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 تفـاهـم مـذكـرة

 بيـن

 للتأميـن العربـي العـام االتحـاد

  التأمين وإعادة للتأمين األسيوي األفريقي واالتحاد

 

 المقدمة: أوالاً

 ةـبأهمي التأمين وإعادة للتأمين األسيوي األفريقي تحادواال للتأمين العربي العام تحاداال قناعة من ا ًـنطالقإ
 إرادتهما لتقتا فقد العربي، الوطن في ينالتأم وإعادة التأمين صناعة رـيلتطو بينهما المشترك التعاون
 .أهمية من المشترك للتعاون لما إستنادا ً وذلك بينهما الثنائية العالقات أواصر توثيق على

 أن دون العالقة لهذه أسس وإرساء المشترك التعاون مجاالت تعزيز إلي أدناه الواردة الترتيبات تهدف
 ةالمتمثل أهدافهما تحقيق ىإل الطرفان يهـدف حيـث الطرفين، مـن أي علي قانونية مسئولية أية ذلك يمثل
 على ةمبني ةمحـدد تدريبية برامـج خـالل مـن تحادينباال األعضـاء الشركات كوادر قـدرات تنمية في

 ورش وعـرض تنظيم خالل من وذلك الكوادر لهذه والفني العلمي بالمستوى لإلرتقاء تراكمي أسـاس
 منهمـا لكـل المتخصصه الفنيـة اللجـان دور وتعزيـز والنـدوات والمؤتمرات الدراسية والحلقـات العمل

 .التأميني بالنشـاط الخاصة المستجدات دراسة مـن لتمكينها

 

  التفاهم مذكرة طرفي: ثانيااً

 للتأمين العربي العام تحاداال

 بالشخصية يتمتع مراقبتها وجهات العربية التأمين وإعادة التأمين وشركات مؤسسات بين تحادا
 تحقيق ىإل الرامية القانونية بالممارسات القيام تخوله التي والمالية اإلدارية واإلستقاللية اإلعتبارية

 .أهدافه

 الروابط دعم إلي أساسية بصورة تحاداال يهدف ،القاهرة بمدينة 4691 عام من سبتمبر في نشاطه ستهلا
 نشاطاتها بين والتنسيق بينها فيما التعاون أواصر وتوثيق العربية التأمين وهيئات أسواق نبي والصالت
 بتطبيق اإلتحاد ويقوم العربي كيانها وإبراز التأمين صناعة وتنمية األعضاء مصالح حماية بغية المختلفة
 : منها كل تحت تفصيال ً المبينة والوسائل الطرق تنفيذها في ومتبعا ً التالية بالبنود الواردة السياسات

 العربية البلدان في التأمين أسواق بين اإلقتصادي التكامل تحقيق .أً

  :يخص فيما العربي الوطن في التأمين صناعة تطوير .بً

 الكوارث مخاطر من والحد البيئية الدراسات. 

 الخبرات تبادل طريق عن العربية التأمين أسواق في للعاملين والفني العلمي ىالمستو رفع 
 التدريب برامج وضع عن فضال ً المتخصصة التأمينية والمراكز المعاهد وإنشاء لمعلوماتوا

 .المتخصصة التأمينية والندوات الدورات وإقامة

 دتحااال أعضاء أنشطةو أعمال مجاالت وتطوير دعم .جً

 وتبادل التعاون لدعم التأمين وإعادة التأمين مجال في المتخصصين تجمع دورية لقاءات تنظيم 
 .العربية التأمين أسواق بين الصالت وتعزيز براتالخ

 األخرى والدولية العربية والهيئات والمنظمات تحاداال بين التعاون عالقات تعميق .دً
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 مواقف بين والتنسيق التأمين بمجال صلة لها التي الدولية والمؤتمرات الندوات في المشاركة 
 .والمؤتمرات دواتـالن تلك في األعضاء

 تحاداال مؤتمرات لحضور بالتأمين المهتمة والدولية العربية والهيئات المنظمات دعوة. 

 .تحاداال أهداف تحقيق في تساعد ىأخر وسيلة أية إتباع .هً

 

  التأمين وإعادة للتأمين األسيوي األفريقي تحاداال

 في مسجلة دولية منظمة وهو ،4691 عام في التأمين وإعادة للتأمين األسيوي األفريقي تحاداال نشئأ ً
 .القاهرة المصرية العاصمة الرئيسي ومقرها للربح هادفة الغير المنظمات كإحدى المتحدة األمم

 من وآسيا أفريقيا في التأمين وإعادة التأمين شركات بين التعاون عالقات تنمية على تحاداال ميثاق ينص
 مهنيا ً اتحادا ً وليكون التأمين وإعادة التأمين عالقات وتطوير والخبرات للمعلومات المنظم التبادل خالل
 .القارتين في التأمين صناعة أجل من جهده يكرس

          :التالية هدافاأل لتحقيق نشأته منذ االتحاد ويسعى

 الخارجية األسواق مع العالقات تنمية. 

 البالد بين التأمينية العالقات وإنماء التعاون لدعم الممكنة والوسائل الطرق جميع دراسة 
 .األفروأسيوية

 التأمينية اإلحصاءات وكذلك الفنية والمعلومات البيانات تبادل. 

 وآسيا إفريقيا في التأميني النشاط أوجه عن نشرات إصدار. 

 التأمين صناعة تنمية بشأن وتوصيات مقترحات أية دراسة. 

 البالد في موحدة فنية إصطالحات ووضع األفروأسيوية البالد في األساسية التأمينية القواعد تنسيق 
 .األفروأسيوية

 المخاطر من كبيرة أنصبة إلستيعاب قابله األفروأسيوية المنطقة نطاق في التأمين إلعادة سوق خلق 
 .نطاقا ً األوسع

 طريق عن الخاصة الطبيعة ذات والمخاطر الكبرى المخاطر في الدولية التأمين أسواق مع التعاون 
 .متخصصة مجمعات تكوين

 

 :أهدافه لتحقيق تحاداال مظلة تحت التالية الكيانات تأسست وقد

 العامة التأمينات تأمين إعادة مجمعة (شركة بإدارة 4691 عام Milli Re تركيا في) 

 شركة بإدارة 4696 عام الطيران تأمينات مجمعة SCR المغرب في) 

 شركة بإدارة 4669 عام والطاقة البترول تأمين صندوق Trust Re البحرين في) 

 شركة بإدارة 9006 عام الطبيعية األخطار تأمين مجمعة GIC Re الهند في) 

 9002 عام التأمين ومستشاري سماسرة جمعية( 

 9049 عام األفروأسيوي الصحية والرعاية الطبي التأمين سكونجر) 

 المشترك التعاون االتمج: ثالثااً
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 منهما كل يؤهل بما بينهما المشترك التعاون تعزيز علي الطرفان أتفق المذكرة، لهذه العام اإلطار عبر
 :يلي ما هيلوتس تشجيع على يقومان سوف المذكرة هلهذ ووفقا ً وفعالية، بكفاءة مهامه تأدية من

 كل النامية العالم دول تأمين ومنظمة األفريقية التأمين منظمة مع بالتعاون مشترك مؤتمر عمل .1
 .التأمين إعادة عن سنتين

 .تحاديناال لكال للمؤتمرات المشترك الترويج .2

 يقياألفر تحاداال في أعضاء غير) للتأمين العربي العام تحاداال ألعضاء% 40 خصم منح .3
 في بالمثل والمعاملة التأمين وإعادة للتأمين سيوياأل يقياألفر تحاداال مؤتمرات في( سيوياأل

 .سيوياأل يقياألفر تحاداال ألعضاء العربي العام تحاداال مؤتمرات

 .تحاديناال مواقع على بنشرها والسماح نيةالف والتقارير البحوث تبادل .4

  .مشتركة فنية ندوات عمل .5

 

  مالتفاه مذكرة إنهاء:  رابعااً

 إشدعارا ً الطدرفين مدن أي تقدديم بعد تنتهيو ،سنوات ثالث لمدة المفعول سارية هذه التفاهم مذكرة تستمر
 .التفاهم مذكرة إنهاء ىعل بعزمه خراآل للطرف كتابيا ً

 بجميع يتعلق فيما المفعول سارية تستمر هذه التفاهم مذكرة فإن اإلشعار، هذا الطرفين حدأ قدم وإذا
 هذه جميع تصفية يتـم حتى اإلنهاء ارـإشع ولـمفع انـسري خـاريـت لـقب نـالطرفي نـبي ةـالعالق ورـاألم
  .ةـالعالق موراأل

 

  المذكرة سريان تاريخ:  خامسااً

 .الطرفين قبل من عليها التوقيع خـتاري نـم المذكرة ذهـه سريان دأـيب
 

 .92/9/9046 الموافق ثنينإلا يوم في القاهرة مدينة في هذه التفاهم مذكرة على التوقيع تم
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