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قـرارات وتـوصيات
المؤتمر العـام الحادي والثالثون
لإلتحـاد العـام العربـي للتـأمين
بيـروت – لبنـان
 26 –24مايو " آيار" 2016
ـــــــــــــــــ
برعاية كريمة من معالي وزير اإلقتصاد والتجارة اللبناني راعي المؤتمر  ،وبالتعاون والتنسيق بين اإلتحاد العام العربي
للتأمين و سـوق التأمين اللبنانية ممثلة فى جمعية شركات الضمان في لبنان إنعقد المؤتمر العام الحادي و الثالثون
لإلتحاد العام العربي للتأمين بفندق فينسيا – بيروت  ،وذلك خالل الفترة  26 –24مايو " آيار"  2016تحت شعـار /
" التحديات المستقبلية لشركات التأمين و إعادة التأمين العربية "

حضر حفل اإلفتتاح حشد كبير من السادة المسؤولين فى الجمهورية اللبنانية وأعضاء مجلس إدارة اإلتحـاد العام العربي
للتأمين وهيئات الرقابـة على التأمين وجمعيات وسطاء التأمين العربية وشركات التأميـن وإعـادة التأميـن العالميـة ،
وسعادة سفراء الدول العربية واألجنبية بالجمهورية اللبنانية وممثلي وسائل اإلعالم المقرؤة والمرئية والمسموعة .
بدأت مراسم حفل اإلفتتاح بالسالم الوطنى للجمهورية اللبنانية .
ثم القيت كلمات اإلفتتاح وحسب ترتيب اإللقاء من كل من السـادة /
السيد األستاذ  /عبد الخالق رؤوف خليل أمين عام اإلتحاد العام العربي للتأمين
رئيس اللجنـة التنظيميـة للمؤتمـر
السيد األستاذ  /أسعـد ميرزا
رئيس اإلتحاد العام العربي للتأميــن
السيد األستاذ  /رضـا فتحـي
ممثل سوق التأمين المصرية بمجلس اإلتحاد العام العربي للتأمين
وزير اإلقتصاد والتجارة اللبناني
معالي الدكتور  /آالن حكيـم
طبقا ً للنظام األساسي لإلتحاد  ،وخالل جلسة اإلفتتاح العلنية  ،باشر المؤتمر أعماله  ،وذلك بعرض جدول األعمال
المقترح من قبل مجلس اإلتحاد على النحو التالي :
أوالً  :جلسة الشؤون اإلدارية
 .1مـراسـم إنتقـال رئاسـة اإلتحـاد
 .2تشكيـل اللجنـة اإلداريــة للمؤتمـر
 .3تشكيل مجلس اإلتحاد للدورة 2018 – 2016
 .4موجز قرارات وتوصيات مجلس اإلتحاد واللجنة التنفيذية خالل الدورة 2016 - 2014
 .5تشكيل اللجـان الخاصة بالمؤتمر
 .6تقـريـر األميـن العـام
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ثانيا ً  :البرنامـج الثقافـي
تضمن البرنامج الثقافي محاضرات وكاآلتي :
المحاضرة األولـى /

▪ المتحـدثـون :
 Mr. Denis Kessler - Chairman
SCOR
 Mr. Bernd Kohn – Chief Executive
Middle East / Africa – Munich Re

المحاضرة الثانية  /مستقبل البترول والغاز في لبنان بالنسبة للضامن العربي
▪ المتحـدثـون :
 Mr. Wissam Zahabi - Chairman
Lebanese Petroleum Administration
 Mr. Max Zaccar – Chairman
)Association Des Compagnies D'Assurance Au Liban (ACAL

المحاضرة الثالثة  /مستقبل التأمين الرقمي
▪ المتحـدثـون :
 Mr. Fredi Lienhardt – Manager
Big Data &Smart Analytics – Swiss Re
 Mr. Solmaz Altin – Group Chief
Digital Officer – Allianz

المحاضرة الرابعة  /مستقبل إعادة إعمار البالد العربية
▪ المتحـدثـون :
 Mr. Peter Mousley – Program Leader
World Bank
 Patrick Delalleau – C.C.R

بعد الموافقة على جدول األعمال أتخذ المؤتمر القرارات والتوصيات التالية :
أوالً  :جلسة الشؤون اإلدارية
 .1مراسم إنتقال رئاسة اإلتحاد
وفقا ً لنص المادة الرابعة عشر  /ب  /من النظام األساسي لإلتحاد :
 يتولى األستاذ  /ماكس زكار  -عضو المجلس ممثل سـوق التأمين اللبنانية رئاسة المؤتمر العام الحاديوالثالثون  ،ويكون رئيسا ً لإلتحاد العام العربي للتأمين .
 -ويكون األستاذ  /عالء الزهيري – عضو المجلس ممثل سوق التأمين المصرية نائبا ً للرئيس .
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 .2وفقـا ً للمادة  / 8 /من الالئحة الداخلية للنظام األساسي يكون تشكيل اللجنة اإلدارية للمؤتمر على النحو التالي
:
رئيســــا ً
 األستـاذ  /ماكـس زكـارنائبـا ً للرئيس
 األستـاذ  /عالء الزهيرياألميـن العـام
 األستـاذ  /عبد الخالق رؤوف خليـل .3تطبيقا ً للمادة  – 15/ب  /من النظام األساسي لإلتحاد ووفقا ً لترشيحات أسواق التأمين العربية قرر المؤتمر
تشكيل مجلس اإلتحاد للدورة  2018/2016على النحو التالي :
البلــد

العضـو المنـاوب

العضـو األصيـل

األ رد ن

السيد  /علي الوزني

السيد  /ماجد سميرات

اإلمارات

السيد  /خالد محمد البادي

السيد  /صالح الهاشمي

البحرين

السيد  /يحيي نور الدين

السيد  /ياسر البحارنة

تونـس

السيد  /األسعـد زروق

السيدة  /لمياء بـن محمود

الجزائـر

السيد  /بن ميسية يوسف

السعوديـة

السيد  /رائد عبد هللا التميمي

السيد  /ماجد بن محمد السرور

السـودان

السيد  /معاوية ميرغني أبشر

السيد  /محمد عابدين بابكر

سوريــا

السيد  /مهند محمد موفق السمان

الصومـال

-------

-------

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

العــراق

السيد  /صادق عبد الرحمن حسين

السيد  /طارق سرحان الساعدي

سلطنة عُـمان

السيد  /ناصر بن سالم البوسعيدي

السيد  /رونـي السيد خضـر

فلسطين

السيد  /أيـوب وائـل زعـرب

السيد  /محمـد الـريمـاوي

قطــر

الشيخ  /عبد هللا بن محمد جبر آل ثاني

الشيخ  /على إبراهيم عبد الغني

الكويـت

السيد  /طارق عبد الوهاب الصحاف

السيد  /ناصر سليمان الدرباسي

لبنــان

السيد  /ماكس زكار

-------

ليبيــا*

السيد  /خليفـة أبـو القاسم شريحة

-------

مصـر*

السيد  /عــالء الـزهيـري

-------

المغرب *

السيد  /أنـاس هويـر العلمي

موريتانيا
اليمــن

السيد  /محمد العربي النالي
-------

------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  2016 – 2014وأعربوا عن تقديرهم للجهد المبذول ولما تم إنجازه
 .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  /رضا فتحي
 .2السيد  /األسعد زروق
 .3السيد  /معاوية ميرغني

مقـرر
عضـو
عضـو

• لجنـة الشـؤون المـالية

-------------- .1السيد  /ماكس زكار
 .2السيد  /مهند السمان
 .3السيد /طارق الصحاف

مقـرر
عضـو
عضـو

• لجنـة النشـاط الثقافى التأميني

----------------مقـرر
 .1السيد  /ماكس زكار
عضـو
 .2السيد  /صادق عبد الرحمن
 .3السيد  /طارق عبد الواسع هائل عضـو
• لجنة إعداد مشروع قرارات
وتـوصيـات المؤتمــر

-------------مقـرر
 .1السيد  /ماكس زكار
عضـو
 .2السيد  /عالء الزهيري
عضـو
 .3الدكتور  /علي الوزني
 .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  ، 2016 -2014وذلك بفضل تضافر جهود كل من السادة
األعضاء ومجلس اإلتحاد .
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ثانيا ً  :فى الشؤون الثقافية التأمينية
أطلع المؤتمر مع التقدير على الجهود المبذولة من قبل األمانة العامة نحو تنفيذ البرنامج الثقافى لإلتحاد للدورة
 ، 2016 - 2014تحقيقا ً ألهداف اإلتحاد نحو رفع المستوى العلمي والفني للعاملين فى أسواق التأمين العربية
 ،كما قرر أن تكون فى مقدمة البرنامج الثقافى للدورة  2018 - 2016الندوات التالية :
 .1الوساطة في التأمين
 .2الملتقى اإلقليمي للتأمين الطبي والرعاية الصحية
 .3التأمين الرقمي
 .4تأمين الحريق والمخازن المستقلة
 .5التأمين عبر البنوك
 .6القضاء والتأمين في الوطن العربي
وأن يقوم السادة أعضاء اللجنة بإعالم األمانة العامة لإلتحاد بأية موضوعات جديدة يقترحونها خالل مدة
أقصاها 2016/6/30
على أن تقوم األمانة العامة لإلتحاد بتنظيم في حدود خمس ندوات هذا بخالف ما يتفق على تنظيمه من ندوات
بين األمانة العامة لإلتحاد وأى إتحاد  /جمعية تأمين وطنية .
ثالثا  :تحديد موعد ومكان المؤتمر العام الثاني والثالثون
يؤكــد المــؤتمر علــى قــرار الجمعيــة العموميــة المنعقــده فــي شــرم الشــيخ – مصــر خــالل المــؤتمر العــام
الثالثــون بشــأن قبــول دعــوة ســوق التــأمين التونســية إلستضــافة المــؤتمر العــام الثــاني والثالثــين لإلتحــاد
العــام العربــي للتــأمين عــام  ، 2018وفــي حــال تعــذر إقامتــه فــي تــونس يكــون ســوق التــأمين العمانيــة هــو
البديل له .
كمــا يوصــي المؤتمــر باآلتـــي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يثمن المؤتمر إستجابة منتدى الهيئات العربية لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين بشأن تشكيل لجنة فنية
مشتركة مع رابطة معيدي التأمين العرب لوضع آليه إلعتماد قبول شركات إعادة التأمين العربية وفقا ً للضوابط
التي تقرها هذه اللجنة  ،كما يثني المؤتمر على جهود األمانة العامة لإلتحاد في سبيل تحقيق ذلك .
أن تعمل هيئات الرقابة على التأمين  -في الدول التي ال تفرض ذلك – على إلزامية تأمين البترول والغاز لدى
شركات التأمين الوطنية باإلستفادة من الخبرات العربية واإلقليمية والتسهيالت التي تقدمها شركات إعادة التأمين
العالمية في هذا المجال .
يوصي المؤتمر العام األمانة العامة لإلتحاد بدراسة إيجاد آليه لفض المنازعات بين شركات التأمين وإعادة
التأمين العربية .
مناشدة الجهات الحكومية ذات ال عالقة باإلستمرار في تطوير قوانين اإلشراف والرقابة على التأمين ليكون هذا
القطاع قادراً على معاصرة التطورات وتمكنه من مواكبة التقدم المرتقب .
مناشدة شركات التأمين العربية اإلستفادة من القدرات المتوفرة في المنطقة العربية وتوسيع وتنويع المنتجات
والخدمات والخدمات التي تقدمها واإلرتقاء بها إلى مستوى نظرائها من الشركات العالمية .
العمل على تطوير إدارة نظم المعلومات وأساليب قياس وإدارة المخاطر التأمينية التي باتت بأحجام كبيرة جداً
وتحديث طرق التعامل معها .
مناشدة هيئات الرقابة على التأمين العمل على إصدار القوانين المنظمه للتأمين الرقمي بما فيها التسويق
اإللكتروني لمسايرة الثورة الرقمية واإلستفادة منها وكذلك القوانين المنظمه للتأمين عبر المصارف كأحد سبل
تطوير الجودة الشاملة بقطاع التامين .
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 .8مناشدة شركات التأمين إعداد السيناريوهات لإلستفادة من الفرص المتاحه في مشروعات إعادة اإلعمار في
األقطار العربية السيما في مجال البنية التحتية والطاقة المتجددة .
 .9يؤكد المؤتمر على ضرورة زيادة تبادل المخاطر والخبرات على شكل أوسع بين األسواق العربية بما يخدم
صناعة التأمين العربية .
 .10أهمية النظر إلى التحديات التي تواجه صناعة التأمين العربية بإعتبارها فرص لتحقيق معدالت نمو أفضل  ،من
خالل الوعي التام بهذه التحديات واإلستعداد لإلستفادة منها وتطوير خطط عملها وتحديثها باإلستعانة بالتجارب
المماثلة واإلستمرار في تأهيل الكوادر البشرية للقيام بهذا الدور .
 .11يوصي المؤتمر العام بإرسال برقية شكر وعرفان لمعالي وزير اإلقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور آالن حكيم
لتفضله بوضع المؤتمر العام تحت رعايته .
إن المؤتمر العام الحادي والثالثون لإلتحاد  ،وهو ينهي أعماله ال يسعه إال أن يتقدم بالشكر إلى :
 معالي وزير اإلقتصاد والتجارة الدكتور  /آالن حكيم لتفضله بوضع المؤتمر تحت رعايته وإفتتاحجلساته .
 مجلس االتحاد للدورة  2016 -2014علـى مـا بذلوه من جهد خالل العامين الماضيين . السادة المتحدثين فى البرنـامج الثقافـي لما بذلوه من جهد إلثراء فعاليات المؤتمر . السادة أعضاء اإلتحاد وضيوف المؤتمر لحرصهم على الحضور والمشاركة فى هذا التجمع العربيالدولى .
 رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر والكادر المعاون له وجهاز األمانة العامة لإلتحاد العام العربي للتأمينوسوق التأمين اللبنانية ممثالً بجمعية شركات الضمان في لبنان لجهودهم فى سبيل إنجاح أعمال هذا
المؤتمر .
 جميع وسائل اإلعالم المقروءة والمرئية والمسموعة العربية والدولية لحرصهم على تغطية فعالياتالمؤتمر .
 جميع أجهزة الجمهورية اللبنانية وشعبها  ،لحرصهم على أن يحظى المؤتمـر بكل رعاية وكرم وتسهيللإلجراءات .
كمـــا قــــرر المـــؤتمر رفــــع برقيــــة شـــكر لمعــــالي وزيـــر اإلقتصــــاد والتجــــارة اللبنـــاني لتفضــــله برعايــــة
المؤتمر.

مـاكـس زكـار
رئيـــس
اإلتحـاد العـام العربـي للتـأمين

عبد الخـالق رؤوف خليـل
األميـن العـام
اإلتحـاد العـام العربـي للتـأمين
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