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 توصيـــات 

 الندوة العربية حول 
 القضاء والتأمين في الوطن العربي

2017 "أيلول" سبتمبر 26 -  24  

  الجـزائـر – الجزائر العاصمة
ــ  ــ ـــــــــــــ ــ ـ  ـ

 
إطار   لإلتحاد فى  العامة  األمانة  العربية   دعـم  التأمين  أسواق  تنظمها  التى  الثقافيـة  لألنشطة  للتأمين  العربي    العام 

لإلتحاد العام العربي للتأمين    /  31  /  ( المعتمد من المؤتمر العام الـ2018  -  2016وتنفيذا للبرنامج الثقافي )للدورة  

اإلتحاد الجزائري لشركات التأمين  ع  ، فقد تم بالتعاون والتنسيق م   2016لبنان مايو    –والذي إنعقد بمدينة بيروت  

 د / ـقع وإعادة التأمين
 

 الندوة العربية حول  
 القضاء والتأمين في الوطن العربي 

 

 .  2017"  أيلولمارس "  26  – 24  خالل الفترة الجزائر  -  شيراتونبفندق وذلك 
 
 

 وحسب ترتيب اإللقـاء مـن كـل مـن السـادة /    ، ألقيت كلمات اإلفتتاح يالجزائر للنشيد الوطني وبعد الوقوف تحية 
 

 ن ـام العربي للتأميـاد العـن العـام لإلتحـاألمي             عبد الخالق رؤوف خليل /  األستاذ
 العام العربي للتأمين اإلتحـاد ممثل سوق التأمين الجزائرية بمجلس              ن ميسية ـف بـيوس / األستاذ 
 ممثل عن معالي وزير المالية الجزائري )راعي الندوة(                 إبراهيم جمال كسالي/  األستاذ

 
نوقشت خاللها أوراق عمل قام بتقديمها نخبة متميـزة مـن المتخصصـين   محاضرات  ستة  الندوةوقد تضمن برنامج  

 السادة :ن ـكل م اإللقاءاً لترتيب ـم وفقـذا المجال وهـالذين لهم باع طويل في ه
 

 التأمين  القضاء في تفعيل عصرنة العدالة وتداعيها في رقمنة دور  األولــي : المحاضرة
 

   حاج محمد سبع األستاذ /   :  ةرئيـس الجلـسـ
   الشركة المركزية إلعادة التأمين –ومدير عام  رئيس                          

 

 عبد الكريم جادي  /   :   األستاذ         المـتحـدث
                     

   أهمية تأمين مخاطر النفط والغاز وعالقته بالقضاء    :  ة ـالثاني المحاضرة
                        

 

   عبد الخالق رؤوف خليل/  األستاذ :    ةس الجلـســـرئيـ
   العام العربي للتأمين  اإلتحاد – األمين العام                           

 

   زينة سليم عبود/    ةالدكتور:       ةــــــــالمـتحـدث
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   دور القضاء في حل النزاعات التأمينية :  ةـالثـالث المحاضرة
 

 سايـس ناصـر  /   السيــد :  ةرئيـس الجلـسـ
 الشركة الوطنية للتأمين  –ومدير عام رئيس                           

 

   جميلة زغـار /   األستاذة:   المـتحـدثـــة
                            

 التأمين الرقمي وعالقته بالجانب القانوني :  ة ـرابعـال المحاضرة
 

 خليفاتي حسان/   األستاذ :  ةرئيـس الجلـسـ

 ALLIANCEشركة  ل –مدير عام رئيس و                             
 

   مـاهـر الحسيـن/  األستاذ :     المـتحـــــــــدث
                                       

 تعامل القضاء مع نظرية المخاطر ونتائجها على شركات التامين :   الخامسة  المحاضرة
 

 بن بكير منصف /    األستاذ ة : رئيـس الجلـسـ
                             

 

 المـتحـــــــــدث   :  األستاذ / بـوجمعـة بـن قـارة 
 

 التحكيم الدولي في مجال التأمين :  السادسة المحاضرة
 

 قاسمي بوخميس /    األستاذ ة : رئيـس الجلـسـ
                             

 

 المـتحـــــــــدث   :  األستاذ / جياللي تاريكات  
 
ضوء كلمات السادة المتحدثين فى حفل اإلفتتاح والمحاضرات التى ألقيت    فىم تشكيل لجنة لصياغة التوصيات  ـتو

 . باإلضافة إلى المناقشات والمداخالت من قبل السادة المشاركين   الندوة على مدى يومي 
 

شاركون والمحاضرون  ، وفى ضوء ما ألقى من محاضرات ومداخالت أوصى السادة الم  الندوة وفى ختام فعاليات  
 باألتى :  

 

واآل .1 النظم  وصياغة  وضع  تتولى  للتامين  العربي  العام  االتحاد  اطار  فى  دائمة  لجنة  التشريعية  وضع  ليات 
فى   التأمين  تدرج ضمن عقود  التى  التإوالقانونية  لعقد  العامة  الشروط  فيها  أطار  ويحدد  للحدود  العابر  مين 

 .   القانون واجب التطبيق والجهة القضائية المختصة بحسب كل حالة

  

شراك كل القائمين فى مجال  إ وذلك ب،  مين والجهات القضائية  أجسور التواصل بين شركات الت  دـضرورة م .2

تمين  أالت وأم من قضاة وشركات  هيئة أين وخبراء  المتعاقدين مع شركا  عضاء  التالدفاع  دورات  مين  أت  فى 

 لى دراسة وتعمق . إو نزاع يحتاج أشكال إو حتى دولية لكل موضوع يثير أتكوينية تخصصية وطنية 
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و  أمين تصدر كل ثالثة أتحاد شركات التإعضاء فى دورية عربية تضم جميع الدول األ ةنشر إصدار العمل على  .3

مين تنشر فيها كل المقاالت المتخصصة   أاصل بين كل الفاعلين فى مجال التومجال للتو  شهر تكون حقالً أست  

 . المتعلقة من جانب المنازعات فى مجال التأمين  
 

العمل فى كل دووج .4 العربية على وضع اآلب  الدول  وال ولة من  التشريعية  تعلق بعقد  ليات  فيما  الالزمة  فنية 

  م ـن معظأن  ـا مـطالق، إن  و تسويقهأو تكريره  أتصفيته  و  أو نقله  أنتاج النفط  إسواء ما تعلق بعقد  ،  مين  أالت

همية القصوى لهذا  نظرا لأل  ساسيبل يشكل النفط المورد القومى األ،  دول نفطية  ساس  الدول العربية هى باأل

 . المورد  
 

رقمنة  ووج .5 العمل على  التب  عقود  بأكل  منها  تعلق  ما  اإلأكتتاب  اإلمين سواء  تجديد  التصريح أشتراك  و  و 

على   تحتوي  مغناطيسية  بطاقة  فى  عليه  والمؤمن  بالمؤمن  المتعلقة  المعلومات  كل  تدرج  بحيث  بالحادث 

 .  لكترونية دارة اإلنطالقا من ضرورة اإلإشريحة الكترونية 
 

القضايا المتعلقة بقضايا التأمينات    ذين يفصلون فى صص فنى وقانونى للسادة القضاة اليجاد تخإالعمل على   .6

بالنس الحال  هو  على  كما  عمدت  التى  الجزائر  لدولة  التأيجاد  إبة  مجال  فى  متخصصة  مدنية  مينات  أقطاب 

   . دارية الجزائريت المدنية واإلءمن قانون االجرا 32والتجارة الدولية ومنازعات الملكية الفكرية طبقا للمادة 
 

اآل .7 تفعيل  على  ً ليات  العمل  ربحا التأمين  منازعات  لتسوية  والمال    البديلة  طرف  للوقت  من  التحكيم  بطريق 

 .  عتماد مسبق من طرف مختلف شركات التامينإختصاص يكونون محل إمحكمين ذو 
 

دارات سواء ما تعلق منها  والربط مع مختلف اإل ،  مين لتبادل المعلومات  ألكترونية فى مجال التإيجاد بوابة  إ .8

ليات التشريعية  وهذا بعد وضع اآل،  والرخص المتعلقة بالمركبات    القيادةبالمعلومات حول السائقين ورخص  

 . الالزمة لهذا الغرض  
 

مين أمين قضاة وشركات التأمين على التطبيق الصارم لبنود عقد التأرة حث جميع الفاعلين فى مجال التضرو .9

 زئيته كعقد ادعان . فى بعده الرضائي وج
 

لضخمة حتى  عمال المنشآت النفطية اأالعربية الحصول على جزء هام من    عادة التامينإيجب على شركات   .10

قليمية  سواق اإل والتعاون مع األ ،  والبترولمين الطاقة / الغاز  أحتفاظية لتاإل -ستيعابية  تقوم بتجميع طاقتها اإل

 .   قليمية والتى يمكن معها تحقيق العديد من المزايا لهذه الشركاتالمجمعات اإللتعظيم هذه الطاقات من خالل 
 

مع  يم تن .11 والتواصل  بالتنمية  يتعلق  فيما  العالمية  التطورات  ومواكبة  التأمين  شركات  بين  التعاون  عالقات  ة 
 . العمالء من خالل وسائل التواصل الحديثة  

 

مين من خالل تطوير  أعمال قطاع التأستقرار بيئة  إتطوير ومين العمل على  مناشدة هيئات الرقابة على التأ .12

بين   العالقة  وضبط  المشتركين  أتشريعاته  حقوق  حماية  لضمان  المالية  مراكزها  سالمة  وكفالة  طرافه 

 والمنتفعين . 
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وتوضيح   .13 العربي  المواطن  لدى  التأميني  الوعى  نشر  على  وتوعيته  أالعمل  عنه  المترتبة  المنافع  همية 
 .   صبح من ضروريات الحياة اليومية للوطن العربيأمين أن التأعتبار إبشروطه ب

 
 توجه الساده الحضور بالشكر إلى كل من :  الندوة وفى ختام أعمال 

 
 

 . لإلتحاد العام العربى للتأمين األمين العام  –األستاذ / عبد الخالق رؤوف خليل  •

ممثل سوق التأمين الجزائرية بمجلس اإلتحاد العام العربي للتأمين للجهود    –األستاذ / يوسف بن ميسية   •
 المبذوله من قبله في سبيل الحرص على نجاح الندوة وكذلك راحة السادة المشاركين . 

 

 . ستضافتهم السادة الحضور  الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين إل اإلتحاد •
 

 .   الندوة و إنجاح أعمال ـ جميع الزميالت والزمالء الذين ساهموا بجهودهم نح •
 

فعاليات  ا • تغطية  في  بذلوه من مجهودات  لما  والمرئية  والمقروءة  المسموعة  اإلعالم  أجهزة  ممثلي  لسادة 
 . ذة الندوة  ـه

 

 ،،،  نا بالتوفيق للجميعمع تمنيات
 
 
 
 

 
 

   

 عبد الخالق رؤوف خليل                          
 امـاألميـن الع                                 

N 


