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المؤتمر السعودي لمطالبات التأمين
SAUDI CLAIMS٨-٩ مارس ٢٠٢٣

فندق دبل تري من هيلتون 
المركز المالي - الرياض

برعاية

سلطان الخمشي
الرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات في شركة التعاونية للتأمين التعاوني 

Sultan Alkhomashi
CEO - P&C Sector at Tawuniya

طارق الغامدي
النائب األول للرئيس التنفيذي في مالذ للتأمين

Tareq AL Ghamdi
Senior Vice President for Property & Casuality at  Malath Insurance

تريك الشهراني
نائب الرئيس التنفيذي و رئيس العمليات في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

Turki Al Shahrani
Deputy CEO &  COO at Allianz Saudi Fransi

ناجي التميمي
رئيس النمو واالستثمار - كبير المدراء في شركة مارش السعودية 

Naji Al Tamimi
MD at Marsh, Chief Growth & Investment Officer - Saudi Arabia
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Topic الموضوع Speaker المتحدث Time الوقت

مطالبات التضخم وانقطاع االعمال المعقده 

Inflation and Complex Business Interruption

Claims

التوجه على مطالبات المديرين والموظفين 

Trend on Directors and Officers claims

التشغيل اآللي للمطالبات

Claims Automation

ناجي التميمي
Naji Al Tamimi

سلطان الخمشي
Sultan Alkhomashi 

طارق الغامدي
Tareq  Alghamdi 
تركي الشهراني

Turki Al Shahrani

10:00 - 08:30
جلسة نقاشية

 Networking Break استراحة 10:30 - 10:00

 
 إدارة المطالبات

Claims Management

محمد حسبو 
Mohammed Hassabo 

نائب المدير العام في بيت التأمين 
Deputy General Manager at IHC

ادارة المطالبات المتعلقة بالطاقة10:30 - 12:00
Managing energy claims

هاغ كيناوي
Hugh Kennaway

Executive Director & Global Head of Downstream Adjusting at Matthews
Daniel Ltd.

محمد حسن 
Mohamed Hassan

كبير مقدر الخسائر في شركة ماثيوز دانيال للمعاينة وتقدير الخسائر المحدودة
Senior Loss Adjuster at Matthews Daniel

المطالبات في صناعة الطاقة العالمية
Claims in the Global Energy Industry

عبدالله الشامخ
Abdullah Alshamekh

أخصائي مطالبات التأمين  في سابك
 Senior Specialist, Insurance Claims at SABIC

 Networking Break استراحة 12:30 - 12:00

المسئولية القانونية في مطالبات التأمين
Legal liability in insurance claims

د. فهد الرفاعي
 Dr. Fahad Alrefaei

شركة الرفاعي والدهش للمحاماة
 CEO at Alrefaei Law FirmBranch

14:10 - 12:30

 
الجوانب القانونية في تأمين توقف األعمال

Legal aspects of business interruption insurance

سعود الصعب
 Saud Alsaab

شريك في شركة كاليد أند كو للمحاماة 
Partner at Clyde & Co LLP

االدعائات االحتيالية وطرق مكافحتها
Fraudulent claims and how to control

محمود أحمد السيد
Mahmoud EL Saed

مدير التأمينات العامة في الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) 

األتمتة في معالجة المطالبات للتأمين على السيارات
Automation in claims handling for motor insurance.

أسد إرشاد
Asad Irshad

المدير العام لشركة ميليمان السعودية 
Managing Director Milliman KSA 

علم البيانات وإدارة مطالبات التأمين
Data science and insurance claims management

عبدالله المرزوقي
Abdullah Al-Marzoqi 

 مدير أول استراتيجيات التأمين في بنك الراجحي
Senior Director Bank Insurance Strategy at Al Rajhi Bank

Lunch - الغداء 15:00 - 14:00

 Day 1 اليوم األول ٨ مارس

AGENDA برنامج المؤتمر

https://www.linkedin.com/in/saud-alsaab-6789047a/


Topic الموضوع Speaker المتحدث Time الوقت

ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث "أمثلة"
What could go wrong? “ Case Studies”

زينب السادة
Zainab Alsadah

مديرة مطالبات التأمين ( التأمينات العامة – السيارات) في مارش السعودية 
KSA Country Claims Leader ( General Lines & Motor) at Marsh Insurance Broker

10:10 - 08:30

إدارة مطالبات الممتلكات واإلصابات
Property and casualty claims management

طاهر مكهي 
Taher Mukhi

المدير االقليمي للمطالبات العامة في شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
General Claims Regional Manager at MEDGULF Saudi Arabia

إجراءات معالجة المطالبات العامة
General claims handling procedures

فيصل المسلم
Faisal Almusallam

مدير أول مطالبات الممتلكات و الحوادث  في شركة الدرع العربي للتأمين
التعاوني

Senior P&C Claims Manager at Arabian Shield

ادارة المطالبات المتعلقة بانقطاع االعمال
Business interruption claims management

هاني هاشم السيد
 Hany Hashem El Sayed

مدير تنفيذي مراقبة الخسائر في شركة مالذ للتأمين التعاوني 
Senior Manager - Loss Control at Malath Cooperative Insurance Co

معالجة المطالبات المتعلقة بهيكل السفينة وآالتها
Handling claims related to ship hull and machinery

كابتن نور القمر
Capt Noor ul Qamar

شركة احمد عمر بادحيدوح وشركاؤه التجارية للفحص والمعاينة وتقدير الخسائر
(.Loss Adjuster at Ahmad Omar Badhidouh & Partners Trading Co (AOBTCo

 Networking Break استراحة 10:30 - 10:10

تحسين تجربة مطالبات العمالء في تأمينات االفراد
Improving customer claims experience in individual

insurance

خالد علي بسيوني
Khaled Aly Bassiouny

مساعد نائب الرئيس التنفيذي - التأمينات العامة في تكافل الراجحي 
AVP - General Insurance at Al Rajhi Takaful

12:10 - 10:30

دراسة وتحليل العالقة بين إعادة التأمين ومطالبات تأمينات
الممتلكات

Studying and analyzing the relationship between
reinsurance and property insurance claims

د عماد اسماعيل
Emad Abdelgalil Ali Ismail

أستاذ التأمين والرياضيات االكتوارية في جامعة القاهرة
Associate Professor of Statistics & Insurance at King Saud University

حيادية خبير الخسائر في ادارة المطالبات
Impartiality of the loss expert in claims management

إبراهيم مشعل
Ibrahim T. Mashal

 مدير فرع في المعاينون العرب
Branch Manager at Arab Loss Adjusters

دور مقدر الخسائر في المطالبات
The role of the loss estimator in claims

مهند الرشيدي
Mohannad Alrashidi

مدير تطوير األعمال في سيدجوك العربية للمعاينة والتقدير 
Business Development Manager & Loss Adjuster at Sedgwick

تأثير متطلبات األمن والسالمة على عدد ونوع المطالبات
The impact of security and safety requirements on

the number and type of claims

مانع الياسين
Manaa Alyaseen

مدير المطالبات غير البحري في التعاونية للتأمين
Manager- Non Marine Claims at TAWUNIYA 

 Networking Break استراحة 12:30 - 12:10

أثر التغيرات المناخية على مطالبات التأمين
Impact of climate change on insurance claims

د. السيد الشربيني األشقر
Dr. Elsayed Elsherbini Elashkar

أستاذ مساعد بقسم العلوم اإلدارية في كلية المجتمع - جامعة الملك سعود
Associate Profeessor at KSU

14:00 - 12:30

االستدامة وإدارة مطالبات التأمين
Sustainability and insurance claims management

د. محمد عبد اللطيف زايد
Mohamed Abdel Latif Zayed

أستاذ مساعد بقسم األساليب الكمية - كلية إدارة األعمال - جامعة الملك فيصل
Associate Profeessor at KFU

Lunch - الغداء 15:00 - 14:00

Day 2  اليوم الثاني ٩ مارس

AGENDA برنامج المؤتمر

https://www.linkedin.com/in/zainab-y-alsadah-dip-cii-67206871/


سعود الصعب
 Saud Alsaab

د. فهد الرفاعي
 Dr. Fahad Alrefaei 

هاغ كيناوي
 Hugh Kennaway 

فيصل المسلم
 Faisal Almusallam 

عبدالله المرزوقي
Abdullah Al

 Marzoqi

د. محمد زايد 
Mohamed  Zayed

د. السيد األشقر
Dr. Elsayed Elashkar 

محمود أحمد السيد
Mahmoud EL Saed

خالد علي بسيوني
Khaled Aly Bassiouny

هاني  السيد
 Hany  El Sayed

كابتن نور القمر 
Capt Noor ul Qamar

محمد حسن
Mohamed Hassan

طاهر مكهي
Taher Mukhi

مهند الرشيدي
Mohannad Alrashidi 

د عماد اسماعيل
Emad   Ismail

مانع الياسين
Manaa Alyaseen 

إبراهيم مشعل
Ibrahim T. Mashal

المتحدثين
SPEAKERS

أسد إرشاد
Asad Irshad

زينب السادة
Zainab Alsadah

محمد حسبو
Mohammed Hassabo

عبدالله الشامخ
 Abdullah Alshamekh


