إتــحــاد التــأمــين الخـلـيـجـي
اتحاد التأمين الخليجي
Gulf Insurance Federation

اليوم األول  :األربعاء  17أكتوبر 2018م
 09:00 – 08:00تسجيل المشاركين  -فندق روضة المروج (قاعة الياسات) دبي
 09:15 – 09:00الجلسة االفتتاحية  -كلمة هيئة التأمين
9:30 – 09:15
الكلمة االفتتاحية
كلمة سعادة  /خالد محمد البادي  -رئيس مجلس ادارة إتحاد التأمين الخليجى
 10:15 – 9:30الجلسة األولى
مفهــوم التسعيــر الفني ألعمــال التأميـن والمنظومة المحددة له.
المتحدث :السيد /جعفر صفدر  -ميليمان
إنه مما ال شك فيه أن نتــائج قطــاع التأميـن والشــركــات العــاملة فيــه تتحــدد وبشــكل مبــاشر باآللية المتبعــة من
قبل الشــركــات في تسعيــر منتجــاتهــا التأميــنية؛ إن عمليــة التسعــير تقتضي من الشــركــات استخــدام اآلليــات
الفنية في دراســة الخطــر وتقيــيمه بشكــل مدروس مبني على أسس علمية منهــا االحصــائيــات وكذلك األسس
الفنيــة في تحديد السعــر المنــاسب لمثــل هـذه األخطــار .إن من األسبــاب الرئيــسية لتحقيــق نتــائج سلبية في أي
من األعمـال ان كــان على مستــوى سوق التأمين أو مستــوى الشــركـات هــو التسعـير العشــوائي لمثــل هــذه
المخــاطر.
ســوف تتنــاول حلقة البحــث هـذه النقاط أعاله وضــرورة قيــام الشــركــات باستخــدام األســاليب السليمة
والصحيــحة في تحليــل المخــاطر وتسعيـرهــا لمعــرفـة أثــر قبــول مثل هــذه المخــاطر على محــافظــها وبالتــالي
نتــائج أعمــال هذه الشركات.
 11:00 – 10:15الجلسة الثانية
دور هــيئــات ومراقبي التأميــن في ضمــان قيـام الشركــات بالتسعــير الصحيــح ألعمــالهــا الفنيــة.
المتحدث  :السيد /ماهر اسماعيل عفانه  -خبير مالي  -هيئة التأمين ( اإلمارات العربية المتحدة )
إن هيــئات اإلشــراف والرقــابة على التأمين تلعــب دورا هاما في ضمـان استمرار وديمــومة شــركــات التأميــن
وتجنبهــا للوقوع في المشاكل والمصاعب نتيــجة خــسائر محــافظـهـا التأمينيه  .إن تقديــم شــركــات التأميــن
للتقــارير واالحصائيات الدوريــة والتي تقــوم هيئة اإلشراف والرقابة بتحليــلهــا يمكنها من تكوين تصــور عن
وضــع هذة الشـركــات وامكــانية وقــوقعــها في مصــاعب مــالية أو عجــز في السيــولة وهــذا دور مهــم للهيئــات
التي تضمن كذلك حقــوق حمــلة الوثــائق والمستفيــديـن.
 11:30 – 11:00مناقشة عامه
 12:00 – 11:30إستراحه
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إتــحــاد التــأمــين الخـلـيـجـي
اتحاد التأمين الخليجي
Gulf Insurance Federation

اليوم األول  :األربعاء  17أكتوبر 2018م
 13:30 – 12:00الجلسة الثالثة
حلقة نقاش حول :دور شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في خلق بيئة تأمين مثالية تعتمد على التقييم
الفني المناسب وتقييم المخاطر وعلى أساس التسعير الصحيح
رئيس حلقة النقاش :
السيد  /بسام جلميــران  -رئيس اللجنة الفنية الرئيسية في اتحاد التأمين الخليجي
الرئيس التنفيذي في شركة الوثبـة الوطنيـة للتأمين  -اإلمارات العربية المتحدة

المتحدثين:
ممثلين عن شركات التأمين
السيد /أشرف بسيسو – الرئيس التنفيذي – مجموعة سوليدرتي القابضة – مملكة البحرين.
ممثلين عن شركات إعادة التأمين
MR. MR. OLIVIER STEGER - Senior Client Manager, Vice President (EMEA) Swiss Re
)(Switzerland

‐

- Mahomed Akoob - Managing Director - Hanover Re
ممثلين عن وسطاء التأمين
السيد /جــورج قبان – الرئيس التنفيذي  - UIB -اإلمارات العربية المتحدة
السيد  /فــواز مقــيد – الرئيس التنفيذي  -جارديان لوسطاء التأمين – اإلمارات العربية المتحدة
إن أطــراف العمليــة التأميــنيه يجــب أن تترابــط بشــكل يضمــن مصــالح أطراف العملية التأمينية (شركات التأمين
– شركات إعادة التأمين – وسطاء التأمين ) في الحفــاظ على مستــوى الشــروط واألسعـار الفنيــة ولضمــان بيــئة
صحيــة في ســوق التأميــن بعيــدة عن تلك التي ينتج عنها شــركــات متعثرة ذات نتائج سلبيــة مما يؤثر على
مستــوى الخدمة المقدمة لحملة الوثائق.

 14:00 – 13:30مناقشة عامة
 14:00غــــــداء بدعوة من هيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة
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إتــحــاد التــأمــين الخـلـيـجـي
اتحاد التأمين الخليجي
Gulf Insurance Federation

اليوم الثاني :الخميس الموافق  18أكتوبر 2018م
 9:00 – 8:00تسجيل المشاركين  -فندق روضة المروج (قاعة الياسات) دبي
 9:45 – 9:00الجلسة األولى

تأثيــر األزمــات المــالية العــالميـة والمحليــة على قطــاع التأميــن.
المتحدث :السيد /أيمن الحوت – الرئيس التنفيذي – مارش اإلمارات لوسطاء التأمين
إن األزمــات المــالية التي مــرت بـهـا األســواق العــالميــة والمحليـة خالل الفتــرات المـاضــية كــانت لهــا تأثيــرات
سلبيــة وبشــكل كبيــر على المــؤســسات والشــركــات العــاملــة بالقطـاع المالي ومنــها التــأميـن.
و من جهــة اخرى  ،كــان هنــالك تأثيــر سلبي لمثــل هــذه األزمــات على استثمــارات الشــركــات وكذلك
انعكــاســات قد تكون أكثــر خطــورة على أعمــال التأمين من جهــة قــدرة شــركــات إعــادة التأميــن على الوفــاء
بالتزاماتها تجــاه شــركــات التأميـن ،وهذا أيضــا يبرز الدور الهام في إختيار الشريك المناسب من شركات إعادة
التأمين للتعامل معها .
الجلسة الثانية  :استخــدام التكنــولوجيــا في تقييــم وتسعــير المخــاطر

 10:30 – 9:45الجلسة الثانية – الجانب األول
المتحدثMr. Sanjay Jain | MENA Insurance Leader - ERNST & YOUNG :
تلعــب التكنــولوجيــا اليــوم دورا هــاما في مختــلف القطــاعات االقتصــادية حــيث وصـل اليــوم االعتمــاد على
عنــصر المكننــة واعتمــاد اآللية في إدارة العديـــد من األعمــال إلى مستــويــات عــالية إلى درجــة أن هنــالك اليــوم
مــا يسمى بالمكاتب االفتــراضيــة والبنــوك االفتــراضيــة والتي تمــارس وتتداول أعمــالهــا عن طــريق االنتــرنت.
اليــوم يعتمــد على التكنولوجيا إلى درجــة كبيــرة في تسيــير وتقييـــم أعمــال تأميــنات الســفر ويضــاف إلى ذلك
تأميــنات المركبــات وغيـرهـا من منتجــات التأميـن ويتم التسعيــر آليــا .هنـا تهــدف حــلقة البحــث هذه إلى تنــاول
المدى الذي وصــلت إليه هــذه اآللية في قطــاع التأميــن في التسعيــر وفي إصــدار الوثــائق وغيرهــا من اإلجراءات
داخــل شركات التأمين وإعــادة التأميـــن.

 11:00 – 10:30الجلسة الثانية – الجانب الثاني
المتحدث :السيد  /شادي سعاده  -مدير عام – شركة إسكادينيا للبرمجيات المساهمة (االمارات العربية المتحدة)
إن التأثير التكنولوجي اليوم قد اصبح يغطى جميع جوانب إدارة األعمال واألنشطة والذي انتشر وانطلق في المنطقة
العربية وكافة بالد العالم  ،وتعتبر هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة مثال رائدا في هذا المجال من حيث
التواصل مع أسواق التأمين كافة .وستتناول ورقة العمل المقدمه في هذه الجلسة مدى تقدمنا في هذا الشأن من حيث
آلية التطبيق والتنفيذ وكيف نتوقع مستقبل تطوير التكنولوجيا في منطقتنا.
 11:30 – 11:00مناقشة عامة

 12:00 – 11:30استراحة
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اتحاد التأمين الخليجي
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اليوم الثاني :الخميس الموافق  18أكتوبر 2018م
 13:00 – 12:00الجلسة الثالثة

حــلقــة نقــاش تضــم شــركــات تأميــن وإعــادة تأميــن مع ممثليــن لهيــئات الرقــابة واإلشــراف
عن أعمــال التأميــن.
رئيس حلقة النقاش :السيد  /يـاسر البحارنة

حــلقة بحــث مــا بين ممثـلي هيــئات التنسيــق والرقـابة على التأميــن وشــركــات التأمين وإعــادة التأميــن،
وتتنــاول حــلقة النقــاش الدور المشتــرك الذي تلعبــه أطراف العمــلية التأميــنية في خــلق تنميــة مستـدامــة
لســوق التأمين الخليــجي.
كذلك تتطـرق حــلقة النقــاش إلى الدور الذي من الممكن أن تقــوم بـه شــركـات إعــادة التأمين الخليجيــة في
االرتقــاء بصنــاعة التأميـــن الخليــجيــة ودور هيــئــات التأميــن في دعــم هــذه الشــركــات.
المتحدثين:
ممثلين عن هيــئات الرقــابة:
السيد /ماهر اسماعيل عفانه  -خبير مالي  -هيئة التأمين ( اإلمارات العربية المتحدة )
سعاده /نصر بن أحمد بن عبدهللا الصالحي  -مدير دائرة التقييم ومراقبة المخاطر  -الهيئة العامة لسوق المال ( سلطنة عمان )

ممثلين عن شــركـــات إعــادة التأميــن:
السيد  /نبيـل حجار  -مستشار أول لإلدارة  -شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين ( البحرين)
ممثلين عن شــركـــات تأميـــن
السيد  /د .سعيد كرم دشتي  -نائب المدير العام  -شركة رتاج للتأمين التكافلي (الكويت)
السيد /خالد سعود الحسن – الرئيس التنفيذي – مجموعة الخليج للتأمين (الكويت)
السيد /ناصر بن سـالم البــوسعيدي  -الرئيس التنفيذي  -الشركة العمانية المتحده للتأمين(سلطنه عمان)
 13:30 – 13:00مناقشة عامة

 13:30غـــــداء بدعوة من مجموعة المعاينون العرب الدولية
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