محضـــر
إجتماع الهيئـة اإلداريـة
للـرابطـة العـربيـة لقـوانيـن التـأميـن
الجزائر العاصمة  25سبتمبر "أيلول" 2017
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدعـوة مـن األستـاذ  /عبد الخالـق رؤوف خليل – األميـن العـام لإلتحـاد العـام العربـي للتأميـن وبالتنسيـق مـع
األستاذ  /محمد مظهـر حمـادة – رئيــس الهيئـة اإلداريــة للرابطـة وبـإستضـافـة مـن سوق التأمين الجزائريـة
ممثلــة في اإلتحـاد الجزائـري للتأميـن وإعـادة التـأميـن عقـدت الهيئـة اإلداريـة للرابطـة العربيـة لقـوانيـن التأميـن
إجتماعهـا بفنـدق شيـراتـون علـى هـامـش فعـاليـات النـدوة العـربيـة حـول القضـاء والتأميـن فـي الوطـن العربـي
خــالل الفتــرة . 2017/9/26 – 24
وشارك في اإلجتماع كل من السادة :
 -األستاذ  /محمد مظهر حمادة

رئيس الهيئة اإلدارية

 -األستاذ  /مـاهـر الحسيـن

نائب رئيس الهيئة اإلدارية

 -الدكتور  /مروان إسماعيل

عضو الهيئة اإلدارية

 -األستاذة  /أسماء محمد سوف

عضو الهيئة اإلدارية

 -األستاذة  /أسماء إبراهيم عمر القيب

عضـــو الـــرابطـــة

 -الدكتور  /أشرف إسماعيل

عضـــو الـــرابطـــة

اإلمارات
األردن
السعودية
ليبيــا
مصــــــــر

كما حضر اإلجتماع كل من السادة :
 األستاذ  /عبد الرزاق علي الفرجاني -األستاذ  /محمد إبراهيم أبو القاسم

شركة ليبيا للتامين

ليبيــا

 األستاذ  /فوزي محمد القماصيلم يحضر االجتماع األستاذ  /جاسم على السعدي – عضو الهيئة اإلدارية للرابطة بالعراق .
مثل األمانة العامة لإلتحاد األستاذ  /عبد الخالق رؤوف خليل – األمين العام لإلتحاد العام العربي للتأمين .
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أفتتح االجتماع األستاذ  /عبد الخالق رؤوف خليل  -األمين العام لإلتحاد العام العربي للتأمين بكلمة رحـب فيها
باألستاذ  /يوسف بن ميسية – رئيس مجلس اإلدارة  /المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات ( )CAATممثـل
سوق التأ مين الجزائرية بمجلس اإلتحاد العام العربي للتأمين وبالسادة أعضاء الرابطة الحضور وشكرهـم على حسن
اإلستجابة وحرصهـم على حضـور االجتمـاع وتحملهم مشقة السفر  ،وتمنى لهم طيب اإلقامة متمنيا ً لهم سالمة
العودة  ،وأضاف أن هذا اإلجتماع يعقد على هامش فعاليات /
الندوة العربية حول القضاء والتأمين في الوطن العربي

التي تعقـد بالتعـاون والتنسيق مـع اإلتحـاد الجزائري لشركـات التأميـن وإعـادة التأمين  ،كمـا رحـب بكـل مـن
األستاذة  /أسماء إبراهيم عمر القيب – عضو الرابطة لمشاركتها األولى بإجتماع الهيئة اإلدارية للرابطة والشكر
موصول ل لسادة ممثلي شركة ليبيا للتأمين وتمنى إنضمامهم لعضوية الرابطة بشكل رسميا ً  ،وأعـرب عـن شكـره
وتقديره باألصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء الرابطة لسوق التأمين الجزائرية ممثلة في اإلتحاد الجزائري
للتأمين وإعادة التأمين على حسن اإلستقبال وتمنى للمجتمعون أن تكلل أعمالهم بالنجاح .
ثم تحدث األستاذ  /يوسف بن ميسية  -رئيس مجلس اإلدارة  /المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات ()CAAT
وممثل سوق التأمين الجزائرية بمجلس اإلتحاد العام العربي للتأمين مرحبا ً باألمين العام لالتحاد العام العربي للتأمين
والسادة رئيس وأعضاء الرابطة العربية لقوانين التأمين متمنيا ً لهم طيب اإلقامة شاكراً لهم حسن إستجابتهم وتحملهم
مشقة السفر مما يدل على إهتمامهم وحرصهم على نجاح أعمال الرابطة وتمنى للرابطة التوفيق في أعمالها .
ثم تحدث األستاذ  /محمد مظهر حمادة – رئيس الهيئة اإلدارية للرابطة مرحبا ً بالسادة الحضور وأعرب عن تقديره
لألمانة العامة لإلتحاد العام العربي للتأمين لجهدها وحرصها على عقد هذا االجتماع  ،كما شكر سوق التأمين
الجزائرية إل ستضافة فعاليات هذا االجتماع على هامش فعاليات الندوة العربية حول القضاء والتأمين في الوطن
العربي
ثم أعلن األسـتاذ  /عبـد الخـالق رؤوف خليـل – األمـين العـام لإلتحـاد العـام العربـي للتـأمين إكتمـال النصـاب القـانوني
لإلجتماع وفقا ً للنظام األساسي للرابطة  ،وأستعرض بنود جدول األعمال كاألتي :

البند األول  :متابعة تنفيذ توصيات اإلجتماع السابق
أوالً  :المؤتمر القانوني األول للرابطة
ثانيا ً  :إنشاء موقع فرعي للرابطة
ثالثا ً  :تجميع كافة القوانين التي يخضع لها النشاط التأميني بالوطن العربي
رابعا ً  :مقترح تعديل النظام األساسي للرابطة
البند الثاني  :اإلطالع على إشتراكات العضوية بالرابطة
البند الثالث  :مـا يستجـد مـن أعمـال
البند الرابع  :موعد ومكان اإلجتماع القادم
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وبعد الموافقة عليه أنتقل السادة أعضاء الهيئة اإلدارية إلى مناقشة بنود جدول أعمال  ،حيث أتخذت
القرارات والتوصيات التالية :
أوالً  :توجيــه األمانــة العامــة لإلتحــاد تعمــيم لكافــة شــركات التــأمين وإعــادة التــأمين أعضــاء اإلتحــاد للتــروي لهــذا
المؤتمر .

ثانيا ً  :توجيه األمانة العامة لإلتحاد تعميم لكافة شـركات التـأمين وإعـادة التـأمين أعضـاء اإلتحـاد إلعالمهـم
بتدشين الموقع اإللكتروني لإلتحاد العام العربي للتأمين حال اإلنتهاء مـن تحديثـه والمتضـمن الموقـع
الفرعي للرابطة .
ثالثا ً  :الطلب من األمانة العامة لإلتحاد /
 .1مخاطبة السادة أعضاء مجلس اإلتحاد – كل في سوقه – ترشيح عضو بحد أدنى يمثل السوق بالرابطة .
 .2اإلستمرار في متابعة السادة أعضاء الرابطة لموافاتها بتحديثات القوانين التي يخضع لها النشاط التـأميني
بالوطن العربي .
رابعا ً  :الموافقة على تعديل بعض مواد النظام األساسي للرابطة وكاألتي :
✓ الفقرة رقم  / 5 /من المادة الخامسة (أهداف الرابطة) لتصبح /
"أبداء المشورة ا لقانونية الغير ملزمة لهيئات وجمعيات التأمين العربية المنتسبة لإلتحاد بدون مقابل
بينما يتم إبداء المشورة القانونية لغير المنتسبين بمقابل مالي رمزي تحدده الهيئة اإلدارية للرابطة في
النظام المالي الخاص بها  ،وذلك عند إعداد مشاريع القوانين ذات العالقة بأعمال التأمين وإعادة التأمين
حينما يطلب منها ذلك"
✓ الفقرة رقم  / 4 /من المادة السابعة (عضوية الرابطة) لتصبح /
"لمن يرغب من أساتذة القانون في الجامعات العربية والقضاه والمحامين العرب والمستشارين
القانونيين"
✓ الفقرة رقم ( /2/إختصاصات الهيئة اإلدارية) من البند الثالث من المادة الثامنة (أجهزة الرابطة) لتصبح /
"تمثيل الرابطة في إجتماعات الجمعية الدولية لقوانين التأمين وأى إجتماعات إلتحادات أو هيئات أو
جمعيات تدعى إليها"
✓ الفقرة رقم ( / 5 /إجتماع الهيئة اإلدارية) من البند الثاني من المادة التاسعة (إجتماعات أجهزة الرابطة)
لتصبح /
"تسقط العضوية في الهيئة اإلدارية في حالة عدم حضور العضو ال ُمـنتخب ثالثة جلسات متتالية من
جلسات الهيئة اإلدارية بدون عذر تقبله الهيئة اإلدارية"
✓ الفقرة رقم ( / 3 /إجتماع الهيئة اإلدارية) من البند الثاني من المادة التاسعة (إجتماعات أجهزة الرابطة)
لتصبح /
"يكون اإلجتماع صحيحا ً بحضور أربع أعضاء على األقل  ،بما فيهم الرئيس أونائبه  ،ويجوز اإلنابة فيما
بين األعضاء في حضور اإلجتماعات بشرط أال ينوب العضو عن أكثر من عضو في حضور اإلجتماع"
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خامســا ً  :إستمـــرار األمانـــة العامـــة لإلتحـــاد بمطالبـــة الســـادة أعضـــاء الرابطـــة والغيـــر مسدديـــن إلشتراكـــات
عضويتهم .
سادسا ً  :شطب عضوية السادة الذين ال يرغبون في اإلستمرار بعضوية الرابطة وكاألتي :
▪ األستاذ  /رائد خليل حدادين – شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين – اإلمارات
▪ الدكتور  /عبد الحكيم النهدي – المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني – السعودية
سابعا ً  :وافق السادة المجتمعون على أن يكـون اإلجتماع القادم للهيئة اإلدارية للرابطة على متزامنا ً مع المؤتمر العـام
الثاني والثالثين لإلتحاد العام العربي للتأمين والمقرر عقده بتونس خالل الفترة . 2018/6/27-24
وبذلـك تكـون الهيئة اإلدارية للرابطة العربية لقوانين التأمين قـد أختتمت أعمالهـا وتــم توقيــع محضـر اإلجتمـاع مــن
كـل مـن :

محمد مظهر حمادة
رئيـس الرابطـة

عبـد الخالق رؤوف خليل
األميـن العـام
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