اإلتحاد العام العربي للتأمين
األمانة العامة
القاهرة – جمهورية مصر العربية
--------------------------------

محضر
اجتماع الجمعية العمومية
رابطة وسطاء التأمين العرب
قمرت – تونس
2017/9/21
=================
بدعوة من األستاذ /عبد الخالق رؤوف خليل – األمين العام لالتحاد العام العربي للتأمين وبالتنسيق مع
األستاذ /ايلي زيادة – رئيس رابطة وسطاء التأمين العرب وباستضافة كريمة من االستاذة /عقيلة العرقوبي تم عقد
اجتماع الجمعية العمومية لرابطة وسطاء التأمين العرب بفندق جولدن تيوليب في تمام الساعة الثانية عشر من
ظهر يوم الخميس الموافق  2017/9/21حيث حضر االجتماع -:
األستاذ /حبش موسى فراج

عضو مجلس إدارة الرابطة

األردن

األستاذ /محمد فواز المقيد

عضو مجلس إدارة الرابطة

اإلمارات

السيدة  /عقيلة العرقوبي

نائب ثان رئيس مجلس إدارة

تونس

األستاذ /هيثـم الحريـري

نائب أول رئيس مجلس ادارة

سوريا

األستاذ /سعيد انطوان

عضو رابطة وسطاء التأمين العرب

سلطنة عمان

األستاذ /إيلـي زيـادة

رئيس مجلس إدارة الرابطة

لبنان

األستاذ /يوسف رزق للا

عضو مجلس إدارة الرابطة

لبنان

األستاذ /ايهاب سمير

عضو مجلس إدارة الرابطة

مصر

وقد اعتذر عن الحضور األستاذ /سامي عزيز عضو رابطة وسطاء التأمين العرب عن دولة البحرين.
ولم يحضر األستاذ /ايلي حنا عضو رابطة وسطاء التأمين العرب عن سلطنة عمان .
مثل األمانة العامة لالتحاد العام العربي للتأمين األستاذ /عبد الخالق رؤوف خليل – األمين العام لالتحاد .
افتتح أعمال االجتماع األستاذ /عبد الخالق رؤوف خليل – األمين العام لإلتحاد  ،و رحب بالسيد /إيلي زيادة رئيس
رابط ة وسطاء التامين العرب  ،وتوجه بالشكر لألستاذة /عقيلة العرقوبي على كريم االستضافة  ،وتوجه بالشكر
للساده الحضور على حسن استجابتهم وتحملهم مشقة السفر للحضور وتمنى لهم طيب اإلقامة في بلدهم الثاني
تونس ،كما أوضح أن رابطة وسطاء التأمين هى أحد الروابط الهامه التي تعمل تحت مظلة االمانة العامة لالتحاد
العام العربي للتأمين وأكد على أهمية دور وسيط التأمين في صناعة التأمين.
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ثم تحدث االستاذ /إيلي زيادة – رئيس مجلس إدارة الرابطة واشاد بدور االمانة العامة لالتحاد في القيام بأعمالها في
كافة النشاطات ودورها الهام في انجاح عقد إجتماع الجمعية العمومية للرابطة وتمني للرابطة ولألمانة العامة
لإلتحاد كل التوفيق في اجتماعها وصوال لقرارات فعالة.
ثم انتقل السادة االعضاء الى جدول االعمال حيث أعلن األستاذ /عبد الخالق رؤوف خليل  -األمين العام لإلتحاد العام
العربي للتأمين اكتمال النصاب القانوني لالجتماع وفقا ً للنظام األساسي للرابطة  ،استعرض بنود جدول األعمال
و كاآلتي -:
 :إقرار النظام الداخلي الجديد للرابطة او اإلستمرار بنفس النظام السابق
البند األول
 :اعتماد شطب عضوية الغير مسددين إلشتراكات اعوام سابقة
البند الثاني
 :إنتخاب مجلس إدارة الرابطة الجديد
البندالثالث
 :مناقشة مقترحات السادة األعضاء
البند الرابع
 ورقة العمل المقدمة من عضو مجلس إدارة الرابطة السيد /سامي عزيزالبند الخامس  :ما يستجد من أعمال
البند السادس  :موعد ومكان اإلجتماع القادم لمجلس اإلدارة و الجمعية العمومية .
وبعدد الموافقدد عليدد انتقددا الددد ة أعضدد ا الباب دد ملددش من وددد بنددو لدد وا ا عمدد ا حيددا اتتددلق القددباباق
والتوصي ق الت لي -:
البند األول

 :إقرار النظام الداخلي الجديد للرابطة او اإلستمرار بنفس النظام السابق

مدتعبضدددددددق اللمعيددددددد العموميددددد د لباب ددددددد ودددددد د ا التددددد د مي العدددددددب المدددددددلقبة المق مددددد د مددددددد
الدددددي ا عصدددد ت حتددددل و توصددددي مللدددده اب ابة الددددل تددددت عقدددد ببيددددبوق بتدددد بي 16ا12ا 2016و قددددلل
توصي ملتم ع ملله اب ابة المنعق بتونه بت بي 21ا9ا2017
و بعدد د المن وددد د ق مدد د وبددددا الددد د ة ا عضدد د ا وددددببق اللمعيدد د العموميدد د ادددددتمباب العمددددا بددددن ه الن دد د ت
الددد د اتلل المعمدددددوا بددد د للباب ددد د مددد د توليددد د الددددددقب للددددددي ا عصددد د ت حتدددددل علدددددش ملقبتددد د المق مددد د
و الله المبلوا فل هلا التصوص.
البند الثاني

 :اعتماد شطب عضوية الغير مسددين إلشتراكات اعوام سابقة

عن ادتعباض هلا البن أ ل الد ة االعض ا علل بي بع الود ا المع م وبا ا م ن الع مد لتتحد وبعد من ودد
الموضوع م ق ف لوانب  ،اد االعض ا ب لمت بع الحثيث لألم ن الع م لتتح فل م لب الدد ة الودد ا ب ددتقم ا
مت لب ق االنضم ت و قلل تد ي ادتباق ق الباب وو تعهد الدد ة اعضد ا مللده اال ابة ب لعمدا علدش حدا ودد ا
التأمي قا فل دوو لتنضم ت الش باب ود ا التأمي لزي ة ع المنتدبي فل الباب .
قم اقترح السيد /فواز المقيد مخاطبة أعضاء رابطة وسطاء التأمين العـرب ييـر المسـددين بهـدف إعطـائهم فرصـة
قبل شطبهم من عضوية رابطة وسطاء التامين العرب مع إعطاء صورة من المطالبة لممثل كل سـوق و كـل أعضـاء
الرابطة
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البند الثالث

:

إنتخاب مجلس إدارة الرابطة الجديد

ادتن ا للم ة الد د م الن ت ا د دل لباب ود ا التأمي العب و تت انتت
 -1األستاذ /إيلـي زيـادة  -رئيس مجلس إدارة الرابطة – لبنان
 -2األستاذ /هيثـم الحريـري  -نائب أول رئيس مجلس ادارة – سوريا
 -3السيدة  /عقيلة العرقوبي -نائب ثان رئيس مجلس إدارة -تونس
 -4األستاذ /حبش موسى فراج  -عضو مجلس إدارة الرابطة – األردن
 -5األستاذ /محمد فواز المقيد  -عضو مجلس إدارة الرابطة – اإلمارات
 -6األستاذ /سامـي عزيـز  -عضو مجلس إدارة الرابطة – البحرين
 -7األستاذ /ايلي حنا  -عضو مجلس إدارة الرابطة – سلطنة عمان
 -8األستاذ /يوسف رزق للا  -عضو مجلس إدارة الرابطة – لبنان
 -9األستاذ /ايهاب سمير  -عضو مجلس إدارة الرابطة – مصر
البند الرابع

 :مناقشة مقترحات السادة األعضاء
 -ورقة العمل المقدمة من عضو مجلس إدارة الرابطة السيد /سامي عزيز

عن من ود هلا البن و ن با لع ت حضوب الدي ا د مل عزيز لمن ودت
لإللتم ع الق ت لللمعي العمومي .
البند السادس

الد ة ا

وببق اللمعي العمومي تأليا هلا الموضوع

 :موعد ومكان اإلجتماع القادم لمجلس اإلدارة و الجمعية العمومية

تت وبوا عوة ا دت لا هيثت الحبيب – بدتض ف ابلتم ع الق ت لملله م ابة الباب بدوبي م حيا المب أ علش ا
يقو مقتبن ب وض ع ا مني فل دوبي  ،و بتتف لل يقو ابلتم ع فل دل ن عم بمول ال عوة المق م م
ا دت لا دعي ان وا علش ا يتت تح ي مق وت بي ابنعق ب لتنديق بي قا م ا مي الع ت و بئيه ملله م ابة
باب ود ا التأمي العب .
وبهلا تقو اتتتمق الباب أعم ا التم ع اللمعي العمومي لباب ود ا التأمي العب وتت تووي المحضب قا م :

ا دت لا عب الت لق بؤوف تليا
ا مي الع ت

ا دت لا ايلل زي ة
بئيه الباب
J
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