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 قرارات وتوصيات 
 المؤتمر العام السادس والعشرون
 لالتحـاد العـام العربـى للتأميـن 

2006آيار " مايو "   10 -8دمشق   
 ==============  

أن تعمــل شــركات التــأمين علــى تصــميم وتســويق المنتجــات التأمينيــة المالئمــة لظــروف وإحتياجــات وإمكانيــات   -1
  الفرصة قائمة لنموها وتطويرها . المواطن ، خاصة فى مجال التأمينات الفردية التى تبدو  

  

دعوة هيئات اإلشراف والرقابة بإعتبارها جهات عامة إسـتمرارية إقتـراح السياسـات والقـرارات الحكوميـة التـى   -2
تخدم قطاع التامين ، بما فى ذلك السياسات الضريبية وإدخـال أقسـاط تأمينـات الحيـاة والتأمينـات الفرديـة ضـمن 

فرض إجراء التأمين اإللزامـى خاصـة فـى تأمينـات المسـؤولية ، وتقـديم الـدعم  ووضـع اإلعفاءات الضريبية ، و
  الضوابط الخاصة بتنظيم العالقة بين البنوك والتأمين بحيث تكون هذه العالقة سبيال للتعاون والتكامل .

  

  دعوة شركات التأمين وإعادة التأمين العربية إلى إنشاء شركات متخصصة بالتأمين الصحى .  -3
  

أو ما يسمى    -4 الطبية  للمؤمن عليهم من خالل إستحداث مراكز لإلستشارات  األوضاع الصحية  اإلهتمام بتحسين 
المرض   الخطر    Desease Managementبإدارة  إلدارة  توعية    Risk Managementالموازى   لغرض 

  والتعايش معها .  وتثقيف المؤمن عليهم كيفية لتعامل مع بعض األمراض المستعصية للتخفيف من وطأتها 
  

تســوية  –إكتتــاب  –زيــادة اإلســتثمار فــى بــرامج التــدريب والتأهيــل لكافـــة أطـــراف العالقــة التأمينــة (تســويق   -5
مديرى االخطار لدى العمالء) وذلك  لخلق كوادر إدارية وفنية وتسويقية متخصصـة وإعـداد الصـف   –التعويض  

  الثانى من القيادات.
  

ن على التباحث مع البنوك المركزية بشـكل جمـاعى لتطـوير أسـاليب التعـاون بـين التـأمين أن يعمل كل سوق تأمي  -6
  والبنوك لخلق قاعدة عريضة من العمالء وبتكلفة إدارية وتسويقية محدودة . 

  

اإلستثمار العربى المشترك فى تأسيس الشركات الفنية المتخصصة المعاونة لقطـاع التـأمين كالمعاينـات وتسـوية   -7
  ئر ومكاتب الوساطة والخبرة اإلكتوارية.الخسا

  

دعوة شركات التأمين وإعادة التأمين واالتحادات وجمعيات التـأمين العربيـة دعـم جهـود سـوق التـأمين السـورية   -8
ومبادرة حكومة الجمهورية العربيـة السـورية نحـو تحقيـق حلـم قطـاع التـأمين العربـى بإنشـاء " معهـد التـأمين 

  العربى " بدمشق  
  

تطوير آداء المكتتب فى سوق تأمين تنافسى ، حتى يمكنه دراسة الشىء موضوع التـأمين ومسـاعدة العميـل فـى   -9
إدارة الخطر وإرشاده إلى أفضل التغطيات التأمينية المناسبة ، مع أهمية التركيز على اإلعتبـارات الفنيـة السـليمة 

  ونتائج األعمال وليس حجم األقساط وعدد العمالء .
  

هتمام بزيادة اإلستثمار فى  نظم المعلومات والحاسب اآللـى والعمـل علـى إنشـاء قاعـدة بيانـات عـن العمـالء ، اإل  -10
  حساب التراكم فى محفظة األعمال من كافة المصادر  وخبرة أعمالهم وتعاملهم مع الشركة وبما يخدم

  

سـبة الدوليـة عنـد إعـداد القـوائم الماليـة دعوة شركات التأمين وإعادة التـأمين العربيـة إلـى تطبيـق معـايير المحا  -11
والميزانيات العمومية والعمل على الحصول على درجات تصنيف المالءة المالية من قبل هيئات التصنيف الدوليـة 

  والعربية المختصة .
 

داد البحـوث بإعطاء األولوية وتكليف من تراه مناسبا إلع  –بالتنسيق مع أجهزة االتحاد    –أن تقوم األمانة العامة   12-
  والدراسات التأمينية التى تخدم صناعة التأمين العربية .

 

إحالة إقترحات الدكتور / مصطفى رجب التى آثارها خالل الجلسة الختامية للمؤتمر إلـى اللجنـة التنفيذيـة لالتحـاد  13-
  لغرض دراستها .


