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 قـرارات وتـوصيات 
 ن ي الثالثـ و الثانيالمؤتمر العـام  

 لإلتحـاد العـام العربـي للتـأمين 
 تــونـس   – تـونـس العاصمة

   2018"  حزيران" يونية   27 – 24 
ــ   ــــــــــــــــ

 
لتعاون  با و  شلغوم  معالي وزير المالية محمد رضاالتونسية ، وبحضور    الجمهوريةس  ـ رئية  ـفخام   نـم ة  ـة كريمـاي ـ برع

المؤتمـر  د  ـإنعق   الجامعة التونسية للتأمينفى    ـه ممثل  التونسيةن  ـ والتنسيق بين اإلتحاد العام العربي للتأمين وسـوق التأمي
  -24رة  ــالل الفتــ، وذلك خ  بمركز المؤتمرات ياسمين الحماماتن لإلتحـاد العـام العربــي للتـأمين  يالثالثـ و  الثانيالعـام  

 ار /  ـ تحت شعـ   2018  "انحزير" يونية 27
 

 " التحول الرقمي في صناعة التأمين في الوطن العربي"  
 

اإلفت  حفل  حضر  وقد  المسؤولين هذا  السادة  من  كبير  حشد  العام    التونسيةجمهورية  الفى    تاح  اإلتحاد  أعضاء  وممثلي 
ات التأمين وإعادة التأمين العالمية ،  العربي للتأمين وهيئات الرقابة على التأمين وجمعيات وسطاء التأمين العربية وشرك

 . والمسموعة وممثلي وسائل اإلعالم المقرؤة والمرئية  التونسيةجمهورية الب وسفراء الدول العربية واألجنبية 
 

 .  التونسيةلجمهورية ل  الوطنىأبتدأت مراسم حفل اإلفتتاح بالسالم  
 

 ادة / ـسثم القيت كلمات اإلفتتاح وحسب ترتيب اإللقاء من كل من ال 
 

 عبد الخالق رؤوف خليل      أمين عام اإلتحاد العام العربي للتأمين السيد األستاذ / 
 رئيس اللجنـة التنظيميـة للمؤتمـر                    األسعـد زروق السيد األستاذ / 

 ميــن رئيس اإلتحاد العام العربي للتأ                  ماكـس زكـار السيد األستاذ /             
                       بمجلس اإلتحاد العام العربي للتأمين اللبنانية ممثل سوق التأمين                                                                

 راعـى المـؤتمـرممثل  -وزير المالية التونسي             محمد رضا شلغوم /  األستاذ   يمعال
        

،    لنظام ل طبقاً   لإلتحاد  اإلنتهاء من جلسة  األساسي  أعماله  باشر  ،  العلنية  اإلفتتاح  وبعد  بعرض جدول المؤتمر  وذلك   ،

 على النحو التالي : األعمال المقترح من قبل مجلس اإلتحاد  
 

 : جلسة الشؤون اإلدارية  أولً 

                           ادـاإلتح  اسـةرئمـراسـم إنتقـال  .1
                        رـللمؤتم  داريــةاإلة  ـل اللجنـتشكي .2
                 2020 – 2018تشكيل مجلس اإلتحاد للدورة   .3
                 2018 - 2016خالل الدورة مجلس اإلتحاد واللجنة التنفيذية   موجز قرارات وتوصيات .4
               ان الخاصة بالمؤتمرـ تشكيل اللج .5
 ن العـام  ـر األمي ـري ـتق .6
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ً ثا  : البرنامج الثقافي   نيا

 

 وكاآلتي :   جلساتالبرنامج الثقافي  تضمن            
 

 التحول الرقمي في العالم "الحاضر والمستقبل" /   األولـى الجلسة  -             

 

 تونس   – VEGAرئيس مجموعة  –رئيس الجلسة : السيد / جلـول عيًـاد  ▪

 المتحـدثـون :   ▪
 

  سويسرا  –أستاذة بجامعة لوزان   –سولنج غرناوتي  / السيدة      SCOR 

  المدير العام المساعد –السيد / لورون منتادور –  CCR France - فرنسا 
 

 

 مستقبل سوق التأمين العربي في ظل التحول الرقمي /  الثانية  الجلسة  -

 

   رئيس ومدير عام –رئيس الجلسة : السيدة / لمياء بن محمود  ▪
 الشركة التونسية إلعادة التأمين "اإلعادة التونسية"                                         

 المتحـدثـون :   ▪
 

 األردن  –مجموعة الخليج للتأمين   -الرئيس التنفيذي  –على الوزني   /  الدكتور 

  الرئيس والشريك المؤسس  –كاي وي شانز  / د ـالسي   

   "للدكتور شانزالمز كومباني" ومؤلف الدراسة         
 

 الفضاء اإلفتراضي "المخاطر وخصوصية البيانات الشخصية" /  الثالثة  الجلسة -
 

   اإلتحاد العام العربي للتأمين –األمين العام    –رئيس الجلسة : السيد / عبد الخالق رؤوف خليل  ▪
 

 المتحـدثـون :   ▪
 

  مدير  –السيد / أندرياس بولمانMUNICH RE –  ألمانيا 

   السيد / براين بوتكين- Global Head of Multinational Financial Lines 

             AIG –  الوليات المتحدة األمريكية 

  السيد / نـزار عيـاد– UPGRADE – CODE – فرنسا 

  المدير العام  –السيد / بيبي كاستللو  – GTMOTIVE -  فرنسا 
 

 :    القرارات والتوصيات التاليةالمؤتمر أتخذ وبعد الموافقة على جدول األعمال 
 

 أولً : جلسة الشؤون اإلدارية 
 

   اإلتحادرئاسة مراسم إنتقال  .1

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

/    يتولى    - المجلس ممثل   -األسعد زروق  األستاذ  التأمين  ـس  عضو  العام    التونسيةوق  المؤتمر    الثانيرئاسة 
 تحاد العام العربي للتأمين . ن ، ويكون رئيساً لإليالثالث و

 

   . ائباً للرئيسن  اللبنانيةسوق التأمين   عضو المجلس ممثل –ماكس زكار  / ويكون األستاذ   -
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 يكون تشكيل اللجنة اإلدارية للمؤتمر على النحو التالي :  ئحة الداخلية للنظام األساسي / من الال 8 /وفقاً للمادة  .2
 

ً رئيس                     األسعد زروق   األستـاذ /   -  ــــا

ً نائب                     ار ـس زك ـماك  اذ / ـاألست  -  لرئيس ل  ـا

 ام  ـن الع ـاألمي      ل   ـاذ / عبد الخالق رؤوف خليـاألست  -

 

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

 : على النحو التالي  2020 / 2018اإلتحاد للدورة  تشكيل مجلس  
 

 ب اوـ و المنـالعض      ل ـو األصي ـالعض    د ــالبل  

     ن        رد األ
 

 السيد / ماجـد سميـرات 
 

 السيد / عمــاد الحـجـة 

 السيد / صالـح الهاشمـي  السيد / خالد محمد البادي  اإلمارات 

 سيد / إبراهيم الريس ال السيد / يحيى نور الدين  البحرين  

 السيدة / لمياء بن محمود  السيد / األسعـد زروق       س      ـ تون

 السيد / إبراهيــم كسالــي  السيد / بن ميسية يوسف  الجزائـر 

 السيد / حســـام القنــاص  يس السيد / عبد العزيز السد      ة ـالسعودي 

 -------          السيد / معاوية ميرغني أبشر      ودان   ـالس

 السيد / معتـــز قــولــي  المهندس / إيـاد زهـراء سوريــا       

سلطنة 

 عمان  
 -------        السيد / ناصر بن سليمان البوسعيدي

 -------        السيدة / هيفـاء شمعـون  العـراق 

 السيد / أحمد فؤاد مشعشع السيد / أنـور الشنطـي     فلسطين

 السيد / على إبراهيم عبد الغني   بن محمد جبر آل ثانيالشيخ / عبد هللا قطـر

 السيد / ناصر سليمان الدرباسي  السيد / خالد سعود الحسن  الكويت  
 

 السيد / صبحــي الحسينـي  السيد / ماكـس زكـار  لبنــان 

 السيد / صالح أبو عجيلة العجيل بشير على خالط السيد /  ليبيـا  

 -------         ـريالسيد / عـالء الزهي  مصـر 

 -------         يوسـف الفاسـي السيد /  المغرب  

 --------        السيد / أحمد ولد سيد باب  موريتانيا 

 السيد / عبـد هللا بشيــر  السيد / طارق عبد الواسع هائل سعيد  اليمــن 
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التى .4 القرارات والتوصيات  إلى موجز ألهم  السادة أعضاء اإلتحاد  اإلتحاد واللجنة    أستمع  صدرت عن مجلس 

 . م للجهد المبذول ولما تم إنجازه وأعربوا عن تقديره 2018 –  2016التنفيذية خالل الدورة 
 

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

 :   على النحو التاليالخاصة بالمؤتمر  

 ام  ـة مناقشة تقرير األمين العـلجن •
  -------------------- 

 رر ـ مق            . األستاذ / األسعد زروق  1

 . األستاذ / يوسف بن ميسية      عضو 2

 . األستاذ / خالد سعود الحسن      عضو  3
 

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

    ررـمق     . األستاذ / طارق عبد الواسع   1   
 و ـعض     . األستاذ / معاوية ميرغني  2 

 و ـعض            . األستاذ / أنور الشنطي  3 
 

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

 رر ـ مق    األستاذ / عالء الزهيري      .  1           
 و ـعض           . األستاذ / إيــاد زهراء 2           
 و ـعض   إبراهيم الريس       . األستاذ /3           

  

 لجنة إعداد مشروع قرارات  •
 ر ــات المؤتم ـ وصيـوت

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

 رر ـ مق   األسعد زروق            / . األستاذ 1
 و ـعض           ماكـس زكــار . األستاذ /  2         
 و ـعض. األستاذ / عالء الزهيري          3         

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

العامة لإلتحاد   الدورة  بشكل متميز  األمانة  ، وذلك بفضل تضافر جهود كل من السادة    2018  –  2016خالل 

 األعضاء ومجلس اإلتحاد . 
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 التأمينية   ثانياً : فى الشؤون الثقافية

         

ؤتمر مع التقدير على الجهود المبذولة من قبل األمانة العامة نحو تنفيذ البرنامج الثقافى لإلتحاد للدورة  طلع المأ  

أله  2018/    2016 تحقيقاً  نح ـ،  اإلتحاد  التأمين  ـداف  أسواق  فى  للعاملين  والفني  العلمي  المستوى  رفع  و 

 الندوات التالية :  2020/  2018العربية ، كما قرر ان تكون فى مقدمة البرنامج الثقافى للدورة 
 

 التأمين الزراعي على ضوء التغيرات المناخية واألخطار المستجده -

 تطبيق التأمين الصحي وتحدياته  -

 إستخدام التكنولوجيا الحديثة في بناء قواعد البيانات الضخمة وأدوات التحليل المتقدمة   -

 ي تنمية قطاع التأمين العربية القتصاد التضامني الجتماعي في البلدان العربية ودوره ف  -

 دليل الحوكمة الرشيدة لألفراد والمؤسسات والجهات الرقابية -

 الشمول المالي والتأمين   -
 

هذا بخالف ما يتفق على تنظيمه من ندوات    ندوات   أربععلى أن تقوم األمانة العامة لإلتحاد بتنظيم في حدود  

 .مين وطنية ى إتحاد / جمعية تأأ بين األمانة العامة لإلتحاد و
 

 ن يوالثالث  الثالثتحديد موعد ومكان المؤتمر العام :  ثالثاً 
 

المؤتم التأمين التى تقدمت إلستضافة  القادم ، فقد  ـمع كل التقدير ألسواق  المؤتمـر قبـول دعـوة    قررر العام 

ن  ـ ن يتم التنسيق بي، على أ  2020ن عام  ي والثالث  الثالث إلستضافـة المؤتمـر العـام    الجزائريةن  ـسـوق التأمي 

العامـاألمان وممثـة  لإلتحاد  التأمين  ـ ة  سوق  تعذر    الجزائرية ل  حالة  وفي   ، إنعقاده  ومكان  زمان  نعقاد  إحول 

   . المصريةألية ظروف يستضيفه سوق التأمين   الجزائرالمؤتمر في 
 

 ي : ـــر باآلتــي المؤتم ــ ا يوص ــكم -
 

التغطية   ▪ بتوفير  التأمين  قيام شركات  ال  خطارأالتأمينية ضد  أهمية  المناخ  التقلبات  وتغير  مناخية 
 . نظراً ألهميتها في عالمنا العربي 

 

فى   ▪ اإلستمرار  التأمين  شركات  التحول دعوة  ضوء  في  إلكترونياً  تسويقها  يتم  منتجات  إستحداث 

 . تطوير منتجاتها لتتالئم مع المتطلبات واإلمكانيات المادية للمواطنل
 

أهمية  ▪ على  وقنوات    التأكيد  طرق  وإبتكار  نموه  إمكانيات  من  واإلستفادة  الصغر  متناهي  التأمين 

بيئة   تهيئة  بإتجاه  تعمل  أن  الرقابة  جهات  ومناشدة  لنشره  السبل  أهم  بإعتبارها  بديلة  تسويق 

اإلقليمية والدولية   التجارب  التأمين متناهي الصغر واإلستفادة من  تشريعية مناسبة لتطوير سوق 

 العمل بإتجاه إيجاد شهادات علمية عليا فى مجال التأمين التكافلي .فى هذا الشأن و
 

إستراتيجية مستقبلية ومتطورة ألعمال اإلتحاد متضمنه تصورات للحوكمة مع تعديل وتنقيح   إعادة   ▪

 هذه اإلسترتيجية .  
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الج ▪ وتكثيف  التأمين  إلعادة  العربي  المجمع  ألعمال  اإلستيعابية  الطاقة  إستعادة  على  هود العمل 

 .  التسويقية مع الشركة المديرة للمجمع 
 

يؤكد المؤتمر على ضرورة زيادة تبادل المخاطر والخبرات على شكل أوسع بين األسواق العربية  ▪

 بما يخدم صناعة التأمين العربية .
 

األسواق   ▪ إلى  اللجوء  قبل  أولً  العربية  التأمين  إعادة  لشركات  اإلستيعابية  الطاقات  على  اإلعتماد 

التأمين  بجناأل إعادة  أقساط  تسرب  من  منعاً  العربية  ية  المنطقة  خارج  بمع  إلى  إعداد  التوصية 

 دراسة عن سبب تسرب األقساط من خارج أسواق اإلعادة العربية . 
 

معدلت   ▪ لتحقيق  بإعتبارها فرص  العربية  التأمين  تواجه صناعة  التي  التحديات  إلى  النظر  أهمية 

ام بهذه التحديات واإلستعداد لإلستفادة منها وتطوير خطط عملها  نمو أفضل ، من خالل الوعي الت

 وتحديثها باإلستعانة بالتجارب المماثلة واإلستمرار في تأهيل الكوادر البشرية للقيام بهذا الدور . 
 

ل ▪ وعرفان  شكر  برقية  بإرسال  العام  المؤتمر  التونسية  يوصي  الجمهورية  رئيس  لتفضله  فخامة 

 تحت رعايته . بوضع المؤتمر العام 
 
 

 بالشكر إلى :   ن يتقدم أ ل إعماله ل يسعه أ لإلتحاد ، وهو ينهي   ني الثالثو الثانيالمؤتمر العام   نإ ** 
 

 بوضع المؤتمر تحت رعايته .  هلتفضل الجمهورية التونسيةرئيس  فخامة   -
 

 .  ه من جهد خالل العامين الماضيينعلـى مـا بذلو   2018/   2016تحاد للدورة  مجلس اإل -
 

 ي لما بذلوه من جهد إلثراء فعاليات المؤتمر . ـامج الثقاف ـالمتحدثين فى البرن ادة  ـ لسا -
 

 ادة أعضاء اإلتحاد وضيوف المؤتمر لحرصهم على الحضور والمشاركة فى هذا التجمع العربي الدولى . ـ لسا -
 

لإلتحاد العام العربي للتأمين    ةجهاز األمانة العامو  التنظيميةوأعضاء اللجنة    للمؤتمر  التنفيذية العليا للجنة  ا -

التأمين  و التأمينو  التونسيةسوق  لشركات  التونسية  "اإلعادة    الجامعة  التأمين  إلعادة  التونسية  والشركة 

 .  جهودهم فى سبيل إنجاح أعمال هذا المؤتمرلالتونسية"  
 

 . طية فعاليات المؤتمررصهم على تغالعربية والدولية لحوالمسموعة ئية رجميع وسائل اإلعالم المقروءة والم -
 

أجهجمي - أنرصهم  لح،    وشعبها  التونسيةجمهورية  الزة  ع  المؤتمـري  على  وتسهيل    بكل  حظى  وكرم  رعاية 
 . إلجراءات ل

 
  .برعاية المؤتمر هلتفضل الجمهورية التونسيةلفخامة رئيس كما قرر المؤتمر رفع برقية شكر 

 
 

 
 األسعــد زروق                                             عبد الخـالق رؤوف خليـل                    

 رئيـــس                      األميـن العـام                                                              
 ـام العربـي للتـأمين اإلتحـاد الع                        اإلتحـاد العـام العربـي للتـأمين                             


