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 وصيات ـ رارات وتـق
 والثالثونحادي الام ـالمؤتمر الع

 أمينـي للتـام العربـاد العـلإلتح
   لبنـان –روت ـبي

 2016"  " آيارمايو   26  –24
ــ   ـــــــــــــــ

 

بالتعاون والتنسيق بين اإلتحاد العام العربي  وراعي المؤتمر ،    معالي وزير اإلقتصاد والتجارة اللبناني  منبرعاية كريمة  
و اللبنانية  للتأمين  التأمين  فى    سـوق  لبنان  ممثلة  في  الضمان  شركات  العام  إنعقد  جمعية  الثالثون  و    يالحادالمؤتمر 

 تحت شعـار /   2016" آيار" مايو  26 –24، وذلك خالل الفترة بيروت    –بفندق فينسيا لإلتحاد العام العربي للتأمين 
 

 "  عادة التأمين العربيةالتحديات المستقبلية لشركات التأمين و إ  "
 

اد العام العربي  ـ اإلتحمجلس إدارة  أعضاء  و اللبنانية  جمهورية  الفى    تاح حشد كبير من السادة المسؤولينحضر حفل اإلفت
الرقاب  وهيئات  التأميـللتأمين  وشركات  العربية  التأمين  وسطاء  وجمعيات  التأمين  على  وإع ـة  التأميـن  العالمي ـ ادة  ،  ـن  ة 

 . والمسموعة وممثلي وسائل اإلعالم المقرؤة والمرئية بالجمهورية اللبنانية الدول العربية واألجنبية  وسعادة سفراء
 

 . اللبنانية   جمهوريةلل الوطنىمراسم حفل اإلفتتاح بالسالم  بدأت
 

 ادة / ـثم القيت كلمات اإلفتتاح وحسب ترتيب اإللقاء من كل من الس
 

 أمين عام اإلتحاد العام العربي للتأمين يل     عبد الخالق رؤوف خلالسيد األستاذ / 
 رئيس اللجنـة التنظيميـة للمؤتمـر  السيد األستاذ / أسعـد ميرزا                

 رئيس اإلتحاد العام العربي للتأميــن      ي         ـا فتحـرض  السيد األستاذ / 
 ين المصرية بمجلس اإلتحاد العام العربي للتأمين ممثل سوق التأم                                            

 وزير اإلقتصاد والتجارة اللبناني                   آالن حكيـم / الدكتور  اليعم
         

،  لطبقاً   لإلتحاد  األساسي  أعماله  باشر  ،  العلنية  اإلفتتاح  جلسة    وخالللنظام  األعمال المؤتمر  جدول  بعرض  وذلك   ،

 على النحو التالي :  إلتحاد المقترح من قبل مجلس ا
 

 

 : جلسة الشؤون اإلدارية  أوالً 

                           ادـاإلتح  اسـةرئمـراسـم إنتقـال  .1
                        رـللمؤتم  داريــةة اإلـل اللجنـتشكي .2
  2018 – 2016تشكيل مجلس اإلتحاد للدورة   .3
 2016 - 2014خالل الدورة نفيذية  مجلس اإلتحاد واللجنة الت  موجز قرارات وتوصيات .4
               ان الخاصة بالمؤتمرـ تشكيل اللج .5
 ن العـام  ـر األمي ـري ـتق .6
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 ً  ي  ـج الثقاف ـ: البرنام  ثانيا
 وكاآلتي :   محاضرات البرنامج الثقافي  تضمن            

 

 األولـى / المحاضرة  
 

 المتحـدثـون :   ▪
 Mr. Denis Kessler - Chairman  
      SCOR 
 Mr. Bernd Kohn – Chief Executive  

Middle East / Africa – Munich Re 
 

 مستقبل البترول والغاز في لبنان بالنسبة للضامن العربي الثانية /  المحاضرة
 

 المتحـدثـون :   ▪
 Mr. Wissam Zahabi - Chairman  

Lebanese Petroleum Administration 
 Mr. Max Zaccar – Chairman  

Association Des Compagnies D'Assurance Au Liban (ACAL) 
 

 مستقبل التأمين الرقمي /  الثالثة المحاضرة
 

 المتحـدثـون :   ▪
 Mr. Fredi Lienhardt – Manager  

Big Data &Smart Analytics – Swiss Re 
 Mr. Solmaz Altin – Group Chief 
      Digital Officer – Allianz 

 مستقبل إعادة إعمار البالد العربية  /  الرابعة المحاضرة

 المتحـدثـون :   ▪
 

 Mr. Peter Mousley – Program Leader  
World Bank 

 Patrick Delalleau – C.C.R 
 

 القرارات والتوصيات التالية :  المؤتمر  أتخذ  بعد الموافقة على جدول األعمال 
 

 أوالً : جلسة الشؤون اإلدارية 
 

   اإلتحادرئاسة مراسم إنتقال  .1

 :   المادة الرابعة عشر / ب / من النظام األساسي لإلتحادوفقاً لنص  
 

/  يتولى   - زكار  األستاذ  ممثل  - ماكس  المجلس  التأمين  ـس  عضو  العام    لبنانيةال وق  المؤتمر  الحادي  رئاسة 
 الثالثون ، ويكون رئيساً لإلتحاد العام العربي للتأمين . و

 

   . ائباً للرئيسن  المصريةسوق التأمين    عضو المجلس ممثل  – عالء الزهيري / ويكون األستاذ   -
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يكون تشكيل اللجنة اإلدارية للمؤتمر على النحو التالي  ئحة الداخلية للنظام األساسي / من الال 8 /اً للمادة ـوفق .2

 : 
 

ً رئيس                    ماكـس زكـار األستـاذ /   -  ــــا
ً نائب             عالء الزهيري         اذ /  ـاألست  -  لرئيس ل  ـا
 ام  ـن العـ األمي       ل   ـاذ / عبد الخالق رؤوف خليـاألست  -

 

للمادة / .3 لترشيحات أسواق التأمين العربية قرر المؤتمر    –  15تطبيقاً  ب / من النظام األساسي لإلتحاد ووفقاً 

 : على النحو التالي   2016/2018 تشكيل مجلس اإلتحاد للدورة  
 

 ب اوـ و المنـالعض      ل ـو األصيـالعض     د ــالبل  

     ن        رد األ
 

 علي الوزني السيد / 
 

 ماجد سميرات السيد / 

 صالح الهاشمي السيد /  خالد محمد البادي السيد /    اإلمارات

 ياسر البحارنة السيد /  يحيي نور الدين السيد /           البحرين 

 لسيدة / لمياء بـن محمود ا السيد / األسعـد زروق       س      ـ تون

 -------         ميسية يوسف  نب السيد /    الجزائـر

 ماجد بن محمد السرور السيد /  رائد عبد هللا التميمي  السيد /       ة ـالسعودي 

 السيد / محمد عابدين بابكر  السيد / معاوية ميرغني أبشر      ودان   ـالس

 -------           السمان السيد / مهند محمد موفق   سوريــا       

 -------           -------           الـالصوم 

 طارق سرحان الساعديالسيد /  عبد الرحمن حسين  السيد / صادق     ـراقـ الع

 رونـي السيد خضـر السيد /  ناصر بن سالم البوسعيديالسيد /  سلطنة ُعـمان 

 ريمـاوي ـال السيد / محمـد السيد / أيـوب وائـل زعـرب    فلسطين

 على إبراهيم عبد الغني الشيخ /   يخ / عبد هللا بن محمد جبر آل ثاني شال   قطــر

 ي السيد / ناصر سليمان الدرباس  السيد / طارق عبد الوهاب الصحاف    الكويـت

 -------         ماكس زكار  السيد /  لبنــان 

 -------         السيد / خليفـة أبـو القاسم شريحة    *ليبيــا

 -------        السيد / عــالء الـزهيـري   *مصـر

 السيد / محمد العربي النالي  السيد / أنـاس هويـر العلمي  *  المغرب

 ------- ------- موريتانيا 

 ر ـد هللا بشيــالسيد / عب السيد / طارق عبد الواسع هائل سعيد  اليمــن 
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إلى موجز أله .4 السادة أعضاء اإلتحاد  اإلتحاد واللجنة  أستمع  التى صدرت عن مجلس  القرارات والتوصيات  م 

 م للجهد المبذول ولما تم إنجازه  وأعربوا عن تقديره 2016 –  2014التنفيذية خالل الدورة 
 

5.   ( الفقرة  لنص  (  -  7تطبيقاً  لإلتحاد    ب  األساسي  للنظام  الداخلية  الالئحة  اللجان    أعتمدمن  تشكيل  المؤتمر 

 :   ى النحو التاليعلالخاصة بالمؤتمر  

 ام  ـة مناقشة تقرير األمين العـلجن •

  -------------------- 
 رر ـمق            . السيد / رضا فتحي  1
 و ـعض          . السيد / األسعد زروق 2
 و ـعض       . السيد / معاوية ميرغني  3

 

 ؤون المـالية  ـة الشـلجن •
--------------- 

 رر ـمق             . السيد / ماكس زكار 1
 و ـعض            . السيد / مهند السمان 2
 و ـعض         . السيد /طارق الصحاف   3

 

   التأميني  اط الثقافىـة النش ـلجن •
----------------- 

 رر ـمق              . السيد / ماكس زكار 1
 و ـعض      . السيد / صادق عبد الرحمن  2
 وـض ع   . السيد / طارق عبد الواسع هائل 3

 
 لجنة إعداد مشروع قرارات  •

 ر ــات المؤتم ـ وصيـوت   

            --------------   
 رر ـمق               . السيد / ماكس زكار 1
 وـعض              . السيد / عالء الزهيري 2
 و ـعض            . الدكتور / علي الوزني 3
 و ـعض  . السيد / عبد الخالق رؤوف خليل 4

 
أعضاء اإلتحاد مع التقدير إلى تقرير األمين العام الذى تضمن عرض لألنشطة التى قامت بها  أستمع السادة   .6

لإلتحاد   العامة  متميز  األمانة  الدورة  بشكل  السادة    2016  -2014خالل  من  كل  جهود  تضافر  بفضل  وذلك   ،

 األعضاء ومجلس اإلتحاد . 
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 التأمينية   ثانياً : فى الشؤون الثقافية
         

المؤتمر مع التقدير على الجهود المبذولة من قبل األمانة العامة نحو تنفيذ البرنامج الثقافى لإلتحاد للدورة   طلعأ  
سواق التأمين العربية  ، تحقيقاً ألهداف اإلتحاد نحو رفع المستوى العلمي والفني للعاملين فى أ  2016  -  2014

 الندوات التالية :   2018 - 2016ن تكون فى مقدمة البرنامج الثقافى للدورة ، كما قرر أ 
 

 . الوساطة في التأمين  1

 . الملتقى اإلقليمي للتأمين الطبي والرعاية الصحية  2

 . التأمين الرقمي  3

 . تأمين الحريق والمخازن المستقلة  4

 . التأمين عبر البنوك  5

 . القضاء والتأمين في الوطن العربي  6

األ بإعالم  اللجنة  أعضاء  السادة  يقوم  مدة  وأن  خالل  يقترحونها  جديدة  موضوعات  بأية  لإلتحاد  العامة  مانة 
  30/6/2016أقصاها 

 

على أن تقوم األمانة العامة لإلتحاد بتنظيم في حدود خمس ندوات هذا بخالف ما يتفق على تنظيمه من ندوات  
 .ى إتحاد / جمعية تأمين وطنية أ بين األمانة العامة لإلتحاد و

 

 والثالثون  مكان المؤتمر العام الثانيتحديد موعد و:  ثالثا 
 

ــيخ  ــي شــرم الش ــة العموميــة المنعقــده ف ــد المــؤتمر علــى قــرار الجمعي ــالل المــؤتمر العــام  –يؤك مصــر خ

ــاد  ــين لإلتح ــاني والثالث ــام الث ــؤتمر الع ــية إلستضــافة الم ــأمين التونس ــول دعــوة ســوق الت ــون بشــأن قب الثالث

تعــذر إقامتــه فــي تــونس يكــون ســوق التــأمين العمانيــة هــو ، وفــي حــال  2018العــام العربــي للتــأمين عــام 

 البديل له .

 ي : ـــر باآلتــي المؤتم ــ ا يوص ــكم
 

فنية   .1 لجنة  تشكيل  بشأن  التأمين  أعمال  على  والرقابة  لإلشراف  العربية  الهيئات  منتدى  إستجابة  المؤتمر  يثمن 
ركات إعادة التأمين العربية وفقاً للضوابط  مشتركة مع رابطة معيدي التأمين العرب لوضع آليه إلعتماد قبول ش

 التي تقرها هذه اللجنة ، كما يثني المؤتمر على جهود األمانة العامة لإلتحاد في سبيل تحقيق ذلك . 
التأمين   .2 على إلزامية تأمين البترول والغاز لدى    –في الدول التي ال تفرض ذلك    -أن تعمل هيئات الرقابة على 

باإلستفادة من الخبرات العربية واإلقليمية والتسهيالت التي تقدمها شركات إعادة التأمين    شركات التأمين الوطنية
 العالمية في هذا المجال . 

وإعادة   .3 التأمين  شركات  بين  المنازعات  لفض  آليه  إيجاد  بدراسة  لإلتحاد  العامة  األمانة  العام  المؤتمر  يوصي 
 التأمين العربية . 

عالقة باإلستمرار في تطوير قوانين اإلشراف والرقابة على التأمين ليكون هذا  مناشدة الجهات الحكومية ذات ال .4
 القطاع قادراً على معاصرة التطورات وتمكنه من مواكبة التقدم المرتقب . 

المنتجات   .5 العربية وتوسيع وتنويع  المنطقة  المتوفرة في  القدرات  العربية اإلستفادة من  التأمين  مناشدة شركات 
 ات التي تقدمها واإلرتقاء بها إلى مستوى نظرائها من الشركات العالمية . والخدمات والخدم

كبيرة جداً   .6 بأحجام  باتت  التي  التأمينية  المخاطر  وإدارة  قياس  المعلومات وأساليب  إدارة نظم  العمل على تطوير 
 وتحديث طرق التعامل معها . 

ا .7 القوانين  إصدار  على  العمل  التأمين  على  الرقابة  هيئات  التسويق  مناشدة  فيها  بما  الرقمي  للتأمين  لمنظمه 
اإللكتروني لمسايرة الثورة الرقمية واإلستفادة منها وكذلك القوانين المنظمه للتأمين عبر المصارف كأحد سبل  

 تطوير الجودة الشاملة بقطاع التامين . 
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مشروعات .8 في  المتاحه  الفرص  من  لإلستفادة  السيناريوهات  إعداد  التأمين  شركات  في    مناشدة  اإلعمار  إعادة 
 األقطار العربية السيما في مجال البنية التحتية والطاقة المتجددة . 

يخدم   .9 بما  العربية  األسواق  بين  أوسع  شكل  على  والخبرات  المخاطر  تبادل  زيادة  ضرورة  على  المؤتمر  يؤكد 
 صناعة التأمين العربية . 

العربية بإعتبارها فرص لتحقيق معدالت نمو أفضل ، من  . أهمية النظر إلى التحديات التي تواجه صناعة التأمين  10

خالل الوعي التام بهذه التحديات واإلستعداد لإلستفادة منها وتطوير خطط عملها وتحديثها باإلستعانة بالتجارب  
 المماثلة واإلستمرار في تأهيل الكوادر البشرية للقيام بهذا الدور .  

شكر وعرفان لمعالي وزير اإلقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور آالن حكيم . يوصي المؤتمر العام  بإرسال برقية  11

 لتفضله بوضع المؤتمر العام تحت رعايته . 
 

 بالشكر إلى :  ن يتقدم أال إعماله ال يسعه  ألإلتحاد ، وهو ينهي   الثالثونالحادي والمؤتمر العام   نإ
 

حكيم    - آالن   / الدكتور  والتجارة  اإلقتصاد  وزير  وفضله  لتمعالي  رعايته  تحت  المؤتمر  إفتتاح  بوضع 
 .  جلساته

 

 .  ه من جهد خالل العامين الماضيينعلـى مـا بذلو 2016 -2014مجلس االتحاد للدورة   -
 

 ي لما بذلوه من جهد إلثراء فعاليات المؤتمر . ـامج الثقاف ـ المتحدثين فى البرنلسادة ا -
 

الحا - على  لحرصهم  المؤتمر  وضيوف  اإلتحاد  أعضاء  العربي  لسادة  التجمع  هذا  فى  والمشاركة  ضور 
 الدولى . 

 

لإلتحاد العام العربي للتأمين    ةجهاز األمانة العامو  والكادر المعاون له  للمؤتمر  التنظيميةللجنة  ارئيس   -
باللبنانية  سوق التأمين  و جهودهم فى سبيل إنجاح أعمال هذا  لجمعية شركات الضمان في لبنان  ممثالً 

 .  المؤتمر
 

وسائل - والم  جميع  المقروءة  لحوالمسموعة  ئية  راإلعالم  والدولية  فعاليات  العربية  تغطية  على  رصهم 
 .  المؤتمر

 

رعاية وكرم وتسهيل    بكل  حظى المؤتمـر ي  على أن رصهم  لح،    وشعبها  الجمهورية اللبنانيةزة  ع أجهجمي -
 . إلجراءات ل

 
 

برعايــــة  هلتفضــــل لبنـــانيلمعــــالي وزيـــر اإلقتصــــاد والتجــــارة الكمـــا قــــرر المـــؤتمر رفــــع برقيــــة شـــكر 
   .المؤتمر

 
 

 
                                   مـاكـس زكـار                                    عبد الخـالق رؤوف خليـل                    

 رئيـــس           األميـن العـام                                                               
 اإلتحـاد العـام العربـي للتـأمين            اإلتحـاد العـام العربـي للتـأمين                             


