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 Programme الربانمج

2015مايو  17الاحد   Sunday , May 17, 2015 

 p.m. – 8:00 p.m. RIBC Registration 5:00 التسجيل

2015مايو  18االثنني   Monday , May 18 , 2015 

 a.m. – 10:00 a.m. RIBC Registration 8:00 التسجيل

 اللكامت الافتتاحية :

 رئيس امجلعية املرصية لوسطاء التأ مني. –املهندس / عادل شاكر  .1

 الاحتاد العام العريب للتأ مني. –الامني العام  –الاس تاذ / عبد اخلالق خليل  .2

ييل زايدة  .3  .رئيس رابطة وسطاء التأ مني العرب –الاس تاذ/ ا 

 .احتاد البحر املتوسط لوسطاء التأ منيرئيس  –سيساك  الاس تاذ / جاك .4

 رئيس الاحتاد املرصي للتأ مني. –الاس تاذ / عبد الرؤوف قطب  .5

 رئيس الهيئة العامة للرقابة املالية. –الاس تاذ / رشيف سايم  .6

10:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Opening Keynote addresses: 
1. Eng. Adel Shaker - President, Egyptian Insurance Brokers 

Association (EIBA). 
2. Mr. Abdul Khalik Raouf Khalil - Secretary General, General 

Arab Insurance Federation (GAIF).  
3. Mr. Elie Ziade - President of Arab Insurance Brokers League 

– GAIF.   
4. Mr. Jacques Cessac - President, Mediterranean Federation of 

Insurance Brokers (FMBA).  
5. Mr. Abdel Raouf Kotb – Chairman, Insurance Federation of 

Egypt (IFE).  
6. Mr. Sherif Samy - Chairman, Egyptian Financial Supervisory. 

Authority (EFSA).  

http://www.eiba-eg.org/
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  أ سرتاحة القهوة

 

11:30 a.m. – 12:00 
noon. 

 

Coffee break 

بني وسطاء التأ مني ورشاكت التأ مني يف  منوذيجاحلاجة ا ىل وجود عقد  اجللسة الاوىل :

 .ال سواق النامية

 رئيس اجللسة : 

 الاحتاد ال فروأ س يوي للتأ مني واعادة التأ مني. –الامني العام  –ادلكتور / عادل منري 

 املشاركني :

ييل زايدة  .1  رئيس رابطة وسطاء التأ مني العرب. –الاس تاذ/ ا 

 رئيس امجلعية املرصية لوسطاء التأ مني. –املهندس / عادل شاكر  .2

 Talbot Underwritingرشكة  –املدير التنفيذي  –الاس تاذ / ماثيو ورن  .3

(MENA). 
 املستشار القانون ابالحتاد املرصي للتأ مني. – جعفر النفراوىاملستشار/ رائد  .4

 رشكة مرص للتأ مني. –رئيس قطاع التسويق  – صادقسهري ال س تاذ /  .5

12:00 noon – 1:30 p.m. 

1st Session: The need for a standard contract between 
Brokers and insurers in developing markets. 
Panel moderator:  
Dr. Adel Mounir – Secretary General, Federation of Afro-Asian 
Insurers & Reinsurers “FAIR”.  
Panelists:  
1. Mr. Elie Ziade - President of Arab Insurance Brokers League – 

GAIF.   
2. Eng. Adel Shaker - President, Egyptian Insurance Brokers 

Association (EIBA) - Egypt.  
3. Mr. Matthew Warren, ACII - Chief Executive Officer - Talbot 

Underwriting (MENA) Ltd.  
4. Mr. Raed Jaffar Alnfarawy - legal consultant – Insurance 

Federation of Egypt. 
5. Mrs. Soheir Sadek – Head of Marketing Sector – Misr 

Insurance Company. 

http://www.eiba-eg.org/
http://www.gig.com.eg/
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 من الاس تفادة : الوس يط الالكرتوين والوساطة التأ مينية عرب ش باكت الانرتنتاجللسة الثانية : 

 .التأ مني وساطة لمنو تكنولوجيا املعلومات والتجارة الالكرتونية يف املتاحة الفرص

 رئيس اجللسة :

 لالستشارات. Solutionsرشكة  –رئيس جملس الادارة  –ادلكتور / أ محد طاهر 

 املشاركني :

 ل وراقا يف للوساطة الين أ ون عربية -رئيس جملس الادارة  –الاس تاذ / هشام توفيق  .1

 .املالية

قلميي املدير - موريسون الاس تاذ / ريتشارد .2  .(اخلليج) للتأ مني أ كسا - والوسطاء مبارش اال 

 مرص. –رشكة ميت اليف اليكو  – الرشاكت حلول مدير -الاس تاذ / هيمث طاهر  .3

1:30 p.m. – 3:00 p.m. 

2nd Session: E-Broking - Leverage the opportunities in 
Technology & E-trading for insurance brokerage growth. 
Panel moderator:  
Dr. Ahmed Taher, MBA, Ph.D. – Chairman- Solutions Consulting. 
Panelists:  
1. Mr. Hisham Tawfik – Chairman - Arabia Online Brokerage 

Company. 
2. Mr. Richard Morrison - Regional Head of Corporate, Direct and 

Intermediaries - AXA Insurance (Gulf) B.S.C. 
3. Mr. Haitham Taher -Corporate Solutions Director-MetLife 

Alico – Egypt. 

 الغداء

 

 

3:00 p.m. – 4:00 p.m. 

 
 

Lunch 

http://www.eiba-eg.org/
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2015مايو  19الثالاثء   Tuesday, May 19, 2015 

 الفرص والتحدايت. : التأ مني وسطاء ودور الصغر متنايه التأ مني عيل اجللسة الثالثة : التعرف

 رئيس اجللسة :

 الاحتاد املرصي للتأ مني. –رئيس  –الاس تاذ / عبد الرؤوف قطب 

 املشاركني :

 لتأ منيا مركز متنايه الصغر ورئيس  التأ مني ،ش بكة رئيس - ماكورد مايلك ادلكتور /  .1

 .ال مريكية املتحدة الوالايت - متنايه الصغر،

عامة للرقابة الهيئة ال – معهد اخلدمات املالية – املدير التنفيذي -رشاد  شاهينازادلكتورة /  .2

 املالية.

 .عية رجال أ عامل اال سكندريةمج  - املدير التنفيذي -ال س تاذ معزت الطباع  .3

 رشكة مرص للتأ مني. –مدير أ عادة تأ مني احلوادث  –ال س تاذ / ايرس فرج  .4

10:00 a.m. – 11:30 a.m. 

3rd session: The role of insurance brokers in the 
Microinsurance: Opportunities and Challenges. 
Panel moderator: Mr. Abdel Raouf Kotb – Chairman, Insurance 
Federation of Egypt (IFE).  
Panelists:  
1. Dr. Michael J. McCord - Chairman of the Board, 

Microinsurance Network & President, MicroInsurance Centre, 
LLC – USA.  

2. Dr Shahinaz Rashad, Executive Director, Financial Services 
Institute (FSI) - Egyptian Financial Supervisory Authority 
(EFSA). 

3. Mr. Motaz El Tabaa - Executive Director - Alexandria Business 
Association. 

4. Mr. Yasser Faraj – Director of Accident Reinsurance –Misr 
Insurance Company. 

  أ سرتاحة القهوة

 

11:30 a.m. – 12:00 
noon. 

  

Coffee break 

http://www.eiba-eg.org/
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تعرف : اخملاطر اليت جيب ان ي  تأ مني الطاقة املتجددة والطاقة الشمس ية اجللسة الرابعة :

 علهيا وسطاء التأ مني.

 رئيس اجللسة :

 رئيس امجلعية املرصية لوسطاء التأ مني. –املهندس / عادل شاكر 

 املشاركني:

 .املتحدة يةالعرب  اال مارات ديب،-رشكة لكتون  ال ول الرئيس انئب - اخلطيب عطا الاس تاذ/  .1

 .وأ فريقيا ال وسط الرشق -  JLTتطبيقات الطاقة رشكة  رئيس -الاس تاذ/ ريتشارد موكوت  .2

 .احملدود الاكتتاب GCube - مكتتب - فلميينغ جميي الاس تاذ/  .3

 .رشكة مرص للتأ مني –مدير ادارة التأ مينات الهندس ية  –الاس تاذ / عامد سعيد  .4

 رشكة - باملنتد والعضو اال دارة جملس رئيس –امحليد عبد الشافعى محمد الاس تاذ / حسن .5

 املالية. الاستامثرات ال دارة مرص

12:00 noon – 1:30 p.m. 

4th session: The Renewable Energy Insurance (Solar Energy 
as an example): The risks the brokers should know. 
Panel moderator: Eng. Adel Shaker - President, Egyptian 
Insurance Brokers Association (EIBA) - Egypt. 
Panelists:  
1. Mr. Ata Khatib - Senior Vice President of Lockton (MENA) 

Limited - Dubai, UAE.  
2. Richard Mockett - Head of Energy Practice - JLT Specialty 

Limited | Middle East & Africa.  

3. Mr. Jamie Fleming – Underwriter - GCube Underwriting 
Limited. 

4. Mr. Emad Saeed – Engineering Insurance Manager- Misr 
Insurance Company. 

5. Mr. Hassan Abdel-Hamid - Chairman  & CEO - Misr Asset 
Management Company. 

http://www.eiba-eg.org/
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 دور وسطاء التأ مني يف تطوير سوق التأ مني الصحي .اجللسة اخلامسة : 

 رئيس اجللسة:

 اركميدم لرشكة املنتدب العضو و اال دارة جملس رئيس انئب -ادلكتور / وليد عوف 

 . التأ مينية للوساطة

 املشاركني :

 داريةواال   املالية للش ئون والساكن الصحة وزير أ ول مساعد –ادلكتور/ محمد معيط  .1

 مجهورية مرص العربية. –

 رشكة بواب العاملية. –العضو املنتدب  –الاس تاذ/ رشيف الغطريفي  .2

هياب أ بو اجملد  .3  رئيس امجلعية املرصية لرشاكت الرعاية الصحية. –ادلكتور / ا 

 ادلولية AXA PPP - ادلولية املبيعات مدير -ال س تاذ / بول هوايك  .4

1:30 p.m. – 3:00 p.m. 

5th session: The role of insurance Brokers in developing 
Health Insurance Marketplace. 
Panel moderator: Dr. Walid Auf - Vice Chairman and Managing 
Director, Medmark (Egypt).  
Panelists:  

1. Dr. Mohamed Maait - The First Assistant to the Minister 
of Health & Population for administrative & financial 
affairs - Egypt 

2. Mr. Sherif ElGhatrifi-Managing Director - Bupa International 
Company. 

3. Dr. Ihab Abol Magd - Chairman, The Egyptian Health Care 
Management Society.  

4. Paul HAWKE - International Field Sales Manager - AXA PPP 
International 

 الغداء
 

3:00 p.m. – 4:00 p.m. 

 
Lunch 

 ابس تضافة: – EIBAو الاحتفال ابلعيد العارش للجمعية اخلتايم العشاء حفل 

 

7:30 p.m. 

Closing Ceremony Dinner & EIBA 10th anniversary celebration – 
hosted by: 

 
 

http://www.eiba-eg.org/
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