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 توصيــات 
 لقاء قرطاج الحادي عشر للتأمين وإعادة التأمين

 26/6/2012 – 24تونـس 
ــ   ــــــــــــــ

 
لتأمين وإعادة التأمين بين أسواق التأمين  االتعاون فى مجال  من منطلق حرص األمانة العامة لإلتحاد على تعزيز  

بالتعاون والتنسيق بين األمانة العامة لإلتحاد العام العربي للتأمين وسوق التأمين التونسية ممثالً بالجامعة  و العربية  
   /، وبرعاية كريمة من  التونسية لشركات التأمين وإعادة التأمين 

 

 معالى / وزيـر المالية التونسي 
 

الل  ـختونس    –فى نزل ديار المدينة / ياسمين الحمامات    ادة التأمينـلقاء قرطاج الحادي عشر للتأمين وإعإنعقد  
 وذلك  تحت شعار /     2012يونية    26 – 24الفترة  

 ة التأمين وإعادة التأمين  ـدرة صناعـ" ق
 مة والجديدة "اعلى إستيعاب األخطار اله  

 
 

التونسي   المالية  وزير  معالي  اإلفتتاح  حفل  لهيئة  الرئيس  ،  وقد حضر  التونسية  ،  لتأمين  العامة  الجامعة  رئيس 
من   كبير  وعدد  التونسية  التأمين  سوق  وقيادات  العام  ومندوبها  التأمين  وإعادة  التأمين  من  لشركات  المشاركين 

والدولية   واإلقليمية  العربية  التأمين  وإعادة  التأمين  المقروءة  شركات  اإلعالم  وسائل  وممثلي  الشرف  وضيوف 
 . والمسموعة والمرئية 

   
 ألقيت كلمات اإلفتتاح وحسب ترتيب اإللقـاء مـن السـادة /  

 

 ري ـور النصـ األستـاذ / منص
 الجامعة التونسية لشركات التأمين وإعادة التأمين   -رئيس 

 

       ل ـق رؤوف خليـد الخالـعب /  اذـاألست
 ن ـام العربي للتأميـاد العـن العـام لإلتحـاألمي            

 

 حسيـن الـديمـاسـي   / السيد  معالي 

 التونسـي   وزيـر الماليـة                
     

 :ه ـالموضوعات األتي اءـاللقن برنامج ـد تضمـوق
 
 

   يـد التكميلـن التقاعـتأمي ▪
 

 األسعـد زروق /  السيد   لمحاضر: ا      
 تونس   /الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين     –مدير عام  / رئيس   

 

 الحبيب بن حسين /  المحاضر:  السيد 
 على الحياة مغربية للحياة / تونس لتأمين اشركة   –مدير عام 
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   تأمين وإعادة تأمين مخاطر العنف السياسي  ▪

 

 ري  ـ الء الزهيـالمحاضر: السيد / ع
    المجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج" / مصر    –العضو المنتدب        

 
   تأمين وإعادة تأمين الكوارث الطبيعية   ▪

 

 ود ـ ن محمـاء بـلمي/   السيدةالمحاضر :  
 الشركة التونسية إلعادة التأمين "اإلعادة التونسية" / تونس –رئيس / مدير عام 

 

   التأميـن التكافلـي ▪
 

 ي ـى الهمامـالسيد / عل   المحاضر  : 
 شركة تأمينات سليم / تونس  –المدير العام  
 

 ي ـن ساسـرم بـالسيد / مك   المحاضر  : 
 ونة تكافل / تونس شركة الزيت  –المدير العام  
 

 

فعاليات   المشاركون والمحاضرون    اللقاءوفى ختام  ألقى مـن محاضرات ومداخالت أوصـى السادة  وفى ضوء مـا 
 باألتى : 

 

الحدث   .1 قدر  على  يكون  حتى  العالمية  الساحة  تعيشها  التى  المستجدات  المالي  القطاع  يواكب  أن  على  العمل 
 . الجديدة   متهيئاً إلستيعاب األخطار التأمينية  

أد .2 وتحسين  والهامة  الجديدة  لألخطار  الالزمة  التغطية  توفير  لغرض  التأمين  قطاع  تعصير  على  ئه  االعمل 
فضل فى تمويل اإلقتصاد ودعم اإلدخار طويل  أالتمويلي واإلستثماري من خالل تعبئة الموارد حتى يقوم بدور  

 . المدى 

م شرائح جديدة من المستهلكين وذلك ا لتضمطالبة مؤسسات التأمين بتحديث برامج تأمين التقاعد التى تقدمه .3
  إلستثمار فى الطريقة التى تراها مناسبة للوفاء افى    إستثماراتها وإطالق حريتها  االت بالتوازي مع تنويع مج

 . لوثائق والمساهمين  اتها مع عدم اإلخالل بالضوابط التى تكفل حقوق حملة ابإلتزام

رك فى ظل  تسواق التأمين وإعادة التأمين العربية واإلفريقية والعمل المش أالعمل على تدعيم التعاون الدائم بين   .4

ضخمة وذلك من خالل تعزيز وتوثيق التعاون والتنسيق وتبادل األعمال والخبرات    عالم يشهد تكتالت إقتصادية

 . والتجارب  

التركيز على وظيفة التكوين بما يساهم فى الرفع المستمر للكفاءات التأمينية لتعزيز قدراتها وجعلها تساهم فى   .5
 . البحث واإلبتكار  

واإلضطرابات   .6 الشغب  أخطار  ضد  الممتلكات  تأمين  بأهمية  الوعي  زيادة  على  التأمين  مؤسسات  تعمل  أن 

بتغطية  اإتباع قواعد  وضرورة   الخاصة  العادل والشروط اإلضافية  السعر اإلضافى  تحديد  السليمة فى  إلكتتاب 

 . أخطار الشغب واإلضطرابات الشعبية  

 . ر الحرب فى تغطية األخطار السياسية أخطا تأمين لتفعيل دور الصندوق العربي  .7

منعالعمل   .8 إعداد  من خالل  التكافلي  بالتأمين  المسمى  اإلسالمي  والتأمين  التمويل  نظم  أسس  تركيز  ظومة  لى 

 وقواعد قانونية خاصة بالمالية اإلسالمية . 

 . والكوارث الطبيعية  دث العمل على وضع نظام تغطية تأمينية ضد الحوا .9
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 الحضور بالشكر إلى كل من :  ةتوجه الساد اللقاءوفى ختام أعمال 
 

 

   . وإشرافه وإفتتاح فعالياته رعايته  وضع اللقاء تحت معالي وزير المالية التونسي ل •
 

 نـى للتأميـام العربـاد العـة لإلتحـة العامـألمانا •
 

 لجهودهم فى إثراء فعاليات هذه التظاهرة . السادة المتدخلين فى برنامج اللقاء ورؤساء الجلسات  •
 

السادة أعضاء اإلتحاد وضيوف لقاء قرطاج من مختلف البلدان العربية واإلفريقية واألجنبية لحرصهم على   •
 الحضور والمشاركة فى هذا التجمع . 

 

 السيد رئيس اللجنة التنظيمية للقاء واإلطارات المعاونة له .  •
 

 لكـل مـن :  •
 

 ن  ـللتأمي ة ـة العامـالهيئ -

 الشركة التونسية إلعادة التأمين "اإلعادة التونسية"  -

 ار" ـالشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "ست -

 الجامعة التونسية لشركات التأمين وإعادة التأمين   -
 

 إلستضافتهم السادة الحضور 
 

 .   اللقاء اهذلجميع الزميالت والزمالء الذين ساهموا بجهودهم نحو إنجاح أعمال   •
 

  اهذللسادة ممثلي أجهزة اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية لما بذلوه من مجهودات في تغطية فعاليات   •
 . اللقاء

 

 
 ،،،مع تمنياتنا بالموفقية للجميع 

   

 عبد الخالق رؤوف خليل                          
   األميـن العـام                                

 

N 


