تـوصيـــات
الندوه العربيه حول الوساطه في التأمين
 6 - 4يونية "حزيران" 2013
بيـروت – لبـنـان
ـــــــــــــ
تنفيـذا ً للبرنامج الثقافى لإلتحاد العام العربى للتأمين لإلتحاد للدورة  2014/2012والذي إعتمده المؤتمر العام التاسع
والعشرين لإلتحاد العام العربي للتأمين الذي أنعقد فى المملكة المغربية خالل شهر مايـو  ، 2012وتنفيذا ً لقرار
مجلس إدارة رابطة وسطاء التأمين العرب لدى إجتماعها فى بيروت  ، 2011/10/21إنعقدت /
الندوه العربيه حول الوساطه في التأمين
بالتعاون والتنسيق بين اإلتحاد العام العربي للتأمين و كل من مع جمعية شركات الضمان فى لبنان ونقابة وسطاء التأمين
فى لبنان ورابطة وسطاء التأمين العرب و ذلك بفندق مونرو  -بيروت يومي  19و  20أكتوبر . 2011

وقد حضر حفل اإلفتتاح األستاذ  /عثمـان بـديـر – رئيس اإلتحاد العام العربي للتأمين واألستاذ  /أسعد ميرزا رئيس
جمعية شركات الضمان في لبنان واألستاذ  /إيلي زياده – رئيس مجلس إداره رابطة وسطاء التأمين العرب واألستاذ
 /عصــام حتــي – رئيس نقابه وسطاء التأمين في لبنان  ،ورؤساء ومديرى عموم شركات التأمين اللبنانيه وعدد
كبير من المشاركين من شركات التأمين وإعادة التأمين العربية وشركات وساطة التأمين وإتحادات ووسطـاء
التأمين العـرب والسـادة المحاضرين  ،وضيوف الشرف وممثلي الصحافة .
وبعد الوقوف تحية للنشيد الوطنى اللبناني  ،ألقيت كلمات اإلفتتاح وحسب ترتيب اإللقـاء مـن كـل مـن السـادة /
رئيس اإلتحـاد العــام العربـى للتأمــــين
األستاذ  /عـثمـان بــديــر
األميـن العـام لإلتحـاد العـام العربي للتأميـن
األستاذ  /عبد الخالق رؤوف خليل
األستاذ  /أسـعـد مـيـرزا
النقيب  /إيـلـي زيــاده
االستاذ  /عصـام حـتـي

رئيس جمعيه شـركـات الضمـان فـي لبنـان
رئيس مجلس إداره رابطة وسطاء التأمين العرب
رئيس نقابـة وسـطـاء التـأمـيـن في لبنان
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وقد تضمن برنامج الندوه الموضوعات األتيه :
الموضوع األول  :تشخيص وتحليل المخاطر كأحد مهام الوسطاء
األستاذ  /وائـل الخـطيـب
رئيس مجلس اإلداره والرئيس التنفيذي شركة لوكتون (مينا) المحدوده  /اإلمـارات
الموضوع الثاني  :العالقه بين وسيط التأمين وشركة التأمين من وجهه نظر ضامن
األستاذ  /روجيـه مـاكـس زكـار
مدير عام مساعد وعضو مجلس إدارة شركة التأمينات التجاريه – لبـنـان
الموضوع الثالث  :الضمانات المطلوب توافرها في الوسيط
األستاذة  /فـاطمـه العـوضـي
نـائب المـديـر العـام – هيئـة التـأميـن – اإلمـارات العربيه المتحده
الموضوع الرابع  :دور وسـيـط الضمـان فـي المجتـمعـات العـربـيـه
األستاذ  /بـيـار البشـواتـي
المدير المسئوول بشركة بي & بي وسطاء تأمين والعضو المناوب بمجلس إدارة رابطة
وسطاء التأمين العرب
الموضوع الخامس  :اإلنتساب للجمعيات المهنيه لوسطاء التأمين
األستـاذ النقيـب  /إيـلـي زيـاده
رئيـس رابطـة وسطـاء التـأميـن العـرب
وفى ختـام فعاليات الندوه وفى ضوء مـا ألقى مـن محاضرات ومداخالت أوصـى السادة المشاركون والمحاضرون
باألتى :
 .1مناشدة جميع األطراف بمنظومة صناعة التأمين العربيه العمل كفريق لتطوير قطاع التأمين العربي واألستفاده
من خبرات وقدرات كافة األطراف .
 .2إعتبار إنتساب وسيط التأمين سواء كان شخصية إعتباريه أو معنويه إلى نقابه  /جمعيه وساطه التأمين في
بلده أحد شروط الحصول على رخصة مزاولة مهنه وساطة التأمين .
.3
.4
.5
.6
.7
.8

فرض إلـزاميـة تـأميـن المسئوليـه المهنيـه للـوسيـط .
تشجيع وسطاء التأمين العرب على اإلنضمام إلى رابطه وسطاء التأمين العرب وما يمثلها من التجمعات
اإلقليميه والدوليه .
أن تقوم شركات التأمين بالمراجعة الدورية لكيفية إدارة الخدمات المقدمة للزبائن واإلهتمام بدراسة تفاعلهم
مع وسيطهم التأميني .
ضرورة التعـاون مع نقـابـات  /جمعيات وسطـاء التـأمين فى البالد العربية لفرض تأهيل الوسطاء .
التأكيد على أهمية وجود وسيط تأمين في كل عمليه تأمينيه بإعتباره بوابة الولوج إلى قطاع التأمين .
التركيز على أهميه الدور الذي يؤديه وسيط التأمين في نشر الوعي التأميني  ،وتعميم برامج التوعيه التأمينيه
بالتعاون بين جميع أطراف المنظومه التأمينيه .
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 .9مناشدة هيئات اإلشراف والرقابة العربية العمل بإتجاه صياغة حزمه من الضمانات من أجل اإلطمئنان إلى أن
الوسيط يقوم بأداء واجباته وتنفيذ إلتزاماته وتحمل مسؤولياته بشكل يؤدي إلى حماية مصالح العمالء
ومصالح شركات التأمين .
 .10العمل على إعتماد نظام آداب مهنة وساطة التأمين فى البالد العربية لتعزيز دور وسيط – مندوب التأمين
ويكون مقدمة لتعاون مستقبلي بين كافة الوسطاء العرب.
وفى ختام أعمال الندوه توجه الساده الحضور بالشكر إلى كل من :
• شركات التأمين وإعادة التأمين العربيه واللبنانيه وشركات الوساطه و وسطاء التأمين لحرصهم على
المشاركة .
• جمعيه شركات الضمان في لبنان وشركة أونيون فرنكو اراب للتأمين وإعادة التأمين وشركة أكسا الشرق
األوسط إلستضافتهم السادة الحضور .
• لألمانـة العامـة لإلتحـاد العـام العربـى للتأميـن ونقابة وسطاء التأمين العرب ونقابة وسطاء التأمين في
لبنان لحرصهم على إقامة هذه الندوه .
• لجميع الزميالت والزمالء الذين ساهموا بجهودهم نحو إنجاح أعمال هذه الندوه .
• للسادة ممثلي أجهزة اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية لما بذلوه من مجهودات في تغطية فعاليات
هذه الندوه .

واللـه الموفـق ،،،
عبد الخالق رؤوف خليل
األميـن العـام
M

3

