ـ ــواق التـ ـ ــأمي الـ ـ ــب تقـ ـ ــدمت لستضـ ـ ــافة المؤتم ـ ـ ـر العـ ـ ــام القـ ـ ــادم  ،فقـ ـ ــد تقـ ـ ــرر قبـ ـ ــول
ـاب لستضـ ـ ــافة المـ ـ ــؤتمر العـ ـ ــام الرابـ ـ ــع والثالثـ ـ ــون عـ ـ ــام  2024عـ ـ ــىل أن يكـ ـ ــون
دعـ ـ ــوة سـ ـ ــوق التـ ـ ــأمي العمـ ـ ـ ي
ردب هو السوق البديل يف حالة تعذر إقامته يف سلطنة عمان.
سوق التأمي األ ي
ردب لستض ـ ـ ــافة الم ـ ـ ــؤتمر الخ ـ ـ ــامس والثالث ـ ـ ــون يف األردن ع ـ ـ ــىل أن يك ـ ـ ــون س ـ ـ ــوق
قب ـ ـ ــول دع ـ ـ ــوة الس ـ ـ ــوق األ ي
البحريب هو السوق البديل يف حالة تعذر إقامتة يف األردن.
التأمي
ي

-

-

 كم ـا يوص ـي المؤتم ـر باآلت ـي :▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

المحاسب  ،IFRS 17والذي دخل حي التطبيق يف بداية يناير
الدول
الهتمام بتطبيق المعيار
ي
ي
.2022
القوم.
اب لما يشكله من تهديدات عىل األمن
الهتمام باألمن السيي ي
ي
الهتمام بالعداد ُ
المسبق من رشكات التأمي وإعادة التأمي لتقليل اآلثار السلبية للكوارث
الطبيعية والصحية.
المال من أجل إنخراط العدد األكي تحت مظلة التأمي عن طريق
العمل عىل تشجيع الشمول
ي
تناىه الصغر بالتوازن مع التأمينات الزراعية.
تشجيع التأمي الم ي
ر
ضورة النخراط ف التحول الرقم من طرف ر
الشكات للوصول إل أكي عدد من شائح المجتمع.
ي
ي
التنظيم والمعايي المهنية لنمو األسواق.
الستمرار يف تطوير الطار
ي
ا
الوطب أول ثم عىل
تحديد األخطار الكارثية والعمل عىل وضع خرائط ونماذج لها ،عىل المستوى
ي
لعرب  ،والعمل مع الهيئات والمعيدين الدوليي والعرب.
المستوى ا ي
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▪ ضورة الستعانة وتأهيل الشباب لتكوين كوادر مؤهلة لألعمال الكتوارية وتحليل
البيانات والحصائيات المرتبطة بتسعي التغطيات.
▪ العمل عىل التنسيق بي التحاد العام العرب للتأمي وجميع الجهات ُ
المختصة بالتعليم والتدريب
ي
العرب ،من أجل تكوين مختصي .
خاصة معهد التأمي
ي
▪ تشجيع الطر المواطنة لإلنخراط يف قطاع التأمي.
ال السيد الوزير األول وزير المالية لتفضله
 كما أوىص المؤتمر العام بإرسال برقية شكر وعرفان لمع يبوضع المؤتمر العام تحت رعايته ،والسيد وال وهران ر
لتشيفهما حضور فاعليات الفتتاح.
ي
** إن المؤتمر العام الثالث والثالثي لإلتحاد ،وهو يختتم أعماله ال يسعه إال أن يتقدم بالشكر إل :
-

السيد الوزير األول للجمهورية الجزائرية لتفضله بوضع المؤتمر تحت رعايته .

 مجلس التحاد للدورة  2022 - 2018علـى مـا بذلوه من جهد خالل الدورة السابقة . السـادة المتحدثي ف الينـامج الثقافـي لما بذلوه من جهد لثراء فعاليات المؤتمر . السـادة أعضاء التحاد وضيوف المؤتمر لحرصهم عىل الحضور والمشاركة ف هذا التجمعالعرب الدول .
ي
لعرب للتأمي وسوق
 اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر وجهاز األمانة العامة لإلتحاد العام ا يالتأمي الجزائري والتحاد الجزائري ر
لشكات التأمي وإعادة التأمي لجهودهم ف سبيل إنجاح
أعمال هذا المؤتمر .
 جميع وسائل العالم العربية والدولية لحرصهم عىل تغطية فعاليات المؤتمر . جميع أجهزة الجمهورية الجزائرية وشعبها  ،لحرصهم عىل أن يحظ المؤتمـر بكل رعاية وكرموتسهيل لإلجراءات .

** كما قرر المؤتمر رفع برقية شكر للسيد وزير المالية لتفضله برعاية المؤتمر.
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