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 توصيات 

 ا على قطاع التأمينمالندوة العربية حول البترول والغاز وتأثيره 
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حكيم وبحضور معالي وزير الطاقة والمياه    قتصاد والتجارة الدكتور آالنإلبرعاية كريمة من معالي وزير ا

وأيضا  أاألستاذ   نازاريان  مع   رتور  والتنسيق  وبالتعاون  المشنوق  محمد  األستاذ  البيئة  وزير  معالي  حضور 

للتأمينإلا العربي  العام  خليل  تحاد  رؤوف  الخالق  عبد  األستاذ  العام  األمين  بسعادة    الندوةنعقدت  إ،    ممثال  

 .  في فندق فينيسيا التأمين قطاع على وتأثيرهما والغاز  البترول حول العربية

 

ا  حفل  حضر  اإلوقد  وزارة  من  كّل  في  المسؤولين  من  كبير  حشد  والمياه  إلفتتاح  والطاقة  والتجارة  قتصاد 

ووسطاء   إعادة التأمينثلي شركات التأمين المحلية واألجنبية وشركات  م  لى عدد كبير من م  إضافة  والبيئة باإل

المقروءة المرئية  عالم  ثلي وسائل اإلم  جامعيين وم    ةساتذة وتالمذ أو  ومصرفيين   وم حامين  أمين وإعادة تأمين ت

 والمسموعة . 

 

 لقاء كّل من السادة :إحسب باح فتتاإللقيت كلمات أ  
 

 األستاذ عبد الخالق رؤوف خليل  كلمة األمين العام لإلتحاد العام العربي للتأمين •

ثل  • م   السوق اللبناني لدى اإلتحاد السيد أسعد ميرزاكلمة م 

 كلمة رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان السيد ماكس زكـار •

 كلمة وزير الطاقة والمياه معالي األستاذ أرتور نازاريان  •

 كلمة وزير اإلقتصاد والتجارة معالي الدكتور اآلن حكيم  •

 

 وقد تضمن برنامج الندوة المواضيع التالية : 

 “Well Control and the Insurance Wording” 

 George Kabban     :UIBالسيد 

 Enrique Gonzalez  :Swiss Reالسيد 

 

“Off Shore Rigs and Construction” 

 Jalal Tabaja   :Chedid Reالسيد 

 Kumail Makki   :Trust Reالسيد 

 “Onshore Construction & Operational Insurance” 

 Nicola Harris   :Allianzالسيدة 

 Ton van Everdink  :Munich Reالسيد 
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عرض فيها لوضع التي  كلمته  عبد الخالق رؤوف خليل  األستاذ   العربي للتأمينالعام  حاد  تإلمين عام اأ  إستهلّ 

تتأثر بها  أنخفاض  إستمرار  إالعالمي الذي يشهد    قتصاد إلا النفط التي  العربيّ إلقتصاديات اإسعار  ة التي  قطار 

 . تعتمد على عائدات النفط 

 

عادة تأمين نسبة كبيرة منها إ  نه يتمّ إلى حجم وطبيعة المنشآت النفطية الضخمة فإ"بالنظر    :األمين العام  وقال  

قساط  إللى تسرب هذه ا إمر الذي يؤدي  إلمية خارج المنطقة العربية ، ا كثر من شركة إعادة تأمين عالألدى  

الخارجإ بأقد  ت، ونع   لى  ا إ نه  العربية الحصول على جزء هام من هذه  التأمين  ذا إعمال ،  إلستطاعة شركات 

ا طاقتها  بتجميع  اإلقامت  مع  والتعاون  والبترول(  )الغاز  الطاقة  لتأمين  ا سإلستيعابية  لزيادة  قليمية  إلواق 

تاحة ، مثل للطاقات الم  ألستخدام ا ربحة ، اإلعمال م  أقساط ، الحصول على محفظة  زيادة األ  الطاقات ومنها :

 ارسة ."م  برات والم  تخفيض كلفة إعادة التأمين ، تطوير الخ  

 

العربي للتأمين كان  تحاد العام  ن اإلألى  إشار  أسعد ميرزا الذي  األستاذ أتحاد  إلكلمة ممثل لبنان لدى اكانت  ثم  

السبّ  دفع األدائما  تهدف  إسواق  اق في  ندوات ومؤتمرات  ذلك إلى عقد  والدليل على  لى رفع مستوى القطاع 

نعقدة كل سنتين في بلد عربي والتي حصل تحاد الم  جتماعات العامة لإلليه اإلإرتقت  إالمستوى الدولي الذي  

 قبل . الم   2016ستضافتها في العام إلبنان على شرف 

 

  "ان جمعية شركات الضمان في لبنان ومنذ صدور قانون الموارد البترولية في المياه البحرية،   وقال ميرزا :

خطار ألولوية للشركات اللبنانية في ضمان كافة األعطاء اإلى  إلى التأكد ، ومن خالل هذا القانون ،  إعمدت  

الم   للعقود  م  العائدة  ببناء  وم  تعلقة  مواد  وتزويد  م  نشآت  وخدمات  باألنتجات  البتروليةتعلقة  وما    نشطة   ،

البترول إثر من سنة مع هيئة  كأواللقاءات المتكررة الحاصلة منذ  جتماعات  إلا شراف وزير الطاقة  بإ،    دارة 

تعلقة نظمة والقواعد الم  الخاص باأل  10289قترحة من الجمعية على مواد المرسوم  والمياه ، والتعديالت الم  

ن يكون جسر العبور أة والعزم الذي توليه الجمعية لهذا القطاع الذي نأمل  نظمة البترولية دليل على الجدي  أل با

 قتصادي ." لى الخالص اإلإ
 

لبنان   في  الضمان  شركات  جمعية  رئيس  تحدث  بالم  األستاذ  ثم  فرحب  زكار  بعده عرف  ،  شاركين  ماكس 

التاسع عشر وقطاع  ب القرن  في  نشاطه  بدأ  الذي  اللبناني  بالتطور حتى  إالتأمين  اليوم يضم  أستمر    50صبح 

 شركات . 4عادة التأمين عالمية وعددها إلى شركات إضافة إل شركة تأمين محلية وعالمية با
 

التي تقوم هي    لى الجمعيةإضافة  إل عطاء دروس تأمين باإجامعات ب  ثالث قوم  ت"في مجال التعليم    وقال زكار :

دروسإب  ا  يضأ في     CIIستضافة  الفضل  اللبناني  التأمين  لقطاع  كان  لقد   ، التأمين  نطالق  إاللندونية  برامج 

عمال التأمين في العديد من دول المنطقة وما أطالق  إكما ان للبنان الفضل ب   المصرفي وشركات الخدمات ،

 صدقاءه أعتمد على جميع  ن لبنان سوف ي  إعلى المراكز في هذه الدول،  أون  يزال رجال التأمين اللبنانيين يحتلّ 

العربي وا  التأمين  يعوّ ألفي عالم  بالبترول وهو  لها عالقة  التي  التأمين  الوزارات جنبي لضمان عقود  ل دعم 

خطار ألبيعي في ضمان هذه اطخذ الشركات اللبنانية مكانها الأل االقتصاد والتجارة والطاقة والمياه  كة  المعنيّ 

 الجديدة ."
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البيئة   تحدث وزير  الم  األستاذ  ثم  فحيا  المشنوق  مبديمحمد  الندوة  هذه  الندوات   ا  شاركين في  هذه  لمثل  دعمه 

في قطاع هام كقطاع التأمين الذي نرى فيه وجوها شابة واعدة وهو قطاع في تجدد ا   والمؤتمرات وخصوص

التأمين عبر جمعيتهم    دائم . المشنوق شركات  الوزير محمد  العقود إلى  إودعا  بيئة نظيفة ضمن  صدار عقد 

 التأمينية التي تصدرها وذلك لتوظف في مشاريع بيئية وطنية . 
 

الطاقة  كانت  ثم   وزير  تسلط أرتور  األستاذ    والمياهكلمة  التي  الندوة  هذه  على  القييمين  فيها  شكر  نازاريان 

لبنان بشكل عام وتحديد الضوء على جانب هام من جوانب حاجيات وم   الطاقة في  صناعة    ا  تطلبات صناعة 

 قليمية البحرية اللبنانية .إللمياه استخراج النفط والغاز في اإ
 

:أو نازريان  وهيئة  إ"لقد    ضاف  والمياه  الطاقة  وزارة  الإتبعت  العمل  سياسة  البترول  قطاع  تواصل  م  دارة 

والبناء على  أوالدؤوب من   تطوير مهاراتها  اقرار إيجابيات مرحلة  إ ومن  ،  يجابيات كل مرحلة  إ جل  نتظار 

العالقة   للتعمق    ت تاحإالمراسيم  الم  أالفرص  النواحي  كافة  في  عقود كثر  ومنها  النفط  بقطاع  الضمان    رتبطة 

االم   على  والعمل  القطاع  بهذا  من  إلتعلقة  الخ  إستفادة  والم  قتراحات  للوصول  براء  قابلة  إتخصصين  نتائج  لى 

دراج مواد خاصة بما  إ  قتصاد الوطني ، لقد تمّ إلللتنفيذ ، مما يعود بالفائدة على السوق المحلية وبالتالي على ا

النصوص  يتعلّ  كافة  في  بالضمان  اق  تشكل  والتي  ت  إلالقانونية  التي  الشركات  لعمل  التشريعي  مارس  طار 

قانون    2010/    132قليمية البحرية اللبنانية وعلى وجه التحديد في القانون رقم  إلنشطة البترولية في المياه ااأل

طة البترولية ، نشألتعلقة با نظمة والقواعد الم  أل ا  2013/   10289لية في المياه البحرية المرسوم  والموارد البتر

تمّ   ا  يمانإو فقد  اللبناني  الخاص  القطاع  بدور  لم  أتخصيص    منا  ونحن على  فضلية   ، اللبنانيين  الخدمات  قدمي 

 قتراح تخلص اليه ورشة العمل .إي أناقشة ستعداد لم  إ

 

اإل الندوة وزير  كلمة راعي  :ثم  فيها  قال  آالن حكيم  الدكتور  والتجارة  أؤكد على مدى    قتصاد  أن  أوال  "أود 

سروري بأن أكون هنا اليوم في هذه الندوة العربية التي يدور موضوعها حول البترول والغاز وتأثيرهما على  

 . من أهمية كبيرة في وقتنا الحاضر شكله هذان القطاعانقطاع التأمين لما ي  
 

قطاع  ع  ي   لد  اآلمن  الدرع  قطاع  اإلالتأمين  في  القطاعات  أهم  ومن  الم  إلقتصاد  نظرا  قتصادات  للدور   تطورة 

ستقرار ونمو القطاعات التجارية والصناعية كافة وذلك من خالل توزيع المخاطر إ الفاعل الذي يلعبه في دعم  

 ."  التي قد تواجه تلك القطاعات وتخفيف حدة آثارها
 

التعاون بين كافة المعنيين في  قطاع التأمين ي عد من أهم الركائز والدعامات لتنمية    "إن  وختم الوزير حكيم :

اإلشرافيّ  الجهات  من  يتطلب  الذي  األمر  لبنان  في  القطاع  والرقابيّ وتطوير  بة  الشركات  وكذلك  جهوٍد ظة  ل 

التأمين في البلد خاصة وأن العاملين  بل التعاون بينها بالشكل الذي يخدم مصالح قطاع  حثيثة لتفعيل وتطوير س  

 ."  ستفادة من كافة الفرص المتاحةفي هذا القطاع في لبنان يتمتعون بخبرة ومؤهالت تساعد  في اإل
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وصى المشرفون على أعمال  أداخالت  ناقشات والم  تقدم خالل الجلسات والم    لتقى وفي ضوء ماوفي ختام الم  

 الندوة بالتالي : 
 

كل   في شراف والرقابة  إلستمرار التعاون بين جمعية شركات الضمان في لبنان وجهات ا التأكيد على إ -1

والم   والمياه  الطاقة  وزارة  بهيئة  م  من  )إثلة  لبنان  في  البترول  هيئات  LPAدارة  مراقبة  ولجنة   )

ا وزارة  في  من  إلالضمان  والتجارة  اأقتصاد  الم  إلجل  التشريعات  تطوير  في  لتأمين ستمرار  نظمة 

للثقة  تعزيزا  األخطار ، هذه حفظ لشركات التأمين اللبنانية حقوقها في ضمان ما ي  طات البترولية م  النشا

 قتصاده من جهة أخرى .وإ على مصلحة البالد   من جهة وحفاظا   في قطاع التأمين
 

م   -2 مع  الجام  التعاون  المعني  ختلف  من  عات  التأمين  بدراسات  لديها  إ جل  أة  فنية  كوادر  القدرة  عداد 

 تقنيات صناعة البترول والغاز .ة على التعامل مع والمهار
 

الخ   -3 التأمين وب  االستفادة من  التأمين العربية في ضمان أخطار  إ رات والتجارب الدولية لشركات  عادة 

تحفظ القسم  إكتتابية  سياسة  طار  إفي    هذه الشركات تعاون مع  العمل على إرساء  والتأمينات البترولية  

 عند اإلكتتاب .ا  لمي عادة عتمسس فنية سليمة م  أ  مع م راعاة ، األكبر من أقساط التأمين 
 

ا -4 مع  واألجنبيةإل التواصل  العربية  الشركات  مع  خالله  ومن  للتأمين  العربي  العام  خالل    تحاد  من 

مواكبة التطور  ودورات تدريبيّة من أجل رفع الثقافة التأمينية بهدف  لقاءات وندوات    ستمرار بعقد  اإل

 . الحاصل في مجال تأمين البترول
 

تام الندوة شكر المنظمون كّل من معالي وزير اإلقتصاد والتجارة ومعالي وزير الطاقة والمياه ومعالي   وفي خ 

ألمانة العامة لإلتحاد العام العربي لتعاونها على  تقدموا بالشكر إلى اوزير البيئة لم شاركتهم حفل اإلفتتاح كذلك 

الندوة   هذه  نتدى  وإلإقامت  الم  هذا  بأعمال  شاركوا  الذين  وجميع  والم حاضرين  الجلسات  رؤساء  السادة  ى 

 واإلعالميين وأجهزة اإلعالم الذين قاموا بتغطية هذه الندوة .   Chedid Reوباألخص الشركة الراعية  

 

 

 

 


