
ن  ن وإعادة التأمي   انطالق فعاليات لقاء قرطاج الخامس عشر للتأمي 

 

 

ن -انطلقت اليوم   ن    -وعىل مدار يومي  للتأمي  الخامس عشر  لقاء قرطاج  ن بفعاليات  التأمي  جزيرة  وإعادة 

بالتعاون   بتونس  التجربه  كات  التونسية لشر والجامعة  ن  للتأمي  ي  العرب  العام  االتحاد   
ن ن  بي  كة   أمي  والشر

ن “اإلالتونسية   . وبرعاية وزارة المالية عادة التونسية” إلعادة التأمي 

ن  رئيس    –وأكد السيد/ األسعد زروق   ي للتأمي  ن    –االتحاد العام العرب  ي للتامي  ام االتحاد العام العرب 
ن الت 

كات وأسواق   ن شر التعاون بي  العربية وتوثيق أوارص  بلداننا  ي 
ن
ن ف التأمي  العمل عىل تطوير صناعة  بمزيد 

ن   كات  التأمي  خالله كل شر ومن   ، ن للتأمي  ي  العرب  العام  االتحاد  أن  عىل  نؤكد  و  العربية.   
ن التأمي  وإعادة 

ن العربية،   ن وإعادة التأمي  ي  التأمي 
مدعو إىل مضاعفة الجهد و التنسيق لمجابهة التحديات المتعددة الت 

ي تتيحها ال 
ة الت  طفرة الرقمية وتكنولوجيا  تعيشها منطقتنا العربية واالستغالل األمثل لإلمكانيات الكبت 

عملنا   أساليب  وتطوير  المناسبة  التأمينية  الحلول  توفت   خالل  من  ن  التأمي  قطاع  لتطوير  المعلومات 

ن  ي تتعرض لها المنظومات  وتحسي 
 الخدمات لحرفائنا ومجابهة تنامي األخطار  الصحية والهجمات الت 

عىل ي 
ينبغن ي 

والت  أنواعها  بشت   المخاطر   وتنوع  ن  المعلوماتية  التأمي  وإعادة  ن  التأمي  بقطاع  ن  العاملي   

، عىل حد سواء، العمل جنبا إىل جنب إلدارة هذه ال ن ن والمراقبي  في  مخاطر وتوفت   والمستثمرين والمشر

ات الـتأمينية ن المؤشر  . التغطيات التأمينية المستوجبة لتحسي 



بوأوىص   عشر  الخامس  قرطاج  للقاء  االفتتاحية  مؤتمزروق خالل كلمته  سنو إقامة  التحول  ر  عن  ي 

، حيث أنالرقمي بالتع ن ي للتأمي   واإلتحاد العام العرب 
ن كات التأمي  ن الجامعة التونسية لشر ة    اون بي  الفت 

ي شهدت انتشار وباء كوفيد  
ة الت  ات    19األخت  يانية والكوارث الطبيعية والتغت  وتعدد الهجمات السيت 

المتس م المناخية  أو  الرقمي  التحول  مع  بالتوازي  الرابعارعة  الصناعية  بالثورة  علية  يطلق  ي  ا 
الت  ة 

أصبحت واقعا ملموسا لألفراد والمؤسسات تتطلب باألساس نقلة فكرية وثقافية تفرض علينا تغيت   

ويجعل   المؤسسات  ي 
ن
ف الترصف  وطرق  األخطار  هذه  مجابهة  وآليات  محيطنا  مع  تعاملنا  طريقة 

ي االستعماالت والحاجيات الجدالتحول التكن
ن
ي ف ة جدد  يدة وظهور مزودي خدمات مالية وتأمينيولوج 

تغيت    ن  التأمي  كات  تتطلب من شر متجددة  والمعلوماتية فرصا  االتصالية  والشبكات  نت  األنت  وهيمنة 

ي اتجاه مزيد الشخصنة واالستباق، 
ن
ي التعامل مع هذه المخاطر وانتظارات الحرفاء ف

ن
  النمط التقليدي ف

( أعمال  منوال  المتسارع  business modelواعتماد  ي  التكنولوج  التطور  عىل  باألساس  يعتمد   )

ي   ي التجديد التكنولوج 
ن
ايد ف ن ورية لإلستثمار المت  ن المردودية الفنية من أجل توفت  الموارد الرصن وتحسي 

ي المؤسسات الناشئة )
ن
 (. start upوالرقمي والذكاء االصطناعي سواء داخل المؤسسة أو ف

أبوزيد   السيد/ شكيب  أوضح  وقد  ن    –هذا  ن  األمي  للتأمي  ي  العرب  العام  لإلتحاد  لقاء    انعقاد أن    –العام 

الهجمات   إن  العالمية؛  التأمينية  الساحة  الساعة عىل  وعنوان هو حديث  بموضوع  العام  قرطاج هذا 

تها   ي العقدين األخرين وتسارعت وتت 
ن
انية، األوبئة والكوارث الطبيعية تفاقمت بشكل ملحوظ ف السيت 

 عة إيجاد الحلول التأمينية لها. بشكل يفرض عىل الصنا

الخامس عشر  قرطاج  للقاء  االفتتاحية  أبوزيد خالل كلمته  أن  وأكد  ل ، عىل  العربية  ي  المنطقة 
ن
ف يست 

انية  السيت  الهجمات  أو  الطبيعية  الكوارث  ي سنة  ف  منأى عن هذه 
الجزائر والمغرب    2021فن تعرضت 

ـمان وسوريا والعراق واليمن ومرص للفيضانات
ُ
ـمان للعاصفة  ، ووالسودان وع

ُ
ي نفس السنة تعرضت ع

ن
ف

الجزائر   تعرضت  الماضية كذلك  السنة  وخالل  اإلمارات،  شواطئ  بت  رصن ي 
والت   " ن "شاهي  المدارية 

 ولبنان والمغرب لحرائق الغابات. 

أو  نتعايش  باإل   نه أشار إىل  أن   يجب 
ً
انية واقعا السيت  الهجمات  الطبيعية، أصبحت  الكوارث  ضافة إىل 

ي ظل موجة الرقمنة  
ن
ي    Dizitalisationمعه ف ي شأنا أم أبينا فرضت نفسها؛ ومع التطور التكنولوج 

والت 

ونية اإللكت  للهجمات  التعرض  درجة  ذلك كله  ،  ترتفع  من  وأمام  مجموعة  أمام  ن  التأمي  تقف صناعة 

 :ياتالتحد

 .تمكننا من إستباق وقوع الكوارث واإلستعداد لها Cat Models -Natصياغة نماذج  التحدي األول: 

 : ي
الثابن تغطيات  التحدي  للهجمات    إيجاد  والتغطيات  واألوبئة؛  والبيئية  الطبيعية  للكوارث  تأمينية 

ونية  .اإللكت 

ار الك  التحدي الثالث:  أرصن انية. إذا كانت  إيجاد التمويالت الالزمة للوقاية ولجت  وارث والهجمات السيت 

ي ال
ن
ي ستقوم بالتعويض؛ المشكلة تكمن ف

ن ىه الت  كات التأمي  ونية مغطاة، فشر كوارث  الهجمات اإللكت 

ي األوبئة: لقد أثبتت جائحة الكورونا عدم اإلستعداد عىل مستوى  
ن
ي من صنع األنسان وف

الطبيعية والت 

 العالم. 

تلك   من  بالرغم  أنه  ن  ال ت  تحدياال وأضاف  مطالبي  ن  تأمي  وكصناعة  الوقت  نفس  ي 
ن
ف لكننا  ية،  مصت 

ن  التأمي  صناعة  تكون  تأمينية  حلول  بإيجاد  التغطيات؛  وتوفت   التأمينية  الفجوة  لتقليص  قد  بالعمل   



الدول   انية  ن العبء عىل مت  التأمينية، والتخفيف من  الفجوة  ي سد 
ن
للمساهمة ف  حقيقية 

ً
خلقت فرصا

 . اطوكذلك الرفع من مستوى األقس

التونسي  معودع   والتعليم  بية  الت  وزير  ي  اىلي 
السالوب  للقاء،فتحي  االفتتاحية  كلمته  كات    خالل  شر

ب ولكن  فقط  بالمال  ليس  والمساهمة  المشاركة  إىل  ن  ن  قادة  عودة  التأمي  التأمي  مدارسهم  قطاع  إىل 

هم عىل المضن ومشاركة الجيل الجديد قصص نجاحهم  ن  للنهوض بالبالد. لتحفت 
ً
 قدما

بوم ي اشاركة وزير الت 
ن
لقاء ما هو إال تأكيد عىل أهمية الدور الذي  فتتاح فعاليات ال ية والتعليم التونسي ف

السيد/ حبيب بن   إليه  ي المجتمع والتقدم به إىل األفضل وهو األمر الذي أشار 
ن
ن ف التأمي  يلعبه قطاع 

ن  كات ال رئيس   –حسي  ن الجامعة التونسية لشر  . قاء ه للكلمته االفتتاحيخالل   –تأمي 

الج / ومن  عدد  توقيع  تم  قد  أنه  بالذكر  ن  3دير  بي  االفتتاح  حفل  هامش  عىل  تعاون  بروتوكوالت   /

كات التأ ن الجامعة التونسية لشر ي السيد/ مي 
ن
ن  ممثلة ف  كل من: الجامعة و رئيس  –حبيب بن حسي 

ن و  - كات التأمي  ن  االتحاد الجزائري لشر ي السيد/ يوسف بن ميسية    ممثل إعادة التأمي 
ن
رئيس    –ف

 اإلتحاد 

ن اال  - كات التأمي  ي لشر ي السيد/ تحاد الليت 
ن
 تحاداالرئيس  –نكيسة إمحمد  احمد ممثل ف

ي معاىلي   -
ن
بية والتعليم التونسية ممثلة ف ي وزارة الت 

 الوزير فتحي السالوب 

ي اللقاء نظرة عامة عىل مقياس المخاطر من خالل عدة جلسات تتناول موضوعات  
ومن المقرر أن يلف 

 :حول

نت تغطي • : التهديدات بما يت ة مخاطر اإلنت   ماشر مع التحول الرقمي

ايدة لألحداث المناخية • ن ي مواجهة التقلبات المت 
ن
ن ف  فجوة التأمي 

ن  •  تطور مخاطر األوبئة كتحدي جديد لصناعة التأمي 


