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 قرارات وتوصيات 
 المؤتمر العام السابع والعشرون

ـى للتأميـن لالتحـاد العـام العرب   
2008فبراير  28-26مملكة البحرين   –المنامة   

 ============== 
 

رغم اإلتجاه المحمود نحو تأسيس شركات تأمين عربية إال أن المؤتمر بالوقت نفسه يدعو إلى تحقيق المزيد من   -1
، مع ضرورة إطالق  اإلندماج و اإلقتناء بين شركات التأمين و إعادة التأمين العربية لغرض إيجاد كيانات كبيرة  

 حوافز تشجيع الشركات نحو اإلندماج سواء كانت هـذه الحوافز ضريبية  ، إقتصادية ..... أو غيرها . 
 

حيث أن المجمعات اإلقليمية العربية لإلكتتاب نموذج يعكس ترابط أسواق التأمين العربية يوصى المؤتمر أعضاء   -2
التأمين   إعادة  عمليات  فى  األولوية  منح  من  االتحاد  للحد  العربية  التأمين  إعادة  شركات  و  للمجمعات  المسندة 

تسرب أقساط إعادة التأمين خارج المنطقة العربية مع أهمية الدور الذى تلعبه عناصر التسويق ، اإلتصاالت و  
 الزيارات فى تنمية اإلسنادات العربية / العربية . 

 

أسيسه من منطلق الحاجة باإلضافة إلى أهمية اإلدارة  التأكيد على أن نجاح و نمو و إرتقاء أى مجمع ينبع من ت  -3
 .المستقلة للمجمع 

 

ضرورة أن تسعى شركات إعادة التأمين العربية و إدارة المجمعات للحصول على تصنيف من هيئات التصنيف   -4
 العالمية حتى تلبى متطلبات  هيئات الرقابة على التأمين حول درجات التصنيف . 

 

 جيع البحث العلمى من خالل اإلعالن عن جائزة يعلن عنها فى المؤتمر العام  إستمرار االتحاد فى تش -5
 

المواطن   -6 إحتياجات  تلبى  التى  التأمينية  المنتجات  تصميم  و  إبتكار  فى  العربية  التأمين  شركات  إستمرار  أهمية 
 .  العربى

 

تحفيز شركات التأمين و إعادة التأميـن العربية نحو تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية بإعتبارهما نقطة اإلرتكاز   -7
العمالقة   الشركات  دخول  و  األسواق  إنفتاح  فى ضوء  البقاء  العربية  التأمين  شركات  خاللها  من  تستطيع  التى 

 .  أسواقنا العربية
 

االتحاد من خالل اإلستمرار فى دراسة التشريعات و األنظمة التأمينية  العمل على كل ما من شأنه تحقيق أهداف   -8
نموذج   األوروبى  االتحاد  فى  التأمين  أنظمة  إعتبار  مع  توحيدها  على  يساعد  بما  تكييفها  و  لتطويرها  العربية 

 يستحق الدراسة و التطبيق بما يتفق مع خصوصيات أسواق التأمين العربية . 
 

  ية متخصصة تتولى تسوية نزاعات التأمين فى كل بلد عربى                  الدعوة إلنشاء سلطة قضائ -9


