ً
للتأمي ندوة ر
ن
افتاضية عن بعد تحت عنوان «إعادة
العرب
بمشاركة  460مشاركا؛ عقد االتحاد العام
ى
ن ن
التأمي ف المنطقة العربية ..المنافسة الحالية وتوقعات التجديد لعام  ،»2021وذلك بتاري خ 27
أكتوبر الجارى.
و قد قام بإدارة حوار هذه الندوة /
ي العام لالتحاد العرب للتأمين
 األستاذ /شكيب أبوزيد األم نى
لشكة بروكنيت ر
حسن كمال المؤسس والعضو المنتدب ر
ن
الشق األوسط
 أ /أحمدي
ر
ن
ن
ن
التأمي،
المنتمي لصناعة
التنفيذيي
اإلفتاضية نخبة من
و ضمت الندوة
ر
ن
ن
التأمي
 السيد /فهد الحصن العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي للشكة السعودية إلعادةالتعاو ن يب "إعادة" – السعودية؛
ن
للتأمي  -اإلمارات؛
 السيد /بسام أديب جلمتان الرئيس التنفيذي رشكة الوثبة الوطنية السيد /هادي حشيشة الرئيس التنفيذي المسؤول عن اإلكتتاب – إفريقيا روالشق األوسط -
تأمينات الممتلكات والمسؤوليات  -رشكة  SCORباريس – فرنسا؛
 السيد /جوزيف عازار الرئيس التنفيذي رلشكة ناسكو ري – فرنسا؛
 السيد  /أتيش سوري مسؤول تنفيذي أول  – Guy Carpenter -DIFCاإلماراتن
ن
ن
التأمي لعام  2021ف يناير
التأمي التفاقيات إعادة
و هذه الندوة انعقدت قبل موسم تجديدات رشكات
ن
التأمي تحديات غت مسبوقة منذ أزمة جائحة كورونا المستجد «كوفيد-
المقبل ،حيث يواجه سوق
ن
ن
أكت بسبب الوضع
 »19خالل العام الحاىل  ،2020كما أن المعيديي اإلقليميي يواجهون تحديات ى
اإلقليم وانفجار مرفأ بتوت.
الجيوسياىس
ي
ر
ن
ن
التأمي نحو التشدد ،ودراسة توجهات
التأمي وإعادة
االفتاضية اتجاهات أسواق
وقد تناولت الندوة
ن
ن
ن
التأمي لعام  ،2021ومدى
العالميي الحالية فيما يتعلق بتجديدات إتفاقيات إعادة
التأمي
معيدى
ر
ن
ن
وجود رؤية مشتكة لدى معيدى التأمي الدوليي ،أم هناك توجهات مختلفة لدى كل منهم ،وشملت
التأمي العالمية عىل األسواق اإلقليمية نف منطقة ر
ن
الشق
الندوة مناقشة تأثت تشدد أسواق إعادة
األوسط وشمال أفريقيا .

ن
تأمي توقف األعمال و عن ان هذا موضوع مهم جدا تغطيته و مناقشته بإعتباره
و كذلك تمت مناقشة
من أحد تداعيات كورونا.
كما تطرقت الندوة إىل توقعات ر
ن
التأمي فيما بعد وباء كورونا  ،وكذلك
الفتة القادمة وحال أسواق إعادة
ن
التدريج
الطن ،ومدى التشدد
انفجار مرفأ بتوت العام الحاىل عىل فرىع تأمينات الممتلكات
ى
والتأمي ى
ر
ن
ن
التأمي العالمية عىل المدى البعيد ،ومستقبل شكات إعادة التأمي العربية بعد توقف
ألسواق إعادة
ن
ن
التأمي العربية؟ مع
لتأمي عن النشاط  ،وهل سيؤدى هذا إىل تقلص طاقات إعادة
رشكة أري ج إلعادة ا
ن
التأمي اإلقليمية ومدى قابليته لالستدامة.
تناول موضوع نموذج أعمال رشكات إعادة
ن
للتأمي عىل اليوتيوب أو الرجاء
العرب
لمشاهدة فيديو الويبينار ،يمكنكم زيارة قناة اإلتحاد العام
ىي
الضغط هنا

