الجمعية المصرية إلدارة المخاطـــر

اإلتحاد العـــام العربـــي للتأميـــن

اإلتحـــاد المصـــري للتأميـــن

توصيـــات
الملتقـى اإلقليمـي إلدارة المخاطر
"دور خبراء التأمين فى إدارة مخاطر المؤسسات"
القاهــرة  25و  26فبراير "شباط" 2015
ـــــــــــــــــــــــ
أنعقد الملتقى اإلقليمي إلدارة المخاطر بالتعــاون والتنسيـق بيـــن كل من اإلتحـاد العــام العربـي للتأميـن واإلتحـاد المصــري
للتـأميـن والجمعيـة المصـريـة إلدارة األخطار وبرعاية الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهوريـة مصـر العربيـة  ،يومـي
األربعـاء والخميـس الموافقين  25و 26فبراير "شباط"  2015وذلك بفنـدق سميراميـس إنتركونتيننتـال تحت عنوان /
دور خبراء التأمين فى إدارة مخاطر المؤسسات

هـذا وقـد حضر حفـل اإلفتتـاح السيـد األستاذ  /شريـف سامـي – رئيـس الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة بجمهوريـة مصـر
العربيـة والسيـد األستاذ  /عبـد الرؤوف قطـب – رئيـس اإلتحـاد المصـري للتأميـن واألستاذ الدكتور  /محمـد غـازى –
رئيـس اإلتحـاد العـام العربـي للتأمين  ،وحشد كبير من السادة رؤساء ومدراء عموم شركات التأمين وهيئات الرقابة
ووسطاء التأمين وإعادة التأمين وخبراء المعاينة وتقدير األضرار وإستشاري التأمين فى مصر والبلدان العربية وممثلي
وسائل اإلعالم المقرؤة والمرئية والمسموعة .
ألقيت كلمات اإلفتتاح (حسب ترتيب اإللقـاء) من كل من :
األميـن العـام لإلتحـاد العـام العربي للتأميـن
السيد األستاذ  /عبد الخالق رؤوف خليل
رئيـس الجمعيـة المصريـة إلدارة األخطار
السيد الدكتور  /عــادل منيــر
رئـيـس اإلتـحــاد المـصــرى للتـأمـين
السيد األستاذ  /عبد الرؤوف قطــب
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر
السيد األستاذ  /شريـف سامـي
وقـد تضمـن برنامج الملتقى أربعة جلسات وفقا ً لألتى :
الجلسـة األولــي  :دور خبراء تقييم األخطار ومعاينة الخسائر وتقدير األضرار
رئيـس الجلسـة  :السيد الدكتـور  /عـادل منيــر – رئيـس الجمعيـة المصريـة إلدارة األخطار
الموضوع األول  :دور خبراء معاينة الخسائر وتقدير األضرار
السيد األستاذ  /وليد الجشي – رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام شركة المعاينون العرب
الموضوع الثاني  :دور خبـراء تقييـم األخطـار
▪ السيد األستاذ  /هانى الجمل – المدير اإلدارى لمصر وشمال أفريقيا MatthewsDaniel
▪ السيد األستاذ  /سمير أديب – رئيس مجلس إدارة جمعية خبراء التأمين والبيئة وتنمية المجتمع
الجلسـة الثانيــة  :دور الخبراء اإلكتواريين فى إدارة المخاطر
رئيـس الجلسـة  :السيد الدكتور  /محمـد غـازي – رئيس مجلس إدارة
شركـة مصـر لتأمينـات الحيـاة
▪ السيد األستاذ  /سهيل سامي علي – مسؤول أخطار التأمين والشؤون اإلكتوارية
شركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة
▪ السيد األستاذ  /حسين عبد الغفار – خبير إكتواري
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الجلسـة الثالثـة  :دور صناعة إعادة التأمين فى إدارة المخاطر
رئيـس الجلسـة  :السيد األستاذ  /عبد الرؤوف قطب – رئيس اإلتحاد المصري للتأمين
▪ السيدة األستاذة  /سامية حيدة – العضو المنتدب شركة جراسافوا إنترناشينوال
▪ السيد األستاذ  /محمد خليفة – المدير التنفيذي Price Waterhouse Coopers
الجلسـة الرابعــة  :التكامل بين دور معايير األمن والسالمة بالمنشأت الصناعية والخدمية
وصناعة التأمين فى إدارة المخاطر
رئيـس الجلسـة  :السيد الدكتور  /عادل موسى – رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب شركة مصر للتأمين
▪ السيد األستاذ  /صفوان ثابت – رئيس جمعية رجال األعمال
▪ السيد الدكتور  /خيري عبد القادر – خبير تأمين وإستشاري معاينة بقوائم وزارة العدل
وفـى ختــام فعاليـات الملتقـى وفـى ضـوء مــا قـدم خـالل الجلسـات والمناقشـات والمـداخـالت أوصـى السادة الحضور باألتى
:
 .1التأكيد على أ ن إدارة المخاطر واألزمات ضرورة ال غنى عنها في المجتمعات والمؤسسات لتوفير أكبر قدر من األمن
والسالمة وتحسين قدرتها على مواجهة ما تتعرض له من األخطار واألزمات وضرورة تطوير التشريعات لضمان ذلك
 ،مع مراعاة القيم اإلجتماعية واإلقتصادية وتأسيس آليات للتعاون على المستوى اإلقليمي في هذا المجال .
 .2وضع الخطط واألليات إلدارة المخاطر بجميع المؤسسات لتكون ضمن إستراتيجياتها وسياستها كثقافة مؤسساتية
يقتنع الجميع بأهميتها ومنافعها ويلتزم بها .
 .3أهمية أن يتم التعرف على المخاطر وتقييمها وقياسها فى كافة المراحل واإلهتمام بمراعاة الشروط والتحذيرات مع
األخذ فى اإلعتبار التحديث المستمر لطرق التعرف عليها بإختالف أنواعها الطبيعية  /البشرية  /اإلقتصادية /
القانونية  /البيئية ومخاطر فوات الربح .
 .4توفير مبادىء ودالئل توجيهية عامة في إدارة المخاطر مثل المعيار  )iso( 31000الذي يقدم نموذج لتعميم وتنفيذ
ومتابعة وتصحيح عمليات إدارة المخاطر بمختلف المؤسسات .
 .5إصدار التشريعات الكفيلة بإلزام المؤسسات بإنشاء إدارات  /أقسام لديها إلدارة المخاطر والتأكد من كفاءة وخبرة
القائمين عليها والمستندة إلى المعرفة والعلم والتحليل  ،واإلفصاح عن المخاطر على المستوى الداخلي والخارجي
لما يحققه من فوائد للمؤسسة ذاتها وكافة األطراف ذوي المصلحة (حملة األسهم  /العاملين  /الجهات الرقابية/
جهات التصنيف وغيرها) .
 .6إنشاء لجنة باإلتحاد المصري للتأمين تعني بإدارة المخاطر تضم فى عضويتها الجمعية المصرية إلدارة المخاطر .
 .7بناء تعاون مثمر وفعال مع إستشاري وخبراء التأمين لتأهيل الكوادر البشرية السيما أقسام التفتيش ورفع مستوى
وعيهم في مجال األمن الصناعي وحسن السلوك المهني  ،وذلك بالتعاون مع أجهزة الدفاع المدني بهدف بناء
منظومة متكاملة تعزز البيئة الوقائية في المؤسسات ضد الحريق والمخاطر الطبيعية واألخطاء البشرية .
 .8تثمين الجهود المبذولة من جانب اإلتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن وضع
معايير الترخيص لخبراء المعاينة وتقدير األضرار حسب تخصصهم ومؤهالتهم وتأمين مسؤولياتهم المهنية وبالوقت
نفسه توفير برامج تدريبية لهم لتمكينهم من التوافق مع هذه المعايير .
 .9أن تسعى إتحادات التأمين اإلقليمية لإلتفاق على معايير تراخيص إستشاري وخبراء التامين وذلك بالتعاون مع جهات
الرقابة على التامين كل في بلده  ،وصوالً لإلستفادة من خبراتهم في كافة األقطار العربية .
 .10إصدار التشريعات التى تلزم المؤسسات – كل حسب نشاطه – بالتأمين ضد األخطار البيئية .
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 .11إتخاذ اإلجراءات وإصدار التشريعات الضرورية لتطوير وتنمية مهنة الخبرة اإلكتوارية في البالد العربية .
 .12التأكيد على أهمية دور الخبراء اإلكتواريين و التقارير المقدمة منهم حول تحديد االخطار التي تواجه المؤسسات
وقياسها وتقديرها من خالل الدعم الفني وإقتراح حلول إلدارتها والتحكم فيها بإستخدام أنظمة اإلنذار المبكر
والمساهمة في دمج المخاطر ضمن صناعة القرار في المؤسسة وتحديد قابليتها في إحتجاز الخطر وفقا لقدرتها
المالية .
 .13أن تعمل شركات التامين على إنتقاء معيدي التأمين الذين يتمتعون بمالءة مالية وتصنيف مناسب وسمعة جيدة حتى
تتمكن من توفير برنامج اعادة فعال وكافي لمواجهة األخطار التي تقبلها والحصول على مساعدتهم في مواجهة
األخطار التي تواجه هذه الشركات .
 .14تثمين جهود اإلتحاد المصري للتأمين الخاص ة بجهوزية قطاع التأمين لحماية اإلستثمارات المنتظرة خالل المؤتمر
اإلقتصادي مارس  ، 2015والعمل على أن يتم تأمينها داخل قطاع التأمين المصري والدعوة لإلستثمار في قطاع
التأمين في جمهورية مصر العربية .
 .15أهمية قيام شركات التأمين بشكل فني ومحترف ومن خالل أجهزتها والجهات المساندة لنشاطها بتنبيه عمالئها
باألخطار التى يتعرضون لها  ،وأن يتبنى رأيها فى قبول الخطر على قيام الجهات ذات العرقة بالتراخيص بكافة
أشكالها .
 .16الدعوة لدورية إنعقاد هذا الملتقى على أن يدعى إليه ممثلي كافة الجهات ذات العالقة بموضوعه وأن يتضمن
برنامجه دراسة حاالت عملية .
 .17عدم الجمع بين مزاولة نشاط إستشاري التأمين وخبير معاينة وتقدير أضرار .
 .18أن يتعهد خبير المعاينة واإلستشاريين بعدم المساهمة فى شركات وساطة تأمين لتضارب المصالح .
 .19أن تتولى هيئة الرقابة المالية سداد أتعاب خبراء المعاينة حتى تضمن الحيادية وال يكون تابعا ً لشركات التأمين مقابل
أن تلتزم شركات التأمين بسداد رسم لهيئة الرقابة المالية لمواجهة هذه األتعاب .
وفى ختام أعمال الملتقى توجه الساده الحضور بالشكر إلى كـل مـن :
• الهيئة العامة للرقابة المالية .
• السـادة رؤسـاء الجلسـات والمتحدثـون .
• الســادة الرعــاة
• األمانة العامة لإلتحاد العام العربى للتأمين واإلتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية إلدارة األخطار لحرصهم
على إقامة هذا الملتقى .
• جميع الزميالت والزمالء الذين ساهموا بجهودهم نحو إنجاح أعمال الملتقى .
• السادة ممثلي أجهزة اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية لما بذلوه من مجهودات في تغطية فعاليات هـذا
الملتقـى .
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع ،،،
عبد الخالق رؤوف خليل
األميـن العـام
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