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افتتاحية العدد

الدفع لألمام 

بقلم األستاذ: مهند محمد موفق السّمان
رئيس مجلس إدارة

االتحاد السوري للتأمين

يقــال  بــأن التوقــف اللتقــاط األنفــاس أمــر ضــروري فــي 
الــالزم  الوقــت  أنفســنا  نمنــح  كــي  األقــل  علــى  األحيــان  بعــض 

والكافــي للنظــر فــي إنجازاتنــا الماضيــة والتوقــف علــى مــدى صحــة 

الخطــط واالفتراضــات التــي بنيــت عليهــا هــذه الخطــط لنــدرس 

اإلجــراءات  لفــرض  الحاجــة  مــدى  أو  االفتراضــات  لتعديــل  الحاجــة 

التصحيحيــة. 

لقــد الحــظ الكثيــرون مــن مراقبــي ومتابعــي أخبــار قطــاع التأميــن 

أو العامليــن فيــه علــى الســواء التغيــرات الحاصلــة علــى مســتوى 

أو علــى مســتوى بعــض األنشــطة، حيــث عــادت  القطــاع ككل 

مكونــات هــذا القطــاع المتكاملــة فيمــا بينهــا للمســاهمة كل 

االجتماعيــة  باألنشــطة  مشــاركتها  خــالل  مــن  طريقتــه  علــى 

االقتصاديــة. والفعاليــات 

خــالل  مــن  القطــاع  صــورة  تعزيــز  علــى  بالعمــل  بــدأ  فالبعــض 

لرايــة  ورفعــه  االجتماعــي  الــدور  ذات  بالمعــارض  المشــاركة 

المســاهمة بشــيء ولــو بســيط فــي ظــل هــذه الظــروف الصعبــة 

واآلخــرون حملــوا رايــة فتــح آفــاق التعــاون مــع مؤسســات التمويــل 

التأمينــي. الوعــي  رفــع  أعينــه  نصــب  وضــع  والبعــض  الصغيــر 

القــرارات  تطويــر  علــى  العمــل  فــي  اآلخــرون  جهــد  حيــن  فــي 

والتعليمــات الناظمــة لعمــل هــذا القطــاع كــي يقولــوا للعالــم 

ــل  ــة ب ــة العادي ــى األزمن ــر عل ــورية ال يقتص ــي س ــز ف ــأن التمي ــع ب أجم

االقتصاديــة  المتغيــرات  عــن  النظــر  بغــض  مســتمرة  حالــة  هــو 

فســمة التميــز فــي ســورية هــي حالــة أزليــة ال يمكــن أن يوقفهــا 

ظــرف عابــر.

لقــد حافــظ القطــاع التأمينــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 

بهــذا  العاملــون  وحافــظ  الريــادي  دوره  علــى  مكوناتــه  بكافــة 

هــذا  مكونــات  تدفــع  كقــدوة  المميــزة  مكانتهــم  علــى  القطــاع 

فالدفــع  لألمــام،  بــه  المرتبطــة  القطاعــات  ومكونــات  القطــاع 

لألمــام فــي ظــل الظــروف الصعبــة ســيجعل مــن التراجــع للخلــف 

ظــل  فــي  بالمــكان  الثبــات  فكــرة  مــن  وســيجعل  منســيًا  أمــراً 

األزمــات االقتصاديــة فكــرة خاطئــة، فشــكراً لــكل مبــادرة ســاهمت 

قدمــًا. بالمضــي 
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يعتبــر   قطــاع التأميــن فــي ســورية مــن القطاعــات الواعــدة فــي االقتصــاد الســوري ويبلــغ عــدد الشــركات العاملة 
فــي ســوق التأميــن ثــاث عشــرة شــركة موزعــة علــى شــركة حكوميــة واحــدة واثنتــا عشــرة شــركة تأميــن خاصــة منهــا 

عشــر شــركات تأميــن تقليــدي وشــركتان للتأميــن التكافلــي )اإلســامي(. 

أمــا بالنســبة لشــركات التأميــن المدرجــة أســهمها بســوق دمشــق لــألوراق الماليــة فقــد بلغــت مــع نهايــة الربــع الثالــث 

ــي،  ــن التكافل ــة للتأمي ــن، العقيل ــدة للتأمي ــن، المتح ــة للتأمي ــورية، الوطني ــي »أروب س ــركات وه ــت ش ــام 2015 س ــن ع م

ــوق. ــهمها بالس ــة أس ــل 24 مدرج ــن أص ــن« م ــوليدارتي للتأمي ــن، وس ــة للتأمي ــورية الكويتي الس

أداء قطاع التأمين في سوق دمشق لألوراق المالية 
بقلم: منير الرفاعيحتى الربع الثالث 2015

ريبور تاج
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أداء بورصة دمشق:

أنهــت ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة تعامالتهــا فــي األشــهر التســعة األولــى مــن العــام الجــاري 2015 علــى تــداوالت بلغــت نحــو 961 مليــون 

ليــرة ســورية وبلغــت كميــة األســهم المتداولــة حوالــي 6.8 مليــون ســهم توزعــت علــى 3189 صفقــة تمــت علــى مــدار 152 جلســة تــداول 

شــهدتها الفتــرة علــى مختلــف أســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق والبالــغ عددهــا 24 شــركة موزعــة بيــن:

2- قطاع الخدمات )2 شركة(. 1- القطاع المصرفي )14 مصرفًا(. 

5- قطاع الزراعة )شركة واحدة(. 4- قطاع الصناعة )شركة واحدة(.  3- قطاع التأمين )6 شركات(. 

وحقق المؤشر العام للسوق تراجعًا وصل إلى 5.6% ومايعادل 72 نقطة مقارنة بنهاية العام 2014 وأغلق على مستوى 1199 نقطة.

وبلــغ عــدد الصفقــات الضخمــة التــي تمــت فــي الفتــرة 8 صفقــات وصلــت قيمتهــا إلــى نحــو 232 مليــون ليــرة، وتتــم الصفقــات الضخمــة 

فــي ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة فــي فتــرات محــددة، تلــي فتــرة التــداول المســتمر، وتســتمر هــذه الصفقــات لمــدة 15 دقيقــة، والحــد األدنى 

لقيمــة الصفقــة الضخمــة هــو عشــرة مالييــن ليــرة ســورية وتتــم هــذه الصفقــات عــن طريــق نظــام التــداول اإللكترونــي الخــاص بالســوق، 

علمــًا أن أســعار الصفقــات الضخمــة تتــم ضمــن الحــدود الســعرية المحــددة وال تؤثــر علــى الســعر الوســطي أو علــى الســعر المرجعــي 

الخــاص بالورقــة الماليــة التــي تــم التنفيــذ عليهــا، واســتناداً إلــى أحــكام المــادة التاســعة مــن دليــل الصفقــات الضخمــة، فــإن كافــة 

التحويــالت النقديــة الخاصــة بالصفقــات الضخمــة تتــم بيــن الوســطاء وعمالئهــم خــارج الســوق والمركــز، وال يكــون للســوق والمركــز أيــة 

عالقــة بعمليــات التســوية الماليــة الخاصــة بهــذه الصفقــات.

أداء قطاع التأمين:

أشــارت بيانــات الســوق بــأن قطــاع التأميــن اســتحوذ علــى حوالــي 28% مــن إجمالــي حجــم التــداول بقيمــة وصلــت إلــى نحــو 270 مليــون 

ليــرة خــالل األشــهر التســعة مــن العــام الجــاري 2015.

وكان واضحــًا تركــز التــداول علــى ســهم المتحــدة للتأميــن الــذي اســتحوذ علــى 91% مــن إجمالــي التــداوالت علــى مســتوى قطــاع التأميــن 

بالســوق وماقيمتــه 247 مليــون ليــرة.

األسهم الرابحة:

ســهم وحيــد فقــط اســتطاع تحقيــق نمــو فــي ســعره وهــو ســهم المتحــدة للتأميــن وبنســبة بلغــت 3% وأغلــق علــى مســتوى 160 ليــرة 

ســورية.

األسهم المتراجعة:

- ســهم »الوطنيــة للتأميــن« أغلــق عنــد مســتوى 118 ليــرة منخفضــًا بنســبة 17%  عــن نهايــة العــام الماضــي، وبلــغ حجــم التــداول عليــه 

حوالــي 20 مليــون ليــرة ســورية.

- ســهم » العقيلــة للتأميــن التكافلــي » أغلــق عنــد مســتوى 86.7 ليــرة منخفضــًا بنســبة 0.9% عــن نهايــة العــام الماضي،وبلــغ حجــم 

التــداول عليــه حوالــي 654 ألــف ليــرة ســورية.

-ســهم آروب ســورية أغلــق عنــد مســتوى 160 ليــرة ســورية متراجعــًا بنســبة بلغــت 8% عــن نهايــة العــام الماضــي، وبلــغ حجــم التــداول عليــه 

حوالــي 2.4 مليــون ليــرة ســورية.

في حين لم يحدث أي تغيير في سعر أسهم كل من السورية الكويتية للتأمين وسولدراتي للتأمين.
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الشركة 
سعر اإلغاق نهاية 

حزيران 2014
سعر اإلغاق نهاية 

أيلول 2015
عدد الصفقاتالنسبةحجم التداولالنسبةقيمة التداولنسبة التغيرالتغير

AROP0.878%0.8915,082%2,414,802-8%)13.15(172.90159.75آروب سورية

NIC9.843%7.49170,750%20,215,188-17%)25(143.25118.25الوطنية للتأمين

UIC88.8559%91.371,541,510%3246,760,078%155.10160.004.90المتحدة للتأمين

ATI
العقيلة للتأمين 

التكافلي
87.5086.75)0.75(%0.9-654,206%0.247,537%0.4312

SkIC
السورية الكويتية 

للتأمين
120.66120.66-%06,504%0.0055%0.002

SAIC0.002%055%06,463%-112.00112.00سولدارتي للتأمين

10086%1001,734,989%270,057,240المجموع

أداء قطاع التأمين في بورصة دمشق في تسعة أشهر 2015

ريبور تاج
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قيمة التداول ل.س

حجم التداول / سهم
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شركة غلوب مد سورية / المدير العام

الدكتور نبيل حنيدي
الدكتــور نبيــل الحنيــدي مديــر عــام شــركة غلــوب مــد  ســورية الشــركة الرائــدة فــي 

مجــال إدارة النفقــات الصحيــة، حاصــل علــى إجــازة فــي الطــب البشــري  مــن جامعــة 

ــن،  ــال التأمي ــي مج ــة ف ــة اإلحترافي ــهادة األمريكي ــهادة »LOMA« الش ــرة .و ش القاه

.”10 ICD“ باإلضافــة إلــى شــهادة دبلــوم فــي الترميــز الطبــي الدولــي

لديــه خبــرة طويلــة فــي مجــال  قطــاع التأميــن الصحــي وتأميــن الحيــاة والحــوادث 

الشــخصية والدراســات اإلكتواريــة، حيــث بــدأ عملــه فــي شــركة غلــوب مــد كطبيــب 

مراقــب، ومــن ثــم ترقــى إلــى منصــب مديــر القســم الطبــي ، بعدهــا أصبــح نائــب 

المديــر العــام وحاليــًا يتولــى منصــب المديــر العــام للشــركة. 
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خــال  أداءكــم  تقيّمــون  كيــف 

األزمــة التــي تعيشــها البــاد منــذ 

ــبة  ــت نس ــل تراجع ــوام، وه ــة أع ثاث

وضــع  فــي  بقيــت  أم  عوائدكــم 

؟ مســتقر

أثــرت األزمــة التــي يمــر بهــا بلدنــا الحبيــب 

االقتصــاد  قطاعــات  كافــة  علــى  ســورية 

العقوبــات  خــالل  مــن  خاصــة  الوطنــي 

جميــع  طالــت  التــي  االقتصاديــة 

علــى  تأثيرهــا  لهــا  كان  و  القطاعــات، 

نواحــي. عــدة  مــن  التأمينــي  النشــاط 

الجهـــود  بفضـــل  لكـــن 

شـــركة حافظـــت  المســـتمرة 

غلــوب مــد ســورية علــى األداء الجيــد 

مكانتهــا  علــى  المحافظــة  اســتطاعت  و 

فــي الســوق، ومــازل العمــل مســتمراً نحــو 

األفضــل. 

فهــي  الشــركة  لعائــدات  بالنســبة  أمــا 

ــا  ــي معظمه ــة ف ــا ناجم ــة كونه ــبه ثابت ش

عــن خدمــة مؤّمنــي القطــاع اإلداري، ذلــك 

كمــا  عليــه  أتعابنــا  تــزال  ال  الــذي  العقــد 

هــي حيــث أصبحــت متواضعــة جــداً نســبة 

مــن  نعانــي  التــي  التشــغيل  لتكاليــف 

حــاد. بشــكل  ارتفاعهــا 

ــركات  ــي ش ــن باق ــم ع ــذي يميزك مال

إدارة النفقــات الطبيــة، وهــل طرحــت 

ــدة  ــات جدي ــات ومنتج ــركتكم خدم ش

ــة أو  ــات قديم ــر خدم ــت بتطوي أو قام

ــتوى  ــى المس ــع عل ــأي توس ــم ب قمت

ــي؟ الجغراف

تعتبــر شــركة غلــوب مــد ســورية مــن 

التأميــن  مجــال  فــي  الرائــدة  الشــركات 

االنتشــار  وحقيقــة  ســورية.  فــي  الصحــي 

دول  مــن  دولــة   14 فــي  للشــركة  الواســع 

أكاديمــي  خــاص  قســم  ووجــود  الجــوار 

اإلحصائيــة  للدراســات  الخبــرة  وعالــي 

تراكميــة  خبــرة  أكســبها  واالكتواريــة، 

كثيــراً. تجربتهــا  وأغنــى 

التــي  الصعبــة  الظــروف  مــن  وبالرغــم 

ــد  ــوب م ــا إال أن مكاتــب غل تمــر بهــا بالدن

معظــم  فــي  متواجــدة  مازالــت  ســورية 

أو  نســبيًا  اآلمنــة  الســورية  المحافظــات 

. جزئيــًا

مــاذا عــن نســبة المؤّمنيــن صحيــًا 

ــل  ــي، ه ــت والحال ــام الفائ ــال الع خ

ــد؟ ــي تزاي ــي ف ه

تتمتــع  صحيــًا  المؤّمنيــن  نســبة  التــزال 

كل  مقابــل  أنــه  حيــث  نســبي  باســتقرار 

عــدد  فــي  زيــادة  هنــاك  ســلبي  تغيــر 

الجــدد. المؤّمنيــن 

ال تزال أتعابنا عليه كما هي 
حيث أصبحت متواضعة جدًا 

نسبة لتكاليف التشغيل التي 
نعاني من ارتفاعها بشكل حاد
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ــة  ــع المؤسس ــة م ــة العاق ــي طبيع ماه

العامــة الســورية للتأميــن ومــا هــي آليــة 

ــا ؟ ــل معه العم

تقــوم غلــوب مــد ســورية بخدمــة مؤّمنــي 

منــذ  للتأميــن  الســورية  العامــة  المؤسســة 

والخــاص  اإلقتصــادي  القطــاع  فــي    2009 عــام 

والعقــود الفرديــة واســتمرت معهــا جنبــًا إلــى 

جنــب عنــد صــدور التأميــن الــذي شــمل جميــع 

العامليــن فــي القطــاع الحكومــي فــي ســورية، 

العمــل  بحجــم  األوفــر  الحــظ  صاحبــة  وكانــت 

المــوكل مــن قبــل المؤسســة العامــة  األكبــر 

التوزيــع  اآلن  أصبــح  أن  إلــى  اإلدارة،  لشــركات 

اإلداري،  القطــاع  لمؤّمنــي  بالنســبة  متســاويًا 

بالحجــم  تتمتــع  ســورية  مــد  غلــوب  مازالــت  و 

األكبــر بالنســبة لمؤّمنــي القطــاع اإلقتصــادي 

والخــاص.

ــا  ــاءًا عليه ــم بن ــي يت ــس الت ــي األس ماه

التعاقــد مــع مــزودي الخدمــة وماهــي 

أو  الموافقــة للمزوديــن  ســرعة عمليــة 

التجديــد لهــم ؟

عاليــة  معاييــر  ســورية  مــد  غلــوب  تلتــزم 

ــد  ــالل التأك ــن خ ــة م ــزودي الخدم ــع م ــد م للتعاق

مــن كــون مــزود الخدمــة مرخــص أصــواًل« مــن 

أراضــي  علــى  المهنــة  لمزاولــة  الصحــة  وزارة 

واالســتمرار  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة 

بحيازتــه علــى الترخيــص طيلــة لفتــرة التعاقدية، 

المهنيــة  األصــول  وفــق  للمهنــة  ممارســته  و 

والبروتوكــوالت الطبيــة وذلــك وفقــًا لمعاييــر 

العــالج المألــوف والمقبــول، إضافــة المتالكــه 

برنامــج  مــع  اإلليكترونــي  التواصــل  مقومــات 

االنتشار الواسع للشركة في 
14 دولة ووجود قسم خاص 

أكاديمي وعالي الخبرة 
للدراسات اإلحصائية واالكتوارية، 

أكسبها خبرة تراكمية
وأغنى تجربتها كثيرًا.
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الشــركة ممــا يتيــح تقديــم الخدمــة الطبيــة 

تأخيــر. دون  للمؤّمنيــن  المثلــى 

فــوراً  التعاقــد  خطــوات  إنجــاز  ويتــم 

بمجــرد اســتكمال مــزود الخدمــة للوثائــق 

المطلوبــة، علمــًا أن العقــد يجــدد تلقائيــًا 

ذلــك. غيــر  الطرفيــن  أحــد  يطلــب  لــم  مــا 

مــن  الصحــي  التأميــن  يعانــي 

محدوديــة القســط التأمينــي وهــو 

قســط  لتكويــن  ربمــا  كاٍف  غيــر 

تأميــن يغطــي التكاليــف الحقيقيــة: 

تســعون  التــي  الحلــول  هــي  مــا 

إليهــا فــي ضــوء االرتفــاع الكبيــر 

الطبيــة  المســتلزمات  أســعار  فــي 

واالدويــة؟

تــم طــرح هــذه المشــكلة فــي آخــر إجتمــاع 

الدكتــور  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  مــع  لنــا 

وائــل الحلقــي و المديــر العــام للمؤسســة 

ياســر  الدكتــور  للتأميــن  الســورية  العامــة 

مشــعل، وأحــد الحلــول التــي تــم تداولهــا 

االقتصــادي  القطــاع  دور  تفعيــل  هــي 

ممــا  التأميــن  مجــال  فــي  أكبــر  بشــكل 

وبالتالــي  العائــد  زيــادة  فــي  يســاهم 

التقليــل مــن محدوديــة القســط التأمينــي، 

كمــا أننــا نســعى مــن خــالل التفــاوض مــع 

للحصــول  الطبيــة  الخدمــات  مقدمــي 

التــي  علــى أفضــل األســعار والتســهيالت 

الطرفيــن. ترضــي 

أن  يــرون  الخدمــة  مــزودي  بعــض 

ــة  ــون درج ــو )زب ــن ه ــخص المؤّم الش

ــركة  ــر الش ــود لتأخ ــك يع ــة( وذل ثاني

ــل  ــدة تص ــن بم ــى المزودي ــع إل بالدف

ــة  ــون كفيل ــد تك ــهر ق ــة أش ــى ثاث إل

المســتهلكة  المــواد  قيمــة  بتغيــر 

للزبــون مــن عــاج أو دواء؟

ــورية حريصــة دائمــًا علــى  ــد س ــوب م غل

لمســتفيديها،  األفضــل  الخدمــة  تقديــم 

تســعى  فهــي  الغايــة  تلــك  ولتحقيــق 

دومــًا لتوفيــر كامــل الدعــم والتســهيالت 

مســاعدة  فريــق  عبــر  الخدمــة  لمــزودي 

متخصــص وقســم خدمــة زبائــن يتألــف مــن 

مــدار  علــى  جاهزيــن  وموظــف  طبيــب   25

24 ســاعة لحــل أي مشــكلة قــد تواجــه مــزود 

عنــه  بالنيابــة  المطالبــة  وإنجــاز  الخدمــة 

اإلنترنــت  أو  الكهربــاء  وجــود  تعــذر  بحــال 

حينهــا. فــي 

مــزودي  تشــجيع  علــى  تعمــل  أنهــا  كمــا 

الخدمــة عبــر تســديد مســتحقاتهم الماليــة 

الثالثيــن يومــًا  يتجــاوز  فــي وقتهــا وبمــا ال 

األحيــان. فــي معظــم 

الخدمــة  مــزودي  التــزام  مــدى  مــا 

مخابــر-  مشــافي-   - )أطبــاء 

ــة  ــعيرات المفروض ــات( بالتس صيدلي

وهــل  الصحــة؟  وزارة  قبــل  مــن 

تتماشــى هــذه األســعار مــع رغبــة كل 

الخدمــة؟ ومــزودي  المؤّمــن  مــن 

بالرغــم مــن صعوبــة هــذا األمــر إال أننا نشــدد 

بالتعرفــة  الخدمــة  مــزودي  التــزام  علــى 

اإلداريــة  العقوبــات  طائلــة  تحــت  الوزاريــة 

المبــرم  العقــد  بموجــب  للمخالفيــن 

مــع  التنســيق  نحــاول  أننــا  كمــا  معهــم، 

النقابــات المعنيــة ووزارة الصحــة للوصول 

األطــراف.  جميــع  ترضــي  تســعيرة  إلــى 

المشــكالت  أكثــر  مــن  الموضــوع  هــذا 

التــي تواجهنــا مــع األطبــاء بســبب ثبــات 

تعرفــة المعاينــة الطبيــة والتــي أصبحــت 

فــي  الحاليــة  األســعار  مــع  أبــداً  التتناســب 

حيــن أنــه قــد زادت تعرفــة األدويــة والتحاليــل 

العاميــن  خــالل  مــرة  مــن  ألكثــر  المخبريــة 

الماضييــن. 

تسعى دومًا لتوفير كامل 
الدعم والتسهيات لمزودي 

الخدمة عبر فريق مساعدة 
متخصص وقسم خدمة زبائن 
يتألف من 25 طبيب وموظف 

جاهزين على مدار
24 ساعة لحل أي مشكلة
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مازالت غلوب مد سورية تتمتع 
بالحجم األكبر بالنسبة لمؤّمني 

القطاع اإلقتصادي والخاص
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ضمــن  فعاليــات المؤتمــر العــام الثالثيــن لالتحــاد العام 
العربــي للتأميــن والــذي انعقــد فــي جمهويــة مصــر العربيــة خــالل 

الفتــرة مــن 1-4 أيلــول 2014 أوصــى المؤتمــر بانشــاء هيئــة تصنيــف 

عربيــة تعنــى بتصنيــف شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن العربيــة:  

فمــا هــو هــذا التصنيــف »rating«  الــذي يلقــى االهتمــام يومــًا بعــد 

يــوم مــن قبــل شــركات التأميــن الدوليــة والعربيــة ، والــذي أثــار ويثيــر 

الضجــة مــن قبــل هيئــات الرقابــة واإلشــراف علــى التأميــن؟ .

 - والنــوع  بالصفــة  التميــز  يعنــي  العربيــة  اللغــة  فــي  التصنيــف 

مّيــز بعضــه عــن بعــض ورتبــه  وهنــا يعنــي تمّيــز شــركة التأميــن 

الصنيــف. مؤسســة  مــن  تحرزهــا  التــي  والدرجــة  بالمرتبــة 

لخطــأ  مضيئــة  عالمــة  هــو  التأميــن  فــي  التصنيــف  ببســاطة، 

الشــركة كــي ترقــى إلــى مصــاف كبــرى شــركات التأميــن مؤطــرة 

وقــدرة ماليــة ومهنيــة عاليــة. تنافســية عارمــة  بثقــة 

بعــد أن تأسســت الجمعيــة الدوليــة لهيئــات اإلشــراف علــى التأمين 

IAIS، أخــذت شــركات التأميــن األجنبيــة بتوظيــف التصنيــف فــي 

ســعيها إلــى اختــراق األســواق التأمينيــة العربيــة، وبعــد أن أنشــئ 

ثقافة تأمينية

علي شفا عمري   
مستشار في التأمين 

التصنيف والتأمين



13

التأميــن،  علــى  اإلشــراف  لهيئــات  العربــي   FORUM المنتــدى 

شــهدت  أســواق التأميــن العربيــة إقبــااًل مــن شــركات التأميــن علــى 

التصنيــف  وأصبــح  المختصــة  الدوليــة  الــوكاالت  لــدى  التصنيــف 

شــرطًا نافــذاً فــي عــدة دول عربيــة.

يتــم التصنيــف المنشــود فــي شــركات التأميــن مــن خــالل الكشــف 

  INTERACTIVE الميدانــي النوعــي والكمــي والتدخلــي المباشــر

األقســام،  ورؤســاء  الشــركة  قيــادة  مــع  ومشــاهدات  ومقابــالت 

. PUBLIC INFO وليــس بنــاءاً علــى معلومــات عامــة

يبنــى  الــذي  ذلــك  مــن  صدقيــة  أكثــر  الميدانــي  التصنيــف  يعتبــر 

علــى أســاس معلومــات عامــة بحيــث يؤخــذ فــي االعتبــار المعاييــر 

والقواعــد الدوليــة لســبر أغــوار قــدرات ومؤهــالت شــركة التأميــن 

بصــورة محــددة ودقيقــة ومــن ذلــك:

األداء االكتتابيالقدرة المالية                                                                          

مستوى الربح االكتتابي القدرة االئتمانية                                                                       

كفاية األموال االحتياطية                                                                     الرساميل الخاصة                                                                    

حجم األخطار المعطاة 
من الرسملة                                                

عوائد االستثمار وتوظيف األموال 

تسعير األخطار وتيار المنافسة                                                     

الوثائق الجديدة والنظرة المستقبلية
التعويضات والمصاريف اإلدارية 
مقارنة باألقساط الصافية       

إلــى مــا هنالــك مــن مؤشــرات عديــدة يرتكــز إليهــا للتحقــق مــن 

والشــفافية   ،DISCLOSURE االفصــاح  ضمــن  الشــركة  أعمــال 

.TRANSPARENCY

وال يخفــى أن الشــكل الجــذاب لشــركة التأميــن والمظهــر الالئــق 

للعامليــن يؤخــذ بعيــن االعتبــار، ألن الشــكل فــي التأميــن أضحــى 

كمــا المضمــون .

هنــاك ثــالث أو أربــع وكاالت -مؤسســات- تصنيــف عالمية معروفة 

لــدى الضامنيــن فــي العالم بما فيهــم الضامنون العــرب، واليوجد 

لــذا  المطلــوب،  العالمــي  بالمســتوى  إقليميــة  تصنيــف  وكالــة 

طالــب المؤتمــر الثالثيــن لالتحــاد العــام العربــي للتأميــن بإنشــاء 

هيئــة تصنيــف عربيــة. وكان مؤتمــر التكافــل العالمــي فــي دبــي، 

ــركات  ــف ش ــة لتصني ــة عالمي ــاء هيئ ــى بإنش ــد أوص ــان 2006، ق نيس

ــي  ــد ف ــي المنعق ــي العرب ــب المؤتمرالمصرف ــا طال ــل، كم التكاف

بيــروت فــي تشــرين الثانــي 2011 بإنشــاء وكالــة تصنيــف عربيــة. وقــد 

تــم كل ذلــك كــي تتحــدد المعاييــر الموضوعيــة للتصنيــف ضمــن 

المبــادئ واألســس العالميــة.

تتــراوح مراتــب التصنيــف لــدى هيئــات التصنيــف العالميــة 

وفــق المعاييــر التاليــة:

         AAA EXTREMLY STRONG،تريبل آ - قوي إلى أقصى حد -

 AA EXCELLENT ،دوبل آ- ممتاز -

A++ SUPERIOR آ دوبل بلوس - متفوق -

BBB GOOD تريبل بي - جيد -

        B-FAIR بي ماينوس - مقبول -

وكثيــراً مــا تتعــادل هــذه المراتــب مــع بعضهــا وتختلــف باألحــرف 

والزائــد والناقــص بيــن وكالــة تصنيــف وأخــرى لكنهــا فــي النتيجــة 

هــي واحــدة و تفضــي إلــى شــرح موجــز لمصطلــح المراتــب ضمــن 

تراتبيــة واقــع الحــال للشــركة الموضوعــة تحــت اختبــار التصنيــف.

المصطلــح  مــع  التصنيفــات  تراتبيــة  تتمثــل  العــام  بالمجمــل 

أقســام  بموجــب  بالمقاييــس  حســب  ترتيبهــا  ويتــم  المختصــر 

ومنهــا: بالنتائــج  محــددة 

FINANCIAL RATING تصنيف القدرة المالية -

CREDIT RAITING تصنيف القدرة االئتمانية -

WITH STABLE OUT LOOK نظرة مستقبلية مستقرة -

GOOD RATING PERFORMANCE األداء الجيد -

باإلضافة إلى النتيجة المركبة ومستوى الربح االكتتابي.

االختبــار  علــى  توضــع  التصنيــف  فــي  التأميــن  شــركة  تــدرج  حيــن 

قيــد المراجعــة فقــد يــزاد التصنيــف أو يخفــض وفقــًا لتحــرك مؤشــر 

القــدرات ســلبًا أو إيجابــًا، وقــرار التصنيــف قــد يوقــف شــركة التأميــن 

عــن العمــل بســبب إخفاقهــا فــي امتــالك المــالءة أو الســيولة.
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ثقافة تأمينية

إن خفــض تصنيــف شــركة التأميــن إلــى أقــل معــدل يــؤدي إلــى 

خســارة ثقــة الزبائــن بهــا، وهنــا يطــرح الســؤال: هــل التصنيــف أمــر 

ــد منــه؟ ال ب

إذا كان التصنيــف ضــرورة لشــركة التأميــن المباشــر لجــذب العمالء 

المســتهلكين فيمــا يخــص قدرتهــا علــى تســديد مطالبــات حاملي 

الوثائــق فــي أوانهــا،  فإنــه أكثــر ضــرورة لشــركات إعــادة التأميــن 

عاتقهــا  علــى  تحمــل  والتــي  المباشــر  التأميــن  شــركات  لجــذب 

انزيــاح عبــئ األخطــار الناجمــة عنهــا.

البلــدان  بعــض  فــي  التأميــن  علــى  اإلشــراف  هيئــات  أخــذت  وقــد 

العربيــة بضــرورة إســناد حصــص إعــادة التأميــن االتفاقــي واالختيــاري 

لــدى الشــركات تحــت عنــوان )نــادي المعيديــن المصنفيــن دوليــًا( 

واشــتراط تصنيــف المعيــد يعطــي فســحة الطمأنينــة واألمــان إلــى 

الفرقــاء المعنييــن بالخطــر المؤمــن عليــه.

المؤمــن  مــن  يطلبــون  الكبــار  المســتأمنين  بعــض  فــإن  وعليــه 

إعــادة تأمينــه لــدى معيــد مــا، كونــه يحمــل الســمعة الذهبيــة فــي 

نــادي التصنيــف العالمــي.

 SOVEREIGN للبلــد  الســيادي  التصنيــف  يســمى  مــا  هنــاك 

RATING  والــذي يؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى تصنيــف الشــركات 

العليــا. بدرجاتــه  الشــركات  لهــذه  التصنيــف  ارتقــاء  مــع  المحليــة 

العالميــة  الوكالــة  أعلنــت   2010 عــام  مــن  الثانــي  النصــف  فــي 

منــح  قبــرص،  ومقرهــا  انتلجنــس(  )كابيتــال  االئتمانــي  للتصنيــف 

ســورية تصنيفــات ســيادية للعملتيــن المحليــة واألجنبيــة. وقالــت 

الوكالــة فــي بيــان لهــا إن أهــم ما يميــز الســيادة االئتمانية الســورية 

هــو الســيولة النقديــة والقــدرة علــى تســديد الديــون، مضيفــة أنهــا 

منحــت ســورية تصنيفــًا ســياديًا علــى عملتهــا المحليــة بدرجــة / بــي 

بــي / علــى المــدى الطويــل و درجــة / بــي/ علــى المــدى قصيــر األمــد.

المتقدمــة  الــدول  لــدى  الريبــة  ويثيــر  أثــار  الســيادي  التصنيــف 

. فســة لمتنا ا و

فــي  عــدة  أطــراف  حّملــت   2011 عــام  مــن  الثانــي  النصــف  فــي 

المفوضيــة األوروبيــة والبنــك المركــزي األوروبــي وكاالت التصنيــف 

االئتمانــي الثــالث العالميــة مســؤولية زعزعــة اقتصــادات منطقــة 

اليــورو عبــر إصدارهــا تصنيفــات خفضــت بموجبهــا تقويــم عــدد مــن 

بلدانهــا درجــات عــدة ومنهــا تخفيــض التصنيــف الســيادي إليرلنــدة 

واليونــان وغيرهــا، كمــا خفضــت مؤسســة التصنيــف االئتمانــي 

للواليــات  المســتقبلية  نظرتهــا   2011 عــام  فــي  بــورز  أنــد  ســتاندرد 

المتحــدة مــن مســتقر إلــى ســالب وعــزت ذلــك إلــى إجــراءات ضبــط 

انخفــاض  فــي  واألمثلــة  القياســية  ومديونياتهــا  المالــي  العجــز 

التصنيــف الســيادي للــدول مــن خــالل األزمــات الماليــة كانخفــاض 

التأميــن والتــي  التأميــن وإعــادة  الماليــة فــي شــركات  الســيولة 

تؤثــر علــى تصنيفهــا ســلبًا.

أطــرف مــا فــي التأميــن هــو التصنيــف. فحيــن يعلــو تصنيــف شــركة 

التأميــن مرتبــة مــع التصنيــف الســيادي للبلــد حينهــا تفــوق فرحــة 

شــركة التأميــن كل حــد، وفــي بعــض البلــدان تعتبــر ضمانــة الدولــة 

عامــاًل حاســمًا فــي تصنيــف شــركة التأميــن.

التصنيــف  وكالــة  تبقــى  أن  هــو  األهــم  الضمانــة  التأميــن  فــي 

إخفــاق  ألن  الفنــي  والمؤسســاتي  الموضوعــي  التصنيــف  فــي 

وكالــة التصنيــف ســهواً أو عمــداً فــي تقييــم الشــركات يــؤدي إلــى 

ســقوطها فــي المنزلــق الخطيــر وفــي زعزعــة قواعــد اإلشــراف علــى 

التأميــن.

التــام  والحيــاد  المصداقيــة  ذو  التصنيــف  يبقــى  حــال  أي  علــى 

هاجــس  شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن كــي تبقــى فــي مصــاف 

المســتهلكين. ثقــة  الحائــزة علــى  المتقدمــة  الشــركات 



2181600 11 963+  |  www.globemedsyria.com 



Issue 22

16

يعرف الخطر على أساس أنه
)الخسارة المحتملة في الدخل أو الثروة نتيجة

وقوع خطر معين(

ويعرف أيضًا على أنه

)الحدث المستقبلي الذي له تأثير سلبي

على األفراد والممتلكات(.

وهنا يظهر تعريف شامل للخطر على أنه

)الخسارة المادية المحتملة والخسارة المعنوية التي يمكن 

قياسها نتيجة لوقوع حادث معين مع األخذ في االعتبار جميع 

العوامل المساعدة لوقوع الخسارة(.

وهنا سؤال يطرح دائمًا: كيف يكون الخطر قاباًل للتأمين؟

ــن  ــار، لك ــع األخط ــى جمي ــن عل ــة التأمي ــة النظري ــن الناحي ــن م يمك

شــركات التأميــن ال تقبــل جميــع األخطــار التــي يرغــب المؤمنــون 

بتغطيتهــا، فهنــاك خصائــص معينــة تعــد بمثابــة شــروط يجــب 

لقبــول  التأميــن  شــركة  نظــر  وجهــة  مــن  الخطــر.  فــي  توفرهــا 

تغطيــة، هــذه الخصائــص تتمثــل فيمــا يلــي:

المتجانســة  الوحــدات  مــن  كبيــر  عــدد  هنــاك  يكــون  1- البــدأن  

فالتأميــن  بدقــة،  بالخســائر  التنبــؤ  إلمكانيــة  للخطــر  المعرضــة 

يعتمــد علــى قانــون األعــداد الكبيــرة الــذي يقــول إنــه كلمــا ازداد 

عــدد وحــدات العينــة تقتــرب النتائــج الفعليــة مــن النتائــج المحتملــة 

ثقافة تأمينية

الخطر ومتى يكون
أسامة رستم قابًا للتأمين

الشركة المتحدة للتأمين
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والمتوقعــة مــن عــدد غيــر محــدود مــن الوحــدات.

األخطــار  تحقــق  عــن  الناتجــة  الخســائر  تكــون  أن  يجــب  2- أنــه 

المؤمــن عليهــا محــددة وقابلــة للقيــاس، فيجــب أن تكون الخســارة 

تكــون  وأن  فيــه،  الغــش  أو  التدليــس  يصعــب  الــذي  النــوع  مــن 

الخســارة قابلــة للقيــاس ماليــًا، أي يجــب أن يكــون مــن الســهل 

الخســارة. وزمــان وقوعهــا وكذلــك تحديــد قيمــة  مــكان  تحديــد 

مســتقبلية  أو  عرضيــة  أو  تصادفيــة  الخســارة  تكــون  أن  3- يجــب 

بمعنــي أن الخســارة يجــب أن تخضــع لعنصــر الصدفــة، أي يجــب 

أن تكــون الخســارة محتملــة غيــر مؤكــدة وغيــر مســتحيلة الوقــوع 

األخطــار  أن  كمــا  الوقــوع،  مؤكــد  خطــر  علــى  التأميــن  يجــوز  فــال 

مســتحيلة الوقــوع غيــر قابلــة للتأميــن، وكذلــك يجــب أن تكــون 

األشــياء موضــوع الخســارة تحــت إشــراف ورقابــة المؤمــن لــه حتــى 

يضمــن عــدم تعمــد األخريــن إلحــاق الخســارة بــه.

4- يجــب أن ال تكــون الخســائر كوارثيــة فيجــب عــدم قبــول التأميــن 

ضــد خســائر يتوقــع أن تصيــب عــدداً كبيــراً مــن الوحــدات المعرضــة 

أنــه يتــم التأميــن  للخطــر فــي آن واحــد، فالقاعــدة التأمينيــة هنــا 

علــى مجموعــة تضــم عــدداً كبيــراً مــن الوحــدات المعرضــة للخطــر، 

ويحتمــل أن تصيــب الخســارة نســبة صغيــرة فقــط.

5- يجــب أن ال يكــون الخطــر مركــزاً أو عامــًا، ويقضــي هــذا الشــرط 

بعــدم قبــول التأميــن علــى خطــر إذا كان مركــزاً، ألن تحققــه يــؤدي 

موزعــًا  الخطــر  يكــون  أن  األمــر  يتطلــب  لهــذا  ماليــة،  كارثــة  إلــى 

جغرافيــًا وماليــًا بدرجــة كبيــرة حتــى يمكــن قبــول التأميــن عليــه:

مثــاًل : مــن األفضــل التأميــن علــى عــدة منــازل فــي مناطــق متفرقــة 

بقيمــة ضئيلــة، علــى التأميــن علــى منــزل واحــد بقيمــة كبيــرة فــي 

منطقــة واحــدة، فالتركيــز يــؤدي إلــى زيــادة حــدة الخســارة.

يمكــن  فــال  الخطــر،  وقــوع  إثبــات  الصعــب  مــن  يكــون  ال  6- أن 

التأميــن مثــاًل ضــد فقــدان الذاكــرة أو التأميــن علــى شــخص مــن 

يمكــن  ال  كمــا  الخطــر،  وقــوع  إثبــات  لصعوبــة  وذلــك  الصــداع 

تأميــن حريــق نقــود موجــودة فــي بيــت صاحبهــا ألن هنــاك مجــال 

للغــش والخــداع ولصعوبــة إثبــات وقــوع الخطــر وقيمــة الخطــر 

فيمــا لــو حــدث.
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العصــور  مــدى  علــى  والفنــون  العلــوم  تنوعــت 
كبيــر  نصيــب  العــرب  ألجدادنــا  كان  حيــث  رويــداً  رويــداً  وتطــورت 

مــن الشــهرة فــي مختلــف المجــاالت والعلــوم نذكــر منهــا، علــى 

الهندســة  علــوم  الحصــر،  ســبيل  علــى  وليــس  المثــال  ســبيل 

إلــى  باإلضافــة  والصيدلــة  والطــب  والرياضيــات  الفلــك  وعلــوم 

مجموعــة مــن العلــوم األخــرى التــي اكتســب العــرب بهــا شــهرة ال 

محــدودة عبــر العصــور، حيــث تشــهد القــالع المتواجــدة حاليــًا علــى 

امتــداد الوطــن العربــي لخبــرة أجدادنــا المعماريــة والهندســية مــن 

ناحيــة التصميــم وجــودة البنــاء ومالءمتــه للظــروف المناخيــة كل 

موقعــه. بحســب 

القــالع بعوامــل الحمايــة الالزمــة كالســور العالــي  تميــزت هــذه 

الزيــت  النبــال وســكب  لرمــي  المــزود بفتحــات مجهــزة خصيصــًا 

مــن  االقتــراب  لمنــع  بالمــاء  المملــوء  الخنــدق  ومثــل  المغلــي 

تلهــم  لــم  المهاجميــن.  علــى  المداخــل  ولتضيــق  األســوار 

العســكرية  بالفنــون  فقــط  المهتميــن  العســكرية  االحتياجــات 

وبعلــوم الهندســة والمعمارييــن بــل امتــدت لنواحــي أخــرى نذكــر 

كــرة  العبــي  فتوزيــع  الرياضــة،  مجــال  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا 

ــى  ــابه إل ــب يش ــي الملع ــًا ف ــر العب ــد عش ــن أح ــن م ــدم المؤلفي الق

حــد مــا فنــون الدفــاع العســكرية مــن ناحيــة الخطــوط المتقدمــة 

واألجنحــة والتراجــع لصــد الهجمــات، فمــن منــا لــم يســمع فــي يــوم 

األيــام مقولــة “أفضــل طريقــة للدفــاع هــي الهجــوم”؟. مــن 

لــم يقتصــر اإللهــام الفنــي الهندســي والعســكري علــى مــا تــم 

ذكــره ســابقًا بــل تعــداه ليؤثــر فــي علــوم اإلدارة، فســاحة المعركــة 

بالحصــول  يرغبــون  مــن  هــم  والمتحاربيــن  الســوق  هــي  اليــوم 

فــرض  ناحيــة  مــن  بالســوق  والتأثيــر  ســوقية  حصــة  أعلــى  علــى 

شــروط القائــد )Leader( علــى المتنافســين وتوجيــه بيئــة العمــل 

المصلحــة  أصحــاب  مكانــة  تعزيــز  فــي  يســاهم  الــذي  بالشــكل 

كافــة وخاصــة ذوي الحصــة األكبــر. 

لقــد انتقــل التأثيــر مــن فكــرة المنافســة والحصــول علــى أعلــى 

وترتيــب  الداخليــة  االمكانيــات  تعزيــز  فكــرة  إلــى  ســوقية  حصــة 

ــة واألزمــات  البيــت الداخلــي وخاصــة فــي ظــل الظــروف االقتصادي

التــي عصفــت بكافــة القطاعــات االقتصاديــة فــي جميــع أنحــاء 

العالــم وانتشــارعمليات الغــش واالحتيــال والتدليــس التــي أدت 

إلــى خديعــة الكثيــر ممــن يتعاملــون مــع الشــركات أو إلــى تفاقــم 

الســوق  مــن  بعضهــا  وخــروج  الماليــة  الشــركات  أوضــاع  بعــض 

يطــرح  كمثــال  أو  كعبــرة  لتبقــى  اختفائهــا  حتــى  أو  والمنافســة 

التدريبيــة. الــدورات  أو  الجامعــات والمعاهــد  فــي  التالميــذ  علــى 

ثقافة تأمينية
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إلــى حــد كبيــر  بــأن هيكليتهــا تشــابه  لقــد اكتشــفت الشــركات 

هيكليــة القــالع اســتناداً إلــى مبــدأ الحمايــة الكاملــة لكافــة مــوارد 

ومصــادر الشــركة والتمســت هــذه الشــركات تشــابهًا كبيــراً بيــن 

بالقــالع،  المحيطــة  والظــروف  بالشــركات  تؤثــر  التــي  الظــروف 

فاالكتفــاء الذاتــي مطلــوب بالقلعــة كمــا فــي الشــركات وإدارة 

المــوارد تتطلــب اهتمامــًا خاصــًا بنفــس القــدر الــذي تتطلبــه إدارة 

مــوارد الشــركات، كمــا أن تشــكيل الحمايــات والخطــوط الدفاعيــة 

أصبــح ضــرورة ملحــة للشــركات كمــا كان ســابقًا مطلوبــًا لحمايــة 

القــالع.

بــات الــكل مقتنعــًا بــأن حمايــة األصــول تتطلــب إعــالء ســور مشــابه 

التصميــم  ناحيــة  مــن  وليــس  المبــدأ  ناحيــة  مــن  القــالع  لســور 

فالحمايــة هــي المبــدأ والغايــة واألخيــرة تتطلــب وســيلة مناســبة 

وتلــك  و  والماليــة  والقانونيــة  الفنيــة  االحتياطيــات  كتخصيــص  

األخــرى التــي تســتجد وفقــًا للحاجــة لهــا، فهــدف االحتياطيــات تعزيــز 

للشــركات  الشــاغل  الشــغل  أضحــت  التــي  المــال  رأس  كفايــة 

لمخاطــر  الكبيــر  للتأثيــر  التأميــن  وشــركات  المصــارف  وخاصــة 

الســيولة واالئتمــان والمخاطــر التشــغيلية علــى المركــز المالــي 

لهمــا.  

مــن هنــا تشــكلت فكــرة وضــع ميثــاق عالمــي يمثــل لغــة مشــتركة 

ليتــم  الواجبــة  الحمايــة  مبــادئ  ويرســي  األطــراف  كافــة  بيــن 

اســتخدامه مــن قبــل المصــارف وشــركات التأميــن، فبعــد مشــاورات 

عديــدة وأوراق عمــل صــدر ميثــاق بــازل األول تــاله ميثــاق بــازل الثانــي 

وميثــاق   المصــارف  بعمــل  المتعلــق  الثالــث  بــازل  ولغايــة ميثــاق 

Solvency 2  الخــاص بعمــل شــركات التأميــن، وبالتزامــن مــع 

هــذه المواثيــق بــدأت فكــرة الحوكمــة، أي اإلدارة الرشــيدة، تســلك 

طريقهــا وتأخــذ حيــزاً فــي فكــر رجــال األعمــال وأصحــاب المصلحــة، 

وتعنــي  داخلــي  وضبــط  ذاتيــة  حمايــة  تعنــي  الرشــيدة  فــاإلدارة 

مجموعــات  خــالل  مــن  الظــروف  كافــة  لمواجهــة  أكثــر  شــفافية 

الحوكمــة المســتند العمــل إليهــا.

فــي  الجميــع  لكــون  والســالملك  الحرملــك  فكــرة  اســتبعاد  مــع 

العمــل متســاوون ولــكل واحــد دوره المطلــوب منــه ولكــون روح 

الفريــق يجــب أن تطغــى علــى الجميــع، أضحــت شــركات التأميــن 

والمصــارف بفضــل هــذه المواثيــق محاطــة بســور كإحاطــة الســوار 

فــي  بالمعصــم وتعمــل بشــفافية أكثــر وتمتلــك موقعــًا مميــزاً 

األنظمــة االقتصاديــة كمــا تتميــز القــالع بموقعهــا وبســورها الــذي 

ــة الجميــع وتجعــل لــدى الناظريــن إليهــا  يســمح للمطــل  منــه رؤي

رغبــة شــديدة فــي معرفــة مــا يخفيــه الســور خلفــه.
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الكــوادر  تدريــب  أن  الخبــراء والمهتمــون علــى  يتفــق 
وتأهليهــا أصبــح أحــد أهــم ركائــز ومقومــات االســتثمار دوراً وأهميــة، 

طبعــًا إلــى جانــب رأس المــال والمــواد األوليــة ومعــدات اإلنتــاج، 

ويــكاد يكــون التدريــب فــي مقدمــة هــذه الركائــز، فهــو مــن يؤمــن 

اســتثماراً  ويضمــن  المــال،  رأس  لــدورة  ســريعًا  ودورانــًا  اســتعادة 

أمثــل وجديــًا للمــواد األوليــة، واســتخدامًا رشــيداً وتقانيــًا لمعــدات 

اإلنتــاج. وأدوات 

القطــاع،  لطبيعــة  وفقــًا  التدريــب  وشــروط  طبيعــة  وتختلــف 

فــي  الموظــف  ومهــارات  قــدرات  علــى  تعتمــد  مثــاًل  فالخدمــات 

درجــات  تحقيــق  إلــى  وصــواًل  والزبائــن  العمــالء  مــع  التواصــل 

قصــوى مــن اإلقنــاع والرضــا، الــذي بــات طموحــًا مشــروعًا لعالــم 

األعمــال المعاصــر، حيــث المنافســة علــى أشــدها، وحيــث رغبــات 

تقــول  أال  باضطــراد،  تنمــو  والزبائــن  العمــالء  هــؤالء  وطلبــات 

حــق؟! علــى  دائمــًا  الزبــون  بــأن  الشــهيرة  التســويقية  القاعــدة 

 وتمثــل شــركات التأميــن فــي الســوق المحليــة أنموذجــًا مهمــًا 

لشــركات الخدمــات التــي ال بــد وأن تولــي عميلهــا العزيــز مزيــداً 

والءه  وتضمــن  عليــه،  تســتحوذ  حتــى  واالهتمــام  الرعايــة  مــن 

لمنتجاتهــا وخدماتهــا دون غيرهــا، وحرصــت هيئــة اإلشــراف علــى 

منــذ  البــالد-  فــي  التأمينــي  العمــل  مظلــة  –باعتبارهــا  التأميــن 

انطالقاتهــا علــى تأهيــل كــوادر تأمينيــة قــادرة علــى ترســيخ فكــرة 

ثقافة تأمينية

هيئة التأمين أطلقت صافرة النـــــشاط
 التدريبي مبكراً، بيد أن الشركات تقاعست..؟!

أحمد العّمار
إعامي اقتصادي
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التأميــن لــدى الجمهــور المســتهدف، وتقديــم منتجاتهــا بمهــارة 

وحرفيــة بأيــٍد وطنيــة، ودون التنكــر ألي جهــد أو خبــرة خارجيــة قّدمــت 

ــاره  ــه باعتب ــتهد ب ــام 2010 –نسش ــذ ع ــة، فمن ــوق المحلي ــّدم للس وتق

آخــر عــام يقــاس عليــه، فهــو العــام الــذي ســبق األزمــة الجاريــة فــي 

والتأهيــل  التدريــب  دائــرة  لتوســيع  برنامــج  عــن  أعلنــت  البــالد- 

لديهــا، عبــر صياغــة خطــة تدريبيــة جديــدة تســتوعب برامــج أكثــر 

تخصصــًا بمــا يتوافــق مــع عمــل كل شــركة علــى حــدة، كمــا قدمــت 

الشــركات  اســتبيانات  إلــى  مســتندًة  مدروســة  كخطــة  برامجهــا 

نفســها، لبيــان احتياجاتهــا وتوجهاتهــا فــي قبــول البرامــج، وتحديــد 

األولويــات فــي اإلدارات والفــروع، والشــيء ذاتــه بالنســبة لبرامــج 

المبيعــات. التأميــن ومندوبــي  تدريــب وكالء ووســطاء 

كمــا ســبق للهيئــة أن وقعــت أولــى االتفاقيــات فــي مجــال التدريــب 

مــع معهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة والماليــة /بــي أي بــي 

اف/ مــن خــالل اعتمــاد برنامــج شــهادة التأميــن المهنيــة /بــي أي 

ســي/ والمعتــرف بــه مــن قبــل المعهــد القانونــي فــي لنــدن /ســي 

أي اي/ كبرنامــج تأمينــي موّجــه ليــس فقــط للشــركات، بــل لكافــة 

األشــخاص الراغبيــن بالدخــول فــي هــذا القطــاع.

ــة  وهنالــك أيضــًا اتفاقيــة تــم توقيعهــا مــع جمعيــة /لومــا/ الكندي

وتأميــن  الصحــي  التأميــن  مجــال  فــي  متخصــص  دبلــوم  التبــاع 

الحيــاة، وقــد تجاوبــت جميــع شــركات التأميــن مــع البرامــج الفنيــة 

التــي تقــوم الهيئــة باإلشــراف علــى تنظيمهــا مــن قبــل شــركات 

خــالل  مــن  وذلــك  والتأهيــل،  التدريــب  مجــال  فــي  متخصصــة 

إعطائهــا األهميــة الكبيــرة لتدريــب موظفيهــا، حيــث وصــل عــدد 

العــام  خــالل  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  مــا  المشــاركين 

مــن  المعتمــدة  البرامــج  فــي  منتســبًا  متدربــًا   )463( إلــى  نفســه  

الــى  التدريبيــة  الخطــة  فــي  المســاهمة  إذ وصلــت  الهيئــة،  قبــل 

الخاصــة  التدريبيــة  البرامــج  مــن  الشــركات  وحصــة  بالمئــة،   57

43 بالمئــة، ذلــك إضافــة للبرامــج المتبعــة مــن قبــل كل شــركة، 

ــي  ــع ف ــة بالتوس ــركة محكوم ــل الش ــتراتيجية عم ــة باس والمتعلق

بفروعهــا. وجغرافيــا  كوادرهــا 

للتدريــب  الشــام  شــعاع  شــركة  مــع  الهيئــة  تعاونــت  كمــا 

البرامــج التدريبيــة المتخصصــة فــي مجــال  واالستشــارات لتنفيــذ 

التأمين، وهي..إعادة التأمين علميًا وعمليًا وحسابيًا                          22  

مشــاركًا، التحليــل المالــي لشــركات التأميــن 24، مهــارات البيــع 

والتســويق لخدمــات التأميــن  16، التدقيــق المبنــي علــى المخاطــر 

مشــاركًا.  24

وإذا كان هــذا هــو المســتوى المؤسســي مــن تخطيــط التدريــب 

مســتوى  علــى  التدريــب  عــن  فمــاذا  الحيــوي،  القطــاع  هــذا  فــي 

الشــركات نفســها، ومــا الــذي قامــت بــه كل شــركة علــى حــدة مــن 

وتوســع  الحتياجاتهــا  وفقــًا  تأهيلهــم،  وإعــادة  موظفيهــا  تدريــب 

التأمينيــة  الصناعــة  ومســتجدات  جهــة،  مــن  وأنشــطتها  فروعهــا 

مــن جهــة أخــرى، فضــاًل عــن الحاجــة لتدريــب الكــوادر الجديــدة التــي 

حلــت محــل تلــك التــي تســربت بفعــل تبعــات األزمــة الحاليــة..؟ 

بعيــداً عــن المجامــالت والتعميــم، فــإن مراقبيــن للســوق التأمينيــة 

يــرون أن الشــركات لــم تبــذل بعــد مــا يتوجــب عليهــا مــن نشــاط 

تدريبــي يؤهلهــا ألن ترقــى بجــودة عملهــا وخدماتهــا إلــى مصــاف 

دول  فــي  التــي  تلــك  بــل  العالميــة،  التأميــن  شــركات  ليــس 

الجــوار، والتــي قطعــت شــوطًا مهمــًا فــي تجويــد وتحســين تلــك 

الخدمــات، فبعــض الشــركات المحليــة مــا زالــت، مــع األســف، تنظــر 

إلــى التدريــب باعتبــاره نشــاطًا كماليــًا  ترفيــًا، فــي حيــن أن عالــم 

التدريبــي علــى  النشــاط  إلــى  بــات ينظــر  العالــم  األعمــال حــول 

أنــه اســتثمار فــي المــوارد البشــرية شــأنه شــأن االســتثمار فــي بقيــة 

قطاعــات اإلنتــاج، ال بــل أنــه محــدد مهــم لنجاحهــا واســتمرارها، فهــل 

يلتفــت القائمــون علــى شــركات التأميــن المحليــة إلــى التدريــب 

أعمالهــم.. نجــاح  وأفــق  مالمــح  خاللــه  مــن  فيحــددون  جديــد،  مــن 

خاصــة بعــد األضــرار التــي لحقــت بهــذا القطــاع نتيجــة األزمــة، والتي 

قدرتهــا دراســة أجرتهــا الهيئــة حتــى نهايــة النصــف األول مــن العــام 

الجــاري بحوالــى /177/ مليــون ليــرة ســورية.

ووفقــًا للدراســة، شــملت هــذه األضــرار /34/ فرعــًا تــم تقديــر أضرارهــا، 

عــدا عــن ثمانيــة فــروع لــم تتمكــن الشــركات مــن تقديرهــا، وثالثــة 

لــم تتمكــن مــن الوصــول إليهــا، حيــث توزعــت فــي محافظــات 

حمــص وإدلــب وديرالــزور والرقــة، بعضهــا دمــر بشــكل جزئــي، فيمــا 

دمــر البعــض اآلخــر بشــكل كلــي، علمــا بــأن الرقــم التقديــري لمثــل 

هــذه األضــرار كان حتــى نهايــة عــام 2013 عنــد حــدود /134/ مليونــًا 

شــمل /23/ فرعــًا.
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الزاوية القانونية

مبدأ الحلول وأحكامه 
في القانون والتشريع 

السوري والمقارن 

بقلم المحامي األستاذ: محمد رياض الكردي
رئيس اللجنة القانونية - المستشار القانوني

لاتحاد السوري لشركات التأمين

ــوع  ــي للرج ــاس الفن ــادث واألس ــن الح ــؤول ع ــى المس ــن عل ــوع المؤم ــوى رج ــي ودع ــول القانون ــدأ الحل ــي  مب ف
والرجــوع باالســتناد إلــى المســؤولية التقصيريــة والرجــوع باالســتناد إلــى دعــوى الحلــول وأحــكام حلــول المؤمــن محــل 

ــن  ــي التأمي ــع ف ــواز الجم ــؤولية وج ــض المس ــن وتعوي ــغ التأمي ــن مبل ــع بي ــواز الجم ــدى ج ــول وم ــال الحل ــه ومج ــن ل المؤم

ــرار. ــن األض ــن م ــي التأمي ــع ف ــواز الجم ــدم ج ــخاص وع ــى االش عل

وسنعالج في هذه المقالة: 

المجال الثاني : حاالت الحلول في التأمين من األضرار: 

إن المشــرع إنمــا قصــد مــن الحلــول أن يمنــع المؤمــن لــه مــن الجمــع بيــن تعويضيــن وأن يمنــع الشــخص المســؤول مــن اإلفــالت مــن 

مســؤوليته. وحيــث أن مبــدأ الحلــول إنمــا ورد قانونــًا فــي شــأن حالــة التأميــن مــن الحريــق )مــادة 737 مدنــي ســوري( ، وبمــا أن الصفــة 

التعويضيــة تتحقــق فــي كل أنــواع التأميــن،. فهــل يمكــن ســحب حكــم الحلــول وفــق المــادة 737 المذكــورة إلــى بقيــة أنــواع التأميــن مــن 

األضــرار ؟ وهــل يمكــن تطبيــق القواعــد العامــة فــي الوفــاء، مــع الحلــول علــى التأميــن مــن األضــرار بصفــة عامــة؟ 

إن حــل المســألة المثــارة هنــا إنمــا يكــون فــي اإلجابــة علــى الســؤال التالــي: هــل يشــغل المؤمــن مركــز الملــزم بديــن التعويــض مــع الغيــر 

المســؤول؟ وهنــا فــإن المشــكلة تتجســد فــي إثبــات أن وفــاء المؤمــن بمبلــغ التأميــن ســيجعله فــي مركــز الموفــي بديــن عــن غيــره وهــو 

مركــز يســمح لــه بالحلــول محــل الدائــن ) المؤمــن لــه ( الــذي اســتوفى حقــه وذلــك متــى كان هــذا المؤمــن ) الموفــي ( ملزمــا بالديــن مــع 

الغيــر أي المســؤول ) المديــن ( أو ملزمــا بالوفــاء عنــه. وبعبــارة أوضــح وأكثــر إيجــازًا هــل يشــغل المؤمــن مركــز الملــزم بديــن التعويــض مــع 

ــار فــي تلــك القوانيــن التــي لــم تتضمــن نصــا صريحــا علــى  الغيــر المســؤول؟ هــذا وإن مثــل هــذه المســألة يمكــن مــن بــاب أولــى أن تث

مســألة الحلــول فــي التأميــن مــن األضــرار أو تلــك التــي ال تتضمــن أحكامــا خاصــة بعقــد التأميــن. 

لإلجابة على كل ما تقدم نقول:

إن الفقــه والقضــاء قــد ذهبــا إلــى أن الحكــم الــذي أورده المشــرع الســوري بنــص المــادة 737 مدنــي، وهــو ذات الحكــم الــذي أورده المشــرع 

المصــري فــي المــادة 771 مدنــي، إنمــا هــو حكــم خــاص بالتأميــن مــن الحريــق فــال ينصــرف إلــى باقــي أنــواع التأميــن لباقــي األضــرار، ولذلــك 

فــإن المؤمــن ال يســتفيد فــي خصــوص األنــواع األخــرى مــن التأميــن )ســوى التأميــن مــن الحريــق( مــن حكــم الحلــول بقــوة القانــون، إنمــا 

يلــزم لذلــك قيــام اتفــاق علــى الحلــول، أو أن يكــون قــد جــرى بذلــك عــرف باضطــراد )كمــا فــي أحــوال التأميــن البحــري(. أي أنــه ليــس للمؤمــن 
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لاتحاد السوري لشركات التأمين

أن يرجــع علــى فاعــل الضــرر فــي التأميــن مــن األضــرار ســوى حالــة 

التأميــن مــن الحريــق ومــا جــرى العــرف علــى التعامــل بــه فــي هــذا 

االختصاص، إذا كان المســؤول عن الحادث غير المؤمن له، إال إذا 

اتفــق فــي عقــد التأميــن علــى الحلــول، فيكــون ســند هــذا الحلــول 

أو نوعــه )الحلــول االتفاقــي(. ويرجــع عــدم جــواز تمســك المؤمــن 

بحكــم الحلــول القانونــي )فــي غيــر الحــاالت المنصــوص عليهــا 

صراحــة فــي القانــون( إلــى عــدم توفــر شــرط انطبــاق هــذا الحكــم 

وفــق مــا نــص عليــه صراحــة فــي المــادة 325 فقــرة /آ/ مدنــي ســوري 

المقابلــة للمــادة 326 مدنــي مصــري، ومفــاد نــص تلــك الفقــرة 

مــن المــادة المذكــورة ومنطوقهــا أن قيــام شــخص غيــر المديــن 

بالوفــاء، فــإن هــذا الشــخص يحــل محــل الدائــن الــذي اســتوفى 

حقــه فــي حالــة: مــا إذا كان الموفــي ملزمــًا بالديــن مــع المديــن أو 

ملزمــًا بوفائــه عنــه، فالقانــون يشــترط فــي الموفــي، الــذي يحــل 

محــل الدائــن حلــواًل قانونيــًا، أن يكــون ملزمــًا بالديــن مــع المديــن 

أو ملزمــًا بوفائــه عنــه ، وهــذا مــا ال يتحقــق بخصــوص المؤمــن ألن 

)الملــزم بالديــن مــع المديــن هــو المديــن المتضامــن والمديــن 

فــي ديــن ال يقبــل االنقســام، والملــزم بالديــن هــو الكفيــل .. أمــا 

المؤمــن فليــس مدينــًا متضامنــًا مــع المســؤول وال مدينــًا فــي 

ديــن ال يقبــل االنقســام وال هــو بكفيــل لــه(. ومــن الممكــن القول 

بــأن وفــاء المؤمــن بمبلــغ التأميــن للمؤمــن لــه ليــس إال تنفيــذاً 

اللتزامــه تجــاه المؤمــن لــه، بموجــب عقــد التأميــن بينمــا يقتضــي 

الرجــوع بدعــوى الحلــول أن يكــون الموفــي للدائــن بالديــن الــذي 

ترتــب بذمــة المديــن ال بديــن فــي ذمتــه هــو. وعلــى ذلــك فــإن 

القائليــن بمــا تقــدم ينتهــون إلــى أن القواعــد العامــة ال تســمح 

بحلــول المؤمــن محــل المؤمــن لــه حلــواًل قانونيــًا فــي الرجــوع 

إلــى  الــذي أدى بالمشــرع  الغيــر المســؤول، وأن هــذا هــو  علــى 

وضــع نــص خــاص يكفــل مثــل هــذا الحلــول فــي مجــال التأميــن 

البــري مــن األضــرار كمــا هــو حــال القانــون الفرنســي، أو فــي مجــال 

التأميــن مــن الحريــق كمــا هــو الحــال فــي القانــون الســوري. 

مــن  التأميــن  أنــواع  لــكل  التعويضيــة  بالصفــة  التســليم  أن  إال 

األضــرار، يــؤدي إلــى انهيــار األســاس الــذي بنــي عليــه الــرأي الســابق 

الذكــر. ألن المشــرع عنــد وضعــه قواعــد نــوع معيــن منهــا، فإنــه 

الحلــول بخصوصــه  التعويضيــة ويقــرر  الصفــة  ســيالحظ توافــر 

وهــو بذلــك ال يكــون قــد خــرج عــن تطبيــق الحكــم الــذي كانــت 

تقضــي بــه القواعــد العامــة فــي الوفــاء مــع الحلــول. وإذا كان 

المشــرع لــم يــورد حكــم الحلــول إال فــي مجــال التأمين مــن الحريق 

فمرجــع ذلــك أنــه لــم يضــع قواعــد تفصيليــة للتأميــن مــن األضــرار 

إال بخصــوص التأميــن مــن خطــر الحريــق، خالفــًا لمــا فعلــه المشــرع 
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المشــرع  خطــاه  مــا  ومبــرر  المدنــي،  القانــون  فــي  الكويتــي 

الســوري فــي المــادة 737 مدنــي ســوري المطابقــة للمــادة 771 

مدنــي مصــري أصــل النصيــن هــو النــص الفرنســي الــذي يبســط 

حكــم الحلــول علــى كل حــاالت التأميــن مــن األضــرار، فيمــا عــدا 

األنــواع التــي ال ينطبــق عليهــا القانــون أصــاًل. وهــذا الحكــم مســلم 

بــه فــي العديــد مــن القوانيــن )األلمانــي ـ البلجيكــي ـ السويســري 

ـ اإليطالــي ـ اللبنانــي( . 

حــق  مــن  المؤمــن  لحرمــان  والمؤيديــن  القائليــن  أن  والواقــع 

أن  معنــاه  تقليــدي  اعتقــاد  ضحيــة  كانــوا  القانونــي،  الحلــول 

التضامــن وعــدم القابليــة لالنقســام همــا الصورتــان الوحيدتــان 

أن  حيــن  فــي  المديــن،  مــن  للموفــي  المشــتركة  للمســؤولية 

فــي  المديــن  فيــه  يتعــدد  لديــن  حديثــة  صــورة  أظهــر  العمــل 

مواجهــة الدائــن، أو بمعنــى آخــر توجــد التزامــات متعــددة تنشــأ 

مــن مصــادر متعــددة ولكنهــا تتحــد فــي الغايــة، وهــذا مــا يســمى 

نــص  يلــزم لوجــوده  الــذي ال  االلتــزام  التضامنــي. وهــذا  االلتــزام 

قانونــي، نــراه فــي كل مــرة تتحــد فيــه بعــض االلتزامــات مــن حيــث 

الغايــة رغــم تعــدد مصادرهــا، بحيــث يكــون المديــن فــي االلتــزام 

ملتزمــًا مــع باقــي المدينيــن بالوفــاء بالديــن، فــإذا قــام أحدهــم 

بالوفــاء وامتنــع علــى الدائــن الرجــوع بعــد ذلــك علــى غيــره مــن 

المدينيــن فــإن المديــن الموفــي يكــون فــي ذات الوقــت  قــد قــام 

بالوفــاء بديــن غيــره مــن المدينيــن والوفــاء بدينــه هــو، األمــر الــذي 

يبــرر رجــوع المديــن الموفــي علــى غيــره مــن المدينيــن عــن طريــق 

حلولــه محــل الدائــن. 

وبتحليــل مركــز المؤمــن، فــي التأميــن مــن األضــرار، الــذي يفــي 

بمبلــغ التأميــن للمؤمــن لــه )المضــرور( فإننــا نجــد أن هــذا الوفــاء 

يعتبــر وفــاء بديــن التعويــض المســتحق للمؤمــن لــه فــي ذمــة 

الغيــر )المســؤول( ففــي حــدود القــدر مــن تعويــض المســؤولية 

الــذي يعــادل مبلــغ التأميــن، الــذي يتصــف بالصفــة التعويضيــة، 

بالتعويــض(  االلتــزام  فــي  )الدائــن  لــه  المؤمــن  أمــام  يكــون 

مدينــان: األول: المؤمــن ومصــدر التزامــه عقــد التأميــن، والمديــن 

الثانــي هــو الغيــر )المســؤول( ومصــدر التزامــه الفعــل الضــار. فمــع 

مالحظــة هــذا التعــدد فــي االلتزامــات ومصادرهــا ووحــدة الغايــة 

انضمامــي،  التــزام  أمــام  نكــون  فإننــا  الضــرر(  )تعويــض  فيهــا 

ــره  ــع غي ــي م ــؤولية الموف ــة لمس ــور الحديث ــن الص ــورة م ــو ص وه

عــن الوفــاء بالديــن، وهــي صــورة تعطــي الحــق للموفــي فــي 

الحلــول محــل الدائــن فــي الرجــوع علــى المديــن اآلخــر متــى كان 

الوفــاء الصــادر عنــه مبرئــًا لذمــة المديــن اآلخــر تجــاه الدائــن. 

نشــأ  بالتعويــض  التأميــن  شــركة  التــزام  أن  تقــدم  مــا  ومعنــى 

مــن العقــد، وإذا التــزم شــخص بالتعويــض علــى أســاس الفعــل 

بديــن  ملتزميــن  الشــخص  وهــذا  الشــركة  مــن  كل  كان  الضــار، 

واحــد لــه مصــدري التــزام مختلفيــن ومــن ثــم تتضامــم ذمتهمــا 

االلتــزام التضامنــي )وخالفــًا  إذ أن  الديــن دون أن تتضامــن،  فــي 

مصــادر  أن  أي  المصــدر.  وحــدة  يقتضــي  التضاممــي(  لاللتــزام 

واحــداً.  الديــن  كان  وإن  تتعــدد  وروابطهــا  المســؤولية 

هــذا كلــه يتحــدد بالنظــر إلــى الصفــة التعويضيــة للتأميــن، بحيــث 

أن هــذا الحكــم يــدور وجــوداً وعدمــًا مــع هــذه الصفــة، ولذلــك فإنــه 

األشــخاص،  علــى  التأميــن  مجــال  فــي  الحلــول  حكــم  يســري  ال 

أنــواع  كل  فــي  األضــرار  مــن  التأميــن  مجــال  فــي  فقــط  وإنمــا 

التأميــن مــن المســؤولية، وفــي هــذه األخيــرة يتبــدى الحلــول فــي 

الحــاالت التــي تتعقــد فيهــا المســؤولية المشــتركة )التضامنيــة 

ـ التضامميــة ( ففــي الحالــة التــي يحصــل فيهــا  أو االنضماميــة 

التعويــض  علــى  المؤمــن  مــن  أو  لــه  المؤمــن  مــن  المضــرور 

المســتحق لــه فإنــه يكــون للمؤمــن لــه الحــق فــي الرجــوع علــى 

الغيــر المســؤول بنصيبــه فــي هــذا التعويــض، وهــذا الحــق فــي 

الرجــوع هــو الــذي يحــل فيــه المؤمــن محــل المؤمــن لــه. ويالحــظ 

أنــه إذا حصــل المضــرور علــى التعويــض الــذي قضــي بــه علــى 

المؤمــن لــه الــذي يلتــزم بــه بالتضامــن مــع المســؤول اآلخــر، فإنــه 

يكــون للمؤمــن لــه أن يرجــع بــكل مــا دفعــه علــى المؤمــن فــي 

حــدود مــا يســتحق مــن مبلــغ التأميــن. وإذا ال حظنــا أن حــق المؤمــن 

لــه فــي الرجــوع علــى المســؤول اآلخــر يتأســس علــى حلولــه محــل 

المضــرور فــي الرجــوع علــى هــذا األخيــر، كان مــؤدى ذلــك هــو أن 

حلــول المؤمــن إنمــا يكــون مــن حيــث النتيجــة محــل المضــرور 

فــي حقوقــه قبــل المســؤول اآلخــر، أو مؤمنــه أي مؤمن المســؤول 

اآلخــر كذلــك يتمتــع المؤمــن فــي التأميــن مــن المســؤولية أيضــًا، 

بحــق الحلــول القانونــي محــل المضــرور فــي الرجــوع علــى الغيــر 

المســؤول إذا كان هــذا األخيــر هــو وحــده المســؤول عــن الحــادث 

دون المؤمــن لــه ووقــع الضــرر علــى شــخص آخــر غيــر هــذا األخيــر 

ومثــل هــذا الحلــول فــي مثــل هــذه الحالــة يجــد أساســه فــي نــص 

القانــون الصريــح )فــي حالــة وجــوده، كمــا هــو الحــال فــي التأميــن 

مــع  الوفــاء  فــي  العامــة  القواعــد  فــي  أو  الســير(  حــوادث  مــن 

الحلــول، فالمنــاط فــي الحلــول القانونــي هــو التــزام الموفــي ، 

مــع المديــن أو عنــه بنفــس الديــن علــى أن الحلــول ليــس  طليــق 

يتعلــق  مــا  منهــا  المقيــدة  القواعــد  بعــض  توجــد  بــل  القيــد، 

بشــروط الحلــول بينمــا يتصــل البعــض اآلخــر بآثــاره. 

وسنبحث في بحث الحق في شروط الحلول 

الزاوية القانونية
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 بقلم: باسم جديد
المدير المالي

شركة اإلتحاد التعاوني للتأمين

وثيقة التأمين ..
بين األسس والتطبيق

تتمة:
مبادئ التأمين •

القانونيــة  الجوانــب  اآلن يشــكل  إليــه حتــى  مــا تطرقنــا  إن كل 

ــه  ــن ل ــد التأمي ــإن عق ــابقًا ف ــا س ــا ذكرن ــن كم ــن، ولك ــد التأمي لعق

بتوفــر  إال  يكتمــل  ال  أنــه  حيــث  العقــود،  باقــي  عــن  خصوصيتــه 

مجموعــة مــن المبــادئ الفنيــة الالزمــة لعقــد التأميــن، وهــي مــا 

تســمى بمبــادئ التأميــن، وهــي ســتة مبــادئ. 

مبدأ منتهى حسن النية :  •

ترجــع أهميــة هــذا المبــدأ بالنســبة للمؤمــن إلــى أنــه ســيقرر قبــول 

أو رفــض التأميــن، وســيحدد القســط والشــروط فــي حــال القبــول 

علــى أســاس البيانــات التــي يتقــدم بهــا طالــب التأميــن، فــإذا لــم 

تكــن هــذه البيانــات صحيحــة أو كان المؤمــن لــه قــد أخفــى بيانات 

جوهريــة فهــذا يعنــي أن المؤمــن يتحمــل خطــراً غيــر الخطــر الــذي 

عــرض عليــه وتقــرر قبــول التعاقــد علــى أساســه. 

التــي يجــب أن يتقــدم بهــا طالــب  البيانــات  الــى أن  أشــرنا هنــا 

وجوهريــة.  صحيحــة  تكــون  أن  يجــب  التأميــن 

فما هي هذه الحقائق الجوهرية ؟ ......

الحقائق الجوهرية •

إن االلتــزام األساســي الــذي يجــب أن يتقيــد بــه طرفــا العقــد هــو 

ــا الــى التعــرف علــى الحقيقــة  التــزام المكاشــفة وهــذا مــا يقودن

الجوهريــة. 

فالحقيقة الجوهرية هي

»أية حقيقة يمكن أن تؤثر على قرار المكتتب الحذر و الحريص في 

قبول أو رفض التأمين و في تقديره لقسط التأمين » 

مثــال1:

فــي تأميــن الحيــاة الكشــف عــن وجــود مــرٍض مســتعٍص مثــل 

يبنــى  جوهريــة  حقيقــة  يعتبــر  التأميــن  طالــب  لــدى  الســكري 

الزاوية القانونية
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عليهــا قبــول التأميــن مــن عدمــه، وفــي حــال قبــول التأميــن يتــم 

ــارات الطبيــب إذا اختلفــت  ــد القســط المناســب، أمــا عــدد زي تحدي

بيــن زيــارة أو اثنتيــن فــال تعتبــر مــن الحقائــق الجوهريــة. 

مثــال2:

فــي تأميــن الحريــق يعتبــر نــوع المــواد المبنــي بهــا المعمــل أو 

البنــاء مــن  فــإذا كانــت مــواد  الحقائــق الجوهريــة،   المنــزل مــن 

الخشــب أو تدخــل فــي قســم منهــا مــادة الســتريوبول فهــذا يزيــد 

مــن مؤثــرات الخطــر الماديــة وبالتالــي يتــم علــى أساســه تحديــد 

شــروط خاصــة للعقــد وأســعار خاصــة تتناســب وهــذه المؤثــرات. 

ما هي الحقائق التي يجب الكشف عنها؟ •

التــي  التأميــن  طلــب  إســتمارة  بملــئ  التأميــن  طالــب  يقــوم 

تحتــوي علــى مجموعــة مــن األســئلة المحــددة وضعــت خصيصــًا 

للحصــول علــى معلومــات ضروريــة متعلقــة بالخطــر يحتاجهــا 

وفحــص  بمعاينــة  الشــركة  تقــوم  ذلــك  علــى  عــالوة  المؤمــن، 

الخطــر خصوصــًا فــي حالــة األخطــار الكبيــرة، وفــي هــذه الحالــة 

يكــون بمقــدور المعايــن التعــرف علــى أوجــه الخطــر بنفســه، ومــع 

ذلــك يلتــزم طالــب التأميــن بــاإلدالء بأيــة حقيقــة يعلمهــا ســواء 

ســئل عنهــا أم ال. 

1. الحقائق المتعلقة بمؤثرات الخطر المادية: 

مؤثــرات الخطــر الماديــة هــي جميــع الظــروف الماديــة المحيطــة 

بالخطــر موضــوع التأميــن والتــي تزيــد مــن احتمــال وقــوع الخطــر 

مثــل:

- وصــف موضــوع التأميــن مــن حيــث الموقــع، عمــر البنــاء، المــواد 

الداخلــة فــي البنــاء، القــرب أو البعــد مــن محطــة وقــود أو نهــر. 

- هــل البنــاء قياســي، أي مبنــي علــى أســس علميــة أم ال ممــا 

يزيــد مــن خطورتــه. 

أمثلة:

 * فــي تأميــن الحريــق: نوعيــة المــواد المســتخدمة فــي تشــييد 

المبنــى، أجهــزة الكشــف عــن الحريــق، المــواد المســتخدمة فــي 

 ..... الصناعــة 

عليهــا،  التأميــن  المــراد  المــواد  نوعيــة  الســرقة:  * تأميــن 

المتبعــة.  األمنيــة  االحتياطيــات 

* تأميــن الســيارات: نــوع الســيارة، عمرهــا، مــكان مبيتهــا، طبيعــة 

اســتخدامها. 

* تأميــن الحيــاة: طبيعــة عمل المؤمن له، ســلوكياته الشــخصية 

) تدخيــن - المغامرة ... (. 

2.  الحقائق المتعلقة بمؤثرات الخطر المعنوية: 

مؤثــرات الخطــر المعنويــة هــي الحقائــق المتعلقــة بشــخصية 

المؤمــن لــه، مثــل:

- شخصية المؤمن له، هل هو مهمل – كسول. 

ســوابق  لديــه  لــه  المؤمــن  هــل  اإلجراميــة:  واألفعــال  - األعمــال 

إجراميــة. 

- الخســائر والمطالبــات الســابقة: هــل لديــه مطالبــات ســابقة 

مــع شــركات تأميــن أخــرى. 

3. متى يجب اإلدالء بالحقائق الجوهرية ؟ 

وكشــف  بالمصارحــة  اإللتــزام  يبــدأ  العامــة:  التأمينــات  * فــي 

الحقائــق الجوهريــة مــن بدايــة المفاوضــات حتــى بــدىء ســريان 

الوثيقــة.  ســريان  فتــرة  طيلــة  ويســتمر  الوثيقــة،  مفعــول 

* فــي تأمينــات الحيــاة:  يبــدأ اإللتــزام بالمصارحــة وكشــف الحقائــق 

مــن بدايــة المفاوضــات وحتــى بــدأ ســريان الوثيقــة، و بعدهــا ليس 

علــى المؤمــن لــه أي التــزام بالكشــف عــن الحقائــق الجوهريــة 

حتــى عنــد تجديــد الوثيقــة فهــو غيــر ملــزم. 

4. نتائج اإلخالل بمبدأ منتهى حسن النية: 

فــي حــال اإلدالء بمعلومــات غيــر صحيحــة أو تــم إخفــاء حقائــق قــد 

تعتبــر مــن وجهــة نظــر المكتتــب جوهريــة بقصــد الغــش أو بــدون 

. قصد

فــي كلتــا الحالتيــن وبغــض النظــر عمــا إذا كان اإلخــالل بقصــد 

الغــش أو بــدون قصــد فإنــه يحــق للمؤمــن فســخ العقــد و بأثــر 

رجعــي وعليــه فــإن المؤمــن غيــر مســؤول عــن أيــة مطالبــة مــن 

تاريــخ بــدأ ســريان الوثيقــة وحتــى تاريــخ فســخ العقــد. 

إنطالقــًا مــن كل ذلــك ونظــراً ألهميــة كافــة الحقائــق التــي يجــب 

أن تحصــل عليهــا الشــركة ومــن المؤمــن لــه حصريــاُ، كان البــد 

مــن أن تمــأل وتوقــع وثيقــة طلــب التأميــن مــن قبــل المؤمــن لــه 

شــخصيًا وليــس مــن قبــل أي شــخص آخــر، تأكيــداً علــى صحــة 

المعلومــات الــواردة فيــه 

وذلك من أجل : 

علــى  الحصــول  بالتالــي  و  صحيــح،  بشــكل  الخطــر  * تقييــم 

مــع  تتناســب  التــي  الشــروط  كافــة  ووضــع  المناســب،  الســعر 

أمامهــا.  المعــروض  الخطــر 

* عــدم وضــع الشــركة فــي موقــف ضعيــف فــي حــال تــم تفعيــل 

الوثيقــة، أو فــي حــال أن الشــركة قــد اكتشــفت حقيقــة مــا أثنــاء 

ســريان الوثيقــة . 
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مبدأ المصلحة التأمينية :

ما هي المصلحة التأمينية؟ 

» الحق القانوني في التأمين، الناشئ عن وجود عالقة مالية 

قانونية بين الشخص وبين الشيء موضوع التأمين » 

لنقاط الرئيسية  في هذا التعريف :  •

بينــه  والفــرق  التأميــن  موضــوع  شــرح  تــم  موضوع التأمين : 

وبيــن موضــوع العقــد عنــد مناقشــتنا لموضــع المحــل فــي عقــد 

التأميــن. 

المصلحة المالية :

يهتــم اإلنســان بالشــيء الــذي يمكــن أن يحصــل منــه علــى فائــدة 

أو تتعــرض مصلحتــه لخطــر بحســب الظــروف التــي تتوالــى علــى 

الحفــاظ  فــي  مصلحــة  للشــخص  يكــون  ولكــي  الشــيء،  هــذا 

علــى هــذا الشــيء يجــب أن يســتفيد مــن وجــوده ويخســر مــن 

تعرضــه للضــرر. 

المصلحة التأمينية:

 يجــب أن تكــون حاليــة وليســت مجــرد توقــع، بمعنــى أنــه فــي 

ــة بيــن الشــخص  لحظــة التأميــن يجــب أن تتوفــر العالقــة العقدي

وبيــن موضــوع التأميــن و ليــس توقــع بــأن تحصــل هــذه العالقــة. 

مثــال: الوريــث الــذي يتوقــع ورثــة مــا. 

المصلحــة القانونيــة :يجــب أن تكــون هــذه المصلحــة قانونيــة 

يعتــرف بهــا القانــون ويدعمهــا. 

متى يجب أن تتوفر هذه المصلحة؟ 

ــرة  ــوال فت ــة ط ــة تأميني ــه مصلح ــون ل ــه أن تك ــن ل ــاج المؤم ال يحت

التعاقــد، فهــي تختلــف بيــن نــوع وآخــر مــن أنــواع التأميــن، فمثــاًل: 

يجــب توفــر المصلحــة التأمينيــة عنــد إتمــام  * في تأمين الحياة: 

العقد أي عند التعاقد وليس هناك ضرورة   

* إلثبــات المصلحــة التأمينيــة وقــت التقــدم بالمطالبــة بســبب 

الوثيقــة.  إســتحقاق  تاريــخ  عنــد  أو  لــه  المؤمــن  وفــاة 

* التأميــن البحــري: يجــب توفــر المصلحــة التأمينيــة لــدى المؤمــن 

له عند وقوع الخسارة، وليس هناك    

ــود  ــذا يع ــد، وه ــد التعاق ــة عن ــة التأميني ــر المصلح ــات لتوف متطلب

الــى طبيعــة عمــل التجــارة البحريــة حيــث مــن الممكــن أن تنتقــل 

ملكيــة البضاعــة عــدة مــرات خــالل الرحلــة البحريــة، وتنتقــل معهــا 

الجديــد.  للمالــك  التأميــن  وثيقــة  ملكيــة 

عنــد  التأمينيــة  المصلحــة  تتوفــر  أن  يجــب  العامــة:  * التأمينــات 

التعاقد وعند وقوع الخسارة، حيث أن هذه    

منفعيــة.  عقــود  وليســت  تعويــض  عقــود  هــي  العقــود 

وحيــث أن موضــوع عقــد التأميــن هــو المصلحــة التأمينيــة وهــو 

اإللتــزام المترتــب علــى الشــركة مــن جــراء توقيــع الوثيقــة  فهــي 

هــذه  توفــر  تؤكــد  التــي  الثبوتيــات  كافــة  طلــب  علــى  تحــرص 

ومنهــا:  المصلحــة، 

* في تأمين السيارات :

الهويــة  الســيارة،  مالــك  يظهــر  الــذي  الســيارة  ميكانيــك 

الشــخصية، عقــد بيــع الســيارة فــي حــال تــم بيــع الســيارة أثنــاء 

الوثيقــة.  ســريان  فتــرة 

فــي تأميــن الممتلــكات: الســجل التجــاري، وثيقــة ملكيــة الشــيء 

موضــوع التأميــن )المنــزل– المعمــل(، عقــد اإليجــار فيمــا إذا كان 

األصــل مســتأجراً. 

توفــر  يثبــت  الــذي  القــرض  عقــد  في تأمينات الحياة:  

تثبــت  التــي  الــزواج  شــهادة  للمقــرض،  التأمينيــة  المصلحــة 

 ............ الزوجيــن  بيــن  التأمينيــة  المصلحــة 

مبدأ التعويض :

يقصــد بكلمــة التعويــض الحمايــة واألمــان مــن الخســارة أو األذى 

أو الضــرر، وعندمــا نصــف عقــود التأميــن بأنهــا عقــود تعويــض 

فإننــا نقصــد بذلــك أنهــا توفــر تعويضــًا عــن الخســائر التــي قــد 

نفــس  فــي  الخســارة  بعــد  ووضعــه  لــه  المؤمــن  لهــا  يتعــرض 

الوضــع الــذي كان عليــه قبــل تحققهــا.

 بمعنــى أنــه يجــب أن ال يحصــل المؤمــن لــه علــى أكثــر مــن قيمــة 

خســارته، أي أنــه يجــب أن ال يســتفيد مــن خســارته.  

إن هــذا المبــدأ هــو مبــدأ تعاقــدي وليــس مبــدأ قانونيــًا، بمعنــى أنــه 

يمكــن لطرفــي العقــد أن يتفقــا علــى الحصــول علــى أقــل أو أكثــر 

مــن حجــم الخســارة التــي قــد يتكبدهــا المؤمــن لــه. كيــف؟ 

1. فــي حــال تضمنــت وثيقــة التأميــن شــرط مبلــغ التحمــل، فهــذا 

يعنــي بــأن المؤمــن لــه ســيحصل علــى تعويــض هــو أقــل مــن 

قيمــة الخســارة المتكبــدة بمقــدار مبلــغ التحمــل. 

2. فــي حــال تــم اإلتفــاق علــى أن يكــون التعويــض علــى أســاس 

هنــا  اإلســتهالك،  قيــم  الــى  النظــر  دون  القديــم  بــدل  الجديــد 

ســيحصل المؤمــن لــه علــى تعويــض أكبــر مــن قيمــة الخســارة 

اإلســتهالك.  نســب  بمقــدار  تكبدهــا  التــي 

هل كل عقود التأمين هي عقود تعويض ؟ 

تعويــض،  عقــود  هــي  التأميــن  عقــود  كل  ليســت  بالحقيقــة 

فالتعويــض يقابــل حجــم الخســارة التــي يمكــن قياســها ماليــًا، 

الزاوية القانونية
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وبالتالــي ال يمكــن قيــاس الخســارة ماليــًا إال فــي عقــود تأميــن 

الممتلــكات. 

أمــا فــي عقــود تأمينــات الحيــاة والصحــي والحــوادث الشــخصية 

فــال يمكــن أن يتــم تحديــد حجــم الخســارة، فهــل يمكــن تحديــد 

مــاذا تســاوي حيــاة إنســان، أو قيمــة قدمــه اليمنــى أو اليســرى، إن 

هــذه الوثائــق تســمى وثائــق منفعيــة أو وثائــق قيميــة. 

التعويــض فــي مثــل هــذه الوثائــق هــو مبلــغ التأميــن المحــدد 

ــع   ــى دف ــه عل ــن ل ــدرة المؤم ــدده ق ــغ تح ــذا المبل ــة، وه ــي الوثيق ف

األقســاط. 

عندمــا يقــوم المؤمــن بتعويــض المؤمــن لــه عــن خســارة تســبب 

بهــا طــرف آخــر، فمــن العــدل واإلنصــاف أن ال يســمح لذلــك الفــرد 

تجــاه  الماليــة  المســؤولية  بتجنــب  الخســارة  فــي  المتســبب 

األضــرار التــي تســببها، ولهــذا يعطــى المؤمــن الحــق فــي مطالبــة 

أن  بعــد  ســببها  التــي  الخســارة  عــن  بالتعويــض  اآلخــر  الطــرف 

يقــوم المؤمــن بتعويــض المؤمــن لــه.

مبدأ الحلول :

» فمبدأ الحلول هو حق الفرد عند تعويضه لفرد آخر بموجب عقد 

التأمين أن يحل محل ذلك الفرد في جميع حقوقه التي تخص 

الحالة المعنية » 

هنــاك بعــض المالحظــات التــي يجــب التعــرف عليهــا عنــد تطبيق 

هــذا المبــدأ وهي: 

1. ليــس للمؤمــن الحصــول علــى أكثــر ممــا دفعــه إلــى المؤمــن 

لــه، فــإذا زاد هــذه المبلــغ المحصــل مــن الطــرف الثالــث علــى مبلــغ 

التعويــض يتوجــب إعــادة هــذا الفائــض إلــى المؤمــن لــه، و ذلــك 

نتيجــة اإلرتبــاط الوثيــق بيــن مبــدأ التعويــض ومبــدأ الحلــول. 

2. فــي الحــاالت التــي تحــدث فيهــا خســارة كلية ويعــوض المؤمن 

علــى هــذا األســاس، ال يحــق للمؤمــن لــه االحتفــاظ بمــا تبقــى مــن 

موضــوع التأميــن ألن ذلــك يعطيــه أكثــر ممــا يســتحق. 

3. حــق الحلــول ال ينشــئ إال بعــد أن يتــم التعويــض إال إذا تضمنــت 

شــروط الوثيقــة مــا يجيــز عمليــة الحلــول فــور وقــوع الضــرر وقبــل 

التعويــض.

وثائــق  علــى  إال  يطبــق  ال  الحلــول  مبــدأ  فــإن  الحــاالت  كل  فــي 
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المنفعيــة.  الوثائــق  علــى  تطبيقــه  يمكــن  وال  التعويــض 

مبدأ السبب المباشر :

الســبب المباشــر أو الفعــال هــو الــذي يــؤدي إلــى إحــداث سلســلة 

مــن األحــداث المتتابعــة التــي تــؤدي فــي نهايــة األمــر إلــى وقــوع 

الضــرر دون تدخــل أي عامــل آخــر ناشــئ عــن مصــدر جديــد. 

هنــا يجــب التأكيــد علــى أنــه ليــس مــن المهــم أن يكــون الســبب 

المباشــر هــو أول أو آخــر ســبب ولكنــه يجــب أن يكــون الســبب 

المحــرك الفعــال، أي ان يكــون هنــاك إرتبــاط مباشــر بيــن الســبب 

و النتيجــة. 

ورد في التعريف أن السبب المباشر هو سلسلة من األحداث. 

ما هي سلسلة األحداث ؟ 

ــى  ــؤدي ال ــي ت ــة والت ــر المنقطع ــداث غي ــن األح ــة م ــي مجموع ه

خســارة يكــون المؤمــن مســؤواًل عنهــا إذا بــدأت هــذه السلســلة 

بشــكل مباشــر مــن خطــر مؤمــن. 

مثال عن سلسلة األحداث غير المنقطعة. 

ســفينة مؤمنــة بوثيقــة تأميــن ضــد أخطــار البحــر وتســتثني أخطــار 

الحــرب، أصيبــت الشــفينة بقذيفــة مــن العــدو أدت إلــى فتحــة فــي 

جســمها جعلهــا علــى وشــك الغــرق، تمكــن القبطــان مــن أخذهــا 

إلــى المينــاء لإلصــالح، عندهــا هبــت عاصفــة األمــر الــذي اضطــر 

ســلطة المينــاء إلــى إخــراج الســفينة خــارج المينــاء، بعدهــا غرقــت 

الســفينة. النظريــة القديمــة كانــت تقــول إن الســبب األقــرب زمنيــًا 

ــي  ــة ه ــا العاصف ــرر وهن ــن الض ــؤول ع ــون المس ــادث يك ــى الح إل

الســبب، ولكــن الســلطات القضائيــة أقــرت أن الســبب المباشــر 

والــذي أحــدث مجموعــة مــن األحــداث انتهــت بالغــرق هــو القذيفــة 

الحربيــة، و هــي مســتثناة وبالتالــي ال يســتحق التعويــض. 

مثال عن سلسلة األحداث المنقطعة. 

تســبب حريــق فــي تجمــع حشــد مــن النــاس حــول إحــدى المحــالت، 

ومــن ثــم تحطــم الزجــاج عندمــا اندلعــت بعــض أعمــال الشــغب 

بســرقة  وقامــوا  الوضــع  هــذا  األشــخاص  بعــض  واســتغل 

المحــل وكانــت وثيقــة التأميــن تغطــي كســر الزجــاج باســتثناء 

تصرفــات  أن  المحكمــة  أقــرت  وقــد  الحريــق،  عــن  الضررالناجــم 

فــإن  للحريــق وعليــه  نتيجــة طبيعيــة  األشــخاص ليســت  هــؤالء 

ــر  ــبب المباش ــإن الس ــي ف ــت وبالتال ــد انقطع ــداث ق ــلة األح سلس

لكســر الزجــاج هــو أعمــال الشــغب وليــس الحريــق لذلــك يجــب 

تعويــض المؤمــن لــه عــن الضــرر الــذي أصابــه. 

مبدأ المشاركة : 

» مبدأ المشاركة هو حق المؤمن له بمطالبة المؤمنين اآلخرين 

بالمثل و ليس بالتساوي للمشاركة معه في تكاليف التعويض » 

لكي يطبق مبدأ المشاركة يجب توفر الشروط التالية: 

1.   وجود وثيقتي تعويض أو أكثر.

2.  أن تغطي هذه الوثائق نفس المؤمن له. 

3.  أن يكون سبب الخسارة مغطى في جميع الوثائق. 

4.  أن تغطي جميع الوثائق نفس موضوع التأمين . 

5.  أن تكون كل وثيقة مسؤولة عن الخسارة . 

الوثائــق  علــى  يطبقــان  ال  الحلــول  مبــدأ  و  المشــاركة  مبــدأ   

لمنفعيــة ا

كيف تتم عملية المشاركة ؟ 

هناك طريقتان الحتساب المشاركة وهما:

الخســارة  تحمــل  فــي  المشــاركة  تتــم  الطريقــة  هــذه  بموجــب 

بيــن المؤمنيــن نســبة الــى المســؤولية القصــوى للغطــاء الــذي 

توفــره كل وثيقــة 

الزاوية القانونية
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إن نظرنــا  إلــى المخاطــرة علــى أنهــا جمــرة كامنــة 
يمكــن أن تتســبب فــي أي وقــت بإشــعال حريــق، يصبــح التأميــن 

عندهــا الوســيلة إلطفــاء هــذا الحريــق.

أعــداد  بيــن  المخاطــر  توزيــع  إلــى  بحاجــة  ومواطنوهــا  البلــدان 

كبيــرة مــن النــاس ونقلهــا إلــى كيانــات يمكنهــا معالجتهــا: مــن 

هنــا ظهــر التأميــن.

شريعة الملك حمورابي

لقــد ُوجــد مفهــوم التأميــن -توزيــع المخاطــر- منــذ أن وجــدت 

البشــرية. فقــد كان النــاس يصطــادون حيــوان األيــل الضخــم وهم 

ضمــن مجموعــة كبيــرة مــن األشــخاص خوفــًا مــن أن يتعــرض 

توعية تأمينية

تاريخ التأمين
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أحدهــم لخطــر  بقــر بطنــه حتــى المــوت، 

ضمــن  بضائعهــم  ينقلــون  كانــوا  كمــا 

عــدة قوافــل خوفــًا مــن أن تتعــرض كامــل 

مــا.  قبيلــة  قبــل  مــن  للســلب  الشــحنة 

لقــد كان الخــوف مــن المخاطــر موجــوداً 

النــاس. بشــكل دائــم بيــن 

ظهــرت أول بوليصــة تأميــن فــي العصــور 

التــي  البابليــة  المســلة  علــى  الماضيــة 

فقــد  حمورابــي.  شــريعة  عليهــا  حفــرت 

كانــت هــذه الشــريعة واحــدة مــن األشــكال 

التــي  المكتوبــة  للقوانيــن  األولــى 

النواحــي  معظــم  فــي  متشــددة  كانــت 

ومنهــا  للتأميــن  أسســًا  أوجــدت  أنهــا  إال 

إذا  َدينــه  لتســديد  الَمديــن  اضطــرار  عــدم 

تعــرض لكارثــة شــخصية جعلــت مــن هــذا 

التســديد أمــراً مســتحياًل كالوفــاة أو العجــز 

الفيضــان. أو 

تغطية النقابة

المظلمــة  العصــور  فــي  الحرفيــون  كان 

مــن  تدريباتهــم  يتلقــون  والوســطى 

المتدربــون  وكان  النقابــة،  نظــام  خــالل 

بالعمــل  طفولتهــم  يمضــون  منهــم 

أو  زهيــدة  مبالــغ  مقابــل  معلميهــم  لــدى 

بــدون مقابــل. وبعــد ذلــك وعندمــا  حتــى 

يصبحــون هــم المعلميــن كانــوا يدفعــون 

للنقابــة  اســتحقاقات  مــن  عليهــم  مــا 

الصنــاع  بتدريــب  بدورهــم  ويقومــون 

النقابــات  احتفظــت  لقــد  المهــرة.  غيــر 

تــم اعتبارهــا  ثــراء بصناديــق كبيــرة  األكثــر 

إيــداع  يتــم  تأميــن  كصناديــق  حينــه  فــي 

األمــوال فيهــا الســتخدامها فيمــا بعــد فــي 

إعــادة بنــاء األكــواخ الخشــبيةالتي كانــت 

تتعــرض للحريــق، وهــو مــا كان شــائعًا فــي 

أوربــا فــي القــرون الوســطى. أمــا إذا تعــرض 

أحــد المعلميــن للســرقة فســوف تتكفــل 

التزامــات  مــن  عليــه  مــا  بتســديد  النقابــة 

ماليــة إلــى أن يتمكــن مــن الوقــوف علــى 

إصابتــه  حــال  وفــي  ثانيــة،  مــرة  قدميــه 

بالعجــز فجــأة أو ُقتــل فســوف تقــدم النقابة 

الدعــم المــادي لــه أو ألرملتــه وأســرته فــي 

حــال وفاتــه. ولقــد شــجعت شــبكة األمــان 

هــذه عــدداً متزايــداً مــن النــاس علــى تــرك 

العمــل بالزراعــة وممارســة مختلــف أنــواع 

كميــات  لذلــك،ازدادت  ونتيجــة  المهــن. 

البضائــع المعروضــة للتجــارة وازداد معهــا 

التنــوع فــي تلــك البضائــع مــع الخدمــات 

الــذي  التأميــن  نمــوذج  ومــازال  المتاحــة. 

حينــه  فــي  النقابــات  تلــك  اســتخدمته 

مســمى  تحــت  اليــوم  حتــى  موجــوداً 

الجماعيــة(. )التغطيــة 

المياه الخطرة

فــي  االكتتــاب  علــى  الممارســة  ظهــرت 

تــم  التــي  اللندنيــة  المقاهــي  نفــس 

رســمية  شــبه  كبورصــة  اســتخدامها  

أواخــر  ففــي  البريطانيــة.  لإلمبراطوريــة 

الشــحن  عمليــات  بالــكاد  بــدأت   ،1600 الـــ 

والعالــم  الجديــد  العالــم  بيــن  بالســفن  

بإقامــة  البــدء  تــم  عندمــا  القديــم 

البضائــع  بــدأت  وبالتالــي  المســتعمرات 

الجديــد.  العالــم  إلــى  بالوصــول  الغريبــة 

وقــد كان الســيد إدوارد لويــد مالــكًا لواحــدة 

أول  أصبحــت  التــي  المقاهــي  تلــك  مــن 

وأصحــاب  التجــار  فيــه  يتقابــل  مــكان 

عــن  جميعــًا  يبحثــون  وآخــرون  الســفن 

. ميــن لتأ ا

لقــد تــم تأســيس نظــام أساســي لتمويــل 

الرحــالت البحريــة إلى العالــم الجديد. ففي 

والشــركات  التجــار  بــدأ  األولــى  المرحلــة 

بالبحــث عــن مموليــن مــن بيــن أصحــاب 

بدورهــم  ســاعدوا  الذيــن  األمــوال  رؤوس 

األكثــر  لنــدن  مناطــق  فــي  البحــث  فــي 

بؤســًا عــن األشــخاص الذيــن كانــوا يرغبــون 

فكانــوا  المســتعمرات،  فــي  بالعيــش 

يشــترون لهــم المــؤن التــي تكفيهــم فــي 

رحلتهــم إلــى العالــم الجديــد. مقابــل ذلــك 

يضمنــون  األمــوال  رؤوس  أصحــاب  كان 

ألنفســهم الحصــول علــى بعــض العوائــد 

مــن البضائــع التــي ينتجهــا المســتوطنون 

وكان  األمريكيتيــن.  فــي  إيجادهــا  يتــم  أو 

تســير  لــن  أنــك  حينهــا  الســائد  المعتقــد 

مســافة معينــة فــي أمريــكا إال وتجــد ذهبــًا 

وبعــد  ولكــن  أخــرى.  نفيســة  معــادن  أو 

أن  األمــوال  رؤوس  ألصحــاب  تبيــن  أن 

دقيــق  بشــكل  صحيــح  غيــر  االعتقــاد  هــذا 

مقابــل  الرحــالت  تمويــل  فــي  اســتمروا 

المحصــول  مــن  حصــة  علــى  حصولهــم 

التبــغ. آنــذاك وهــو:  الوفيــر 

علــى  التأميــن  تــم  قــد  يكــون  أن  وبعــد 

الرحلــة مــن قبــل أصحــاب رؤوس األمــوال، 

يتجهــون  الســفن  وأصحــاب  التجــار  كان 

إلــى مقهــى لويــد ويســلمونه نســخة مــن 

لتتــم  الســفينة  الشــحنة علــى  محتويــات 

مراجعتهــا أمــام المســتثمرين والمكتتبيــن 

يقــوم  ذلــك  بعــد  معهــم.  المتواجديــن 

األشــخاص الذيــن كانــوا يرغبــون بتحمــل 

عليــه  متعــارف  قســط  مقابــل  المخاطــرة 

الحمولــة  بيــان  أســفل  فــي  بالتوقيــع 

الحصــة  إلــى  يشــير  الــذي  الرقــم  تحــت 

بتحمــل  يرغبــون  التــي  البضاعــة  مــن 

االكتتــاب(.  جــاء  هنــا  )ومــن  مســؤوليتها 

رحلــة  لــكل  يتوفــر  كان  الطريقــة  بهــذه 

حاولــوا  الذيــن  المكتتبيــن  مــن  عــدد 

ابــدوا اســتعدادهم  توزيــع المخاطــر التــي 

المشــاركة  طريــق  عــن  وذلــك  لتحملهــا 
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مختلفــة. رحــالت  عــدة  فــي 

بليــز  المدعــو  اكتشــف   1654 عــام  فــي 

أول  أعطانــا  الــذي  باسكال،الفرنســي 

آلــة حاســبة، وزميلــه بييــر فيرمــات طريقــة 

فهــم  وبالتالــي  االحتمــاالت  عــن  للتعبيــر 

مثلــث  أوجــد  ولقــد  المخاطــر.  مســتويات 

لإلكتوارييــن  األولــى  الجــداول  باســكال 

ــزال تســتخدم  التــي تــم اســتخدامها، ومــا ت

ســعر  معــدالت  احتســاب  عنــد  اآلن،  حتــى 

الصفــة  بدورهــا  أعطــت  التــي  التأميــن 

االكتتــاب  لمهنــة  بعــد  فيمــا  الرســمية 

ســهلة  عمليــة  التأميــن  مــن  وجعلــت 

. لــة معقو و

الحريق والوباء

حريقــًا  لنــدن  شــهدت   1666 عــام  فــي 

 . بنــاًء   14000 حوالــي  علــى  أتــى  ضخمــًا 

مــن  تعافــت  قــد  بالــكاد،  لنــدن،  وكانــت 

واحــد  عــام  قبــل  اكتســحها  الــذي  الوبــاء 

فبقــي الكثيــر ممــن نجــو مــن ذلــك الوبــاء 

الفوضــى  علــى  فعــل  وكــردة  مــأوى.  بــال 

والغضــب اللذيــن نجمــا عــن حريــق لنــدن، 

قامــت مجموعــات مــن المكتتبيــن الذيــن 

كانــوا يتعاملــون حصريــًا بالتأميــن البحــري 

متخصصــة  تأميــن  شــركات  بتشــكيل 

بالتأميــن علــى الحريــق. وباالعتمــاد علــى 

مثلــث باســكال وّســعت تلــك الشــركات 

 1693 عــام  وفــي  أعمالهــا.  مجــال  بســرعة 

باســتخدام  الحيــاة«  »جــدول  إيجــاد  تــم 

بوقــت  ذلــك  وتبــع  أيضــًا  باســكال  مثلــث 

الحيــاة. تأميــن  قصيــر 

الهجرة البطيئة إلى أمريكا

أوربــا  فــي  التأميــن  شــركات  ازدهــرت  لقــد 

فــي  أمــا  الصناعيــة.  الثــورة  بعــد  وخاصــة 

األمــر مختلفــًا تمامــًا فحيــاة  فــكان  أمريــكا 

المســتوطنين كانت مشــحونة بالمخاطر 

أيــة شــركة تأميــن علــى  لــم تجــرؤ  بحيــث 

فــي  النقــص  أدى  ولقــد  منهــا.  االقتــراب 

الطعــام، والحــروب مــع الســكان األصلييــن 

أصــل  مــن  ثالثــة  مــوت  إلــى  واألمــراض 

أربعــة مســتوطنين وذلــك خــالل األربعيــن 

ســنة األولــى مــن االســتيطان. ولقــد احتــاج 

كــي  ســنة   100 إلــى  أمريــكا  فــي  التأميــن 

يتمكــن مــن الوقــوف علــى قدميــه. وعندما 

حصــل ذلــك بالفعــل حقــق نضوجــًا فــي 

الممارســة وفــي السياســات معــًا مواكبــًا 

فــي ذلــك نفــس التطــور الــذي حصــل فــي 

تلــك الفتــرة فــي أوربــا.

توعية تأمينية
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إن وجــود  عبــارة »القــوة القاهــرة« فــي العقــد تُخلــي طرفــي العقــد مــن مســؤولية الوفــاء بالتزاماتهمــا التعاقديــة فــي حــال 
وقــوع حــادث غيــر متوقــع أو أمــر كارثــي.

ففــي اللغــة الفرنســية مثــاًل تعنــي عبــارة القــوة القاهــرة »القــوة األعظــم«. وقــد تــم وضــع هــذه العبــارة فــي العقــود لمســاعدة األطــراف 

فــي حــال حــدوث أمــور ال يمكــن تجنبهــا تتســبب فــي إلحــاق خلــل فــي المجــرى اليومــي للحيــاة وتجعــل مــن المســؤوليات الروتينيــة، كدفــع 

أقســاط الرهنيــات مثــاًل، أمــراً يســتحيل القيــام بــه. لقــد أصبحــت هــذه العبــارة أداة رئيســية وشــائعة عنــد تحريــر العقــود.

تعتبــر الكثيــر مــن عقــود الرهنيــات مثــااًل نموذجيــًا علــى وجــود عبــارة القــوة القاهــرة. فــإذا تعــرض منــزل للتدميــر بســبب الحريــق، الطوفــان أو 

البــرق يســتطيع المالــك عندهــا أن يتحــرر مــن أيــة التزامــات تعاقديــة فــي ضــوء تلــك العبــارة.

وهنــاك حــاالت أخــرى ال يكــون ألطــراف العقــد فيهــا القــدرة علــى التعامــل معهــا كالــزالزل والقحــط والمتفجــرات والبراكين أو أيــة اضطرابات 

ــار التــي نجمــت عــن انفجــار بــركان كاترينــا عــام 2005 أنــه مــن  جويــة أخــرى تســمى فــي بعــض األحيــان »القضــاء والقــدر«. ولقــد أثبتــت اآلث

الصعــب جــداً علــى أي طــرف الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة فــي ضــوء مثــل الكــوارث الطبيعيــة.

قد تشمل القوة القاهرة في بعض العقود الحرب والنشاطات اإلرهابية واالضطرابات المدنية أو اإلضرابات العمالية.

وبمــا أن العديــد مــن المحاكــم تفســر عبــارة القــوة القاهــرة بالتقيــد حرفيــًا بالحــوادث التــي تتوفــر علــى قوائمتلــك المحاكــم، أصبــح مــن 

الضــروري إيجــاد تعريــف واضــح لمــا تعنيــه هــذه العبــارة.

توعية تأمينية

ما هي القوة القاهرة؟
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الزاوية االقتصادية

انتهــت  األزمــة الماليــة العالميــة عــام 2009 وبــدأت االقتصاديــات العالميــة بالتعافــي في عــام 2010 لكن ســرعان 
مــا تفاعلــت األزمــة مــن جديــد  وحصلــت اإلفاســات فــي بعــض المصــارف األميركيــة، كمــا وأن االتحــاد األوربــي دخــل فــي 
أزمــة الديــون والمديونيــة وتراجــع النمــو لديــه إلــى أقــل مــن %1 أي ســجل خــال عــام 2012 حوالــي %-0.7 وهــذا مــا يؤكــد 
األفــكار النظريــة االقتصاديــة بــأن االقتصــاد العالمــي يجــب أن يمــر بــدورة كســاد مدتهــا خمــس ســنوات أي مــن عــام )-2008

.)2013

ــدوق  ــات الصن ــى توقع ــا إل ــة، وإذا عدن ــدورة االقتصادي ــاء ال ــد انته ــام 2013 بع ــذ ع ــن من ــي بالتحس ــاد العالم ــدأ االقتص ب
ــي: ــا يل ــو كم ــدالت النم ــظ مع ــته ناح ودراس

توقعات صندوق النقد الدولي في النمو االقتصادي
تتمة - ج 3:

الصندوق والنمو االقتصادي العالمي:

الدكتور علي كنعان  / استاذ في كلية االقتصاد جامعة دمشق
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3.9%3.7%3.0%3.1%معدل النمو العالمي 

2.3%2.2%3.0%1.4%االقتصاديات المتقدمة 

2.3%2.8%1.9%2.8%الواليات المتحدة األمريكية

1.4%1.0%- 0.4%-0.7 %االتحاد األوربي 

1.4%1.6%0.5%0.9%ألمانيا 

2.2%2.4%1.7%0.3%بريطانيا

1.5%0.9%0.2%0فرنسا

1.0%1.7%1.7%1.4%اليابان

7.3%7.5%7.7%7.7%الصين

6.4%5.4%4.4%3.2%الهند

2.8%2.3%2.3%1.0%البرازيل

5.8%6.1%5.1%4.8%الشرق األوسط
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ــدأ  ــه ب ــر دول ــي أكث ــي ف ــاد العالم ــأن االقتص ــدول ب ــن الج ــظ م يالح
بالتحســن عــام 2014، وقــد ســجلت الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
أكبــر نســبة نمــو فــي الــدول المتقدمــة نظــراً لعــودة المضاربــة 
علــى  األمريكــي  االقتصــاد  والعتمــاد  الماليــة  األســواق  فــي 

التــي تحســنت أكثــر مــن قطــاع  اإلنتــاج. الخدمــات 
الديــون  أزمــة  بســبب  التراجــع  مــن  تعانــي  مازالــت  أوربــا  لكــن 
هــو  كمــا   2015 عــام  فــي  التحســن  لهــا  يتوقــع  لكــن  اليونانيــة، 

. حــظ مال
رأســها الصيــن فقــد اســتمرت فــي  الــدول اآلســيوية وعلــى  أمــا 
التحســن ويمكــن لهــا فــي عــام 2015 أن تــزداد أكثــر ممــا هــو متوقــع 
بســبب تراجــع أســعار النفــط فالصيــن ســتتجاوز نســبة الـــ 8% نهايــة 

.2015
باالجــراءات  الحكومــات  جميــع  الدولــي  النقــد  صنــدوق  ينصــح 

: التاليــة  النقديــة  الماليــة 
1- االســتمرار بالسياســة النقديــة التوســعية بهــدف زيــادة عــرض 

ــدوره التوســع فــي وســائل الدفــع النقــد الــذي يشــجع ب
عمالتهــا  صــرف  أســعار  بتخفيــض  الناميــة  للــدول  2- الســماح 
المدفوعــات  ميــزان  أوضــاع  وتحســين  صادراتهــا  زيــادة  بهــدف 

لديهــا، األمــر الــذي يزيــد مــن حجــم االنتــاج والتشــغيل والعمالــة 
االنتعــاش  فيحصــل 

3- إنعــاش االئتمــان فــي أوروبــا بهــدف زيــادة اإلنتــاج مــن الســلع 
والخدمــات 

زيــادة  بهــدف  المحلــي  الطلــب  بدعــم  الصيــن  4- ينصــح 
اإلســتهالك أفضــل مــن االعتمــاد علــى التصديــر، وذلــك مــن خــالل 

. واالعالنــات  األجــور  زيــادة 
5- ينصــح الصنــدوق أوروبــا بإصــالح العجــز فــي الموازنــة العامــة 
تعانــي  الــذي  المالــي  اإلصــالح  طريــق  علــى  هامــة  كخطــوة 
منــه أوروبــا منــذ عــام 2000 بســبب توحيــد العملــة وتخفيــض عجــز 

آنــذاك. الموازنــة 
إن هــذه النصائــح التــي قدمهــا صنــدوق عــام 2013 وكررهــا عــام 
2014 تســاعد الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة فــي زيــادة اإلنتــاج 
تشــجع  التــي  الــدول  مســتوى  وتحســين  البطالــة  وتخفيــض 

االقتصــادي. الــرواج  يحقــق  الــذي  الكلــي  الطلــب  زيــادة  بدورهــا 

......يتبع

الزاوية االقتصادية
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 Gross line

حصة إجمالية ، خط إجمالي 
إعــادة  إجــراء  قبــل  المؤمــن  بهــا  يكتتــب  التــي  الحصــة  كامــل 

عليهــا  التأميــن 

Record

خبرة ،قيد، بيان
تعنــي هــذه المفــردة عنــد اســتعمالها فــي التأميــن خبــرة الشــركة 

بالنســبة لنــوع معيــن مــن التأمينــات

Experience rating

تســعير التأميــن علــى أســاس خبــرة الشــركة أو المؤمــن بالنســبة 

لنــوع معيــن مــن األخطــار، أو علــى أســاس نتيجــة أعمــال مؤمــن 

لــه بعينــه أو نتيجــة أعمــال مجموعــة مــن المؤمــن لهــم. ويطبــق 

تأميــن  علــى  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي  التســعير  هــذا 

إصابــات العمــل إذ أن تواتــر اإلصابــات يختلــف مــن ســنة إلــى أخــرى 

، ويطبــق أيضــًا علــى بعــض الفــروع األخــرى كالحريــق.

Fixed term assurance

تأمين الحياة المؤقت لفترة ثابتة 
تأميــن علــى الحيــاة يدفــع فيــه التأميــن فــي نهايــة  فتــرة ثابتــة 

بصــرف النظــر عــن  بقــاء المؤمــن عليــه حيــًا مــن عدمــه، علمــًا بــأن 

دفــع األقســاط يتوقــف عنــد وفــاة المؤمــن عليــه.

Peak value clause

شرط القيمة القصوى 
ــتري  ــن المش ــان لتمكي ــن األقط ــي تأمي ــرط ف ــذا الش ــتعمل ه يس

الــذي يشــتري شــحنة مــن القطــن وهــي فــي طريقهــا إلــى جهــة 

علــى  التأميــن  قيمــة  فــي  عجــز  حــدوث  تجنــب  مــن  الوصــول 

الشــحنة إذا مــا ارتفعــت األســعار قبــل وصــول الشــحنة. وينــص هذا 

الشــرط علــى اعتبــار مبلــغ التأميــن بموجــب الوثيقــة هــو قيمــة 

ســوق  فــي  الســائدة  األســعار  ألعلــى  طبقــًا   محتســبة  الشــحنة 

القطــن عنــد وقــوع الخســارة .

 Renewal agreement

اتفاق التجديد 
هــو تعهــد المؤمــن المنصــوص عليــه بوثيقــة التأميــن بتجديــد 

التأميــن مقابــل دفــع المؤمــن لــه لقســط التأميــن المســتحق

مصطلحات التأمين



1- تتوفر جميع أنواع األغطية في قسم تأمين السيارات ماعدا:
أ -    غطاء المسؤولية تجاه الغير

ب- غطاء التعطل الميكانيكي والكهربائي للسيارات
ت- غطاء المسؤولية تجاه الغير مع الحريق والسرقة

د -   الغطاء الشامل )التكميلي(

2- يهدف مبدأ المصلحة التأمينية إلى:
أ -   منع المقامرة بعقود التأمين

ب- التقليل من مؤثر الخطر المعنوي
ت- تحديد الحد األعلى لقيمة التعويض

د -   جميع اإلجابات صحيحة

جواب السؤال األول:
د   جميع اإلجابات صحيحة

جواب السؤال الثاني:
20 ليرة

جواب السؤال الثالث:
تأمين المركبات، التأمين الهندسي

أسماء الرابحين في مسابقة العدد الماضي )21(:

لؤي أبو رافع )شركة الثقة السورية للتأمين( - السؤال األول )3000( ل.س
أسامة رستم ) الشركة المتحدة للتأمين ( - السؤال الثالث )3000( ل.س

3- ماهي أنواع االتفاقيات النسبية في إعادة التأمين؟ 

1

2

3

3000
S.P

3000
S.P

3000
S.P

حل مسابقة العدد 21

للمشاركة نرجو إرسال اإلجابة إلى البريد ا لكتروني: tameen@sif-sy.sy، أو رقم الفاكس 31399840 011

مالحظة: كل إجابة تحمل تعلياًل  بسيطًا تعتبر غير مقبولة
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استفسارات حول التأمين الصحي 

قامــت مجلــة التأميــن والمعرفــة 
المشــاكل  بعــض  عــن  باالستفســار 

المقدمــة  الخدمــة  حــول  المطروحــة 

مــن  االجابــة  وتمــت  المؤمنيــن  للســادة 

الطبيــة  النفقــات  إدارة  شــركات  بعــض 

 : التالييــن  الســؤالين  علــى 

الخدمــة  مــزودي  التــزام  مــدى  1-مــا 

)أطبــاء - مشــافي - مخابــر- صيدليــات( 

وزارة  قبــل  مــن  المفروضــة  بالتســعيرات 

الصحــة؟ وهــل تتماشــى هــذه األســعار مــع 

رغبــة كل مــن المؤمــن ومــزودي الخدمــة؟

مــزودي  بعــض  مــن  اســتغالل  هنــاك   -2

الخدمــة ) األطبــاء- الصيادلــة- المخبرييــن 

( للتأميــن الصحــي بغيــة تحقيــق مزيــد مــن 

التأميــن  بطاقــة  كاســتخدام  المكاســب 

وبيــع  ذاتهــا  الزيــارة  فــي  مــرة  مــن  ألكثــر 

قبــل  مــن  مضبــوط  غيــر  بشــكل  األدويــة 

الــدواء  بيــع علــب  الــى  الصيادلــة، إضافــة 

الحصــول  طلــب  مســتغلين  الفارغــة 

تأمينــي.  دواء  بيــع  عنــد  العبــوة  علــى 

هــل مــن خطــوات تقومــون بهــا لضبــط 

هــذه الحــوادث ومــا هــي اإلجــراءات التــي 

المخالفيــن؟ بحــق  تتخذونهــا 

:Care Card شركة كيركارد

بالنســبة للســؤال األول: تصــل إلــى شــركة 

الزاوية الصحية
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يوميــة  شــبه  شــكاوى  العنايــة(  )بطاقــة 

ســواء أكان ذلــك مــن قبــل المؤمنيــن أو 

مــن قبــل مــزودي الخدمــة بخصــوص أســعار 

الخدمــات التــي ال تلبــي رضــى ال المؤمــن 

لــه وال مقــدم الخدمــة.

تعديــل  أي  يطــراً  لــم  لألطبــاء:  بالنســبة 

حســب  األطبــاء  معاينــة  أجــور  علــى 

ســنوات الخبــرة )500 ليــرة لألخصائــي أقــل 

مــن 10 ســنوات و 700 ليــرة لألخصائــي أكثــر 

خدمــات  باقــي  عكــس  ســنوات(،   10 مــن 

القطاعــات االقتصاديــة األخــرى، األمــر الــذي 

األطبــاء  الخدمــة  مــزودي  ببعــض  دفــع 

لتلقــي مبالــغ ماليــة مــن المؤمنيــن علــى 

أســاس أنهــا نســبة تحمــل أو يكــون ذلــك 

بالتراضــي مــع المؤمــن، األمــر الــذي يخالــف 

مــا هــو مذكــور علــى بطاقــة التأميــن مــن 

.  %100 مغطــاة  الطبيــب  زيــارة  أن 

العيــادة  فــي  الطبيــة  الخدمــات  عــن  أمــا 

فهــي تتبــع أســعار الوحــدة الجراحيــة التــي 

لــم يطــرأ عليهــا أيضــًا أي تعديــل األمــر الــذي 

يدفــع بمقدمــي الخدمــة الذيــن يقدمــون 

لتلقــي  العيــادة  داخــل  طبيــة  خدمــات 

التحمــل  نســب  عــن  تزيــد  ماليــة  مبالــغ 

التأميــن. عقــد  فــي  عليهــا  المنصــوص 

بالنســبة للمشــافي: إن أســعار الخدمــات 

بســعر  مرتبطــة  المشــافي  فــي  الطبيــة 

طــرأ  التــي  ليــرة(   750( الجراحيــة  الوحــدة 

ســعر  وبقــي   ،2013 عــام  تعديــل  عليهــا 

الوحــدة الجراحيــة علــى حالــه فــي الوقــت 

المــواد  جميــع  أســعار  فيــه  زادت  الــذي 

يحتاجهــا  التــي  والطبيــة  التخديريــة 

الطبيــة  الخدمــات  لتقديــم  المشــفى 

بــكل أشــكالها األمــر الــذي دفــع بالمشــافي 

نســبة  عــن  تزيــد  ماليــة  مبالــغ  لتلقــي 

قيــام  إلــى  أضــف  المحــددة،  التحمــل 

بعــض األطبــاء بتلقــي مبالــغ ماليــة لقــاء 

أجورهــم إضافــة إلــى األجــرة التــي حددتهــا 

وزارة الصحــة لتقديــم )عمــل جراحــي مــا (.

علــى  زيــادة  طــرأت  للمخابــر:  بالنســبة 

أســعار الوحــدة المخبريــة مــن )50 إلــى 75 

فــي  ليــرة( عــام 2013 وكان ذلــك مناســبًا. 

بزيــادة  المخابــر  هيئــة  قامــت   2014 عــام 

ســعر الوحــدة المخبريــة مــن )75 إلــى 125 

ليــرة( تماشــيًا مــع أســعار المــواد المخبريــة 

لكــن  الصــرف،  بســعر  ســعرها  المرتبــط 

التعديــل  علــى  توافــق  لــم  الصحــة  وزارة 

الــذي  األمــر  الســابقة،  األســعار  وبقيــت 

يتلقــون  المخابــر   خدمــة  مقدمــي  جعــل 

إلــى نســبة التحمــل  مبالــغ ماليــة إضافــة 

المالــي. الفــرق  لتغطيــة 

إن  الحقيقــة  الثانــي:  للســؤال  بالنســبة 

دائــرة الجــودة النوعيــة والتدقيــق الطبــي 

فــي شــركة بطاقــة العنايــة كــورت من عام 

اســتخدام  ســوء  بحــاالت  خاصــًا  دليــاًل   2011

مقدمــي  قبــل  مــن  الصحــي  التأميــن 

اختصاصاتهــم،  مختلــف  علــى  الخدمــة 

أداء  ومســتمر  كثــب  عــن  تراقــب  واإلدارة 

الخدمــة. مقدمــي 

إنــه، مــن خــالل الســنوات الماضيــة خبرتنــا، 

اســتخدام  ســوء  حــاالت  تقتصــر  لــم 

التأميــن الصحــي علــى اســتخدام بطاقــة 

الزيــارة وبيــع  التأميــن ألكثــر مــن مــرة فــي 

األدويــة بشــكل غيــر مضبــوط وبيــع علــب 

حــاالت  حــول  فقائمتنــا  الفارغــة،  األدويــة 

ــول  ــي تط ــن الصح ــتخدام التأمي ــوء اس س

ــة  ــارات الوهمي ــجيل الزي ــًا تس ــمل أيض لتش

والخدمــات المخبريــة والشــعاعية الالمبــرر 

لهــا وصــواًل إلــى اســتخدام بطاثــة التأميــن 

مقــدم  بعلــم  صاحبهــا  غيــر  قبــل  مــن 

الخدمــة.

ترواحــت اإلجــراءات المتخــذة بحــق مقدمــي 

إلــى  خطــي  تنبيــه  إرســال  مــن  الخدمــة 

علــى  الماليــة  الحســومات  تطبيــق 

مطالباتهــم بنســب متفاوتــة إلــى فصــل 

الطبيــة. الشــبكات  مــن  الخدمــة  مقــدم 

شركة ميدسير:

بالنســبة للســؤال األول: إن أغلــب مقدمــي 

الخدمــة ملتزمــون بالتســعيرة المفروضــة 

العقــود  وحســب  الصحــة  وزارة  قبــل  مــن 

اإلدارة.  شــركات  مــع  المبرمــة  واإلتفاقيــات 

أمــا فــي المحافظــات الشــمالية والســاخنة 

بعــض  ويقــوم  مختلــف  هنــاك  فالوضــع 

الصيادلــة  وخاصــة  الخدمــة  مقدمــي 

المؤمــن  وتحميــل  الــدواء  ســعر  بزيــادة 

فــرق الســعر وذلــك إلدعائهــم بــأن تكاليــف 

األمــر  إليهــم غاليــة )وهــذا  الــدواء  وصــول 

أصبــح معروفــًا للجميــع بــأن األدويــة هنــاك 

كلفــًا  وهنالــك  تســعيرة،  ألي  تخضــع  ال 

الــدواء(. لوصــول  إضافيــة 

أمــا المخابــر فهنــاك زيــادة فــي التعرفــة ال 

وبــدون  المبرمــة  اإلتفاقيــات  مــع  تتناســب 

كشــركات   ونحــن  الصحــة  وزارة  مــن  قــرار 

ملتزمــون بالتســديد حســب تعرفــة الــوزارة 

الــوزارة  موافقــة  بــدون  الزيــادة  وهــذه 

الزيــادة. بدفــع  المؤمــن  ويقــوم 

حاليــًا  الطبيــب  بســعر  يقبــل  المؤمــن 

التســعيرة  بــأن  فيشــتكي  الطبيــب  أمــا 

عــن  أمــا  الواقــع،  عــن  خارجــة  أصبحــت 

والمخابــر  والمشــافي  الصيادلــة 

األســعار  عــن  راضــون  غيــر  فالمؤمنــون 

ومقدمــي الخدمــة فهــم أكثــر رضــاء عــن 

هــذه األســعار.

بالنســبة للســؤال الثانــي: يحــاول بعــض 

اســتغالل  طــرق  وبعــدة  الخدمــة  مــزودي 

أســلوبها  شــركة  لــكل  ولكــن  النــاس 

عمليــات،  هكــذا  مــن  للحــد  الخــاص 

الفارغــة  الــدواء  علبــة  طلــب  فموضــوع 

ــن  ــا نح ــن، وإن كن ــركة التأمي ــى ش ــود إل يع

وال  الفــوارغ  علــب  بطلــب  نقــوم  ال  اآلن 
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يــزداد  يعنــي عــدم  طلبهــا أن اإلســتغالل 

لمراقبــة  اإلدارة  لشــركات  طريــق  فهنــاك 

األذى غيــر طلــب الفــوارغ، ولألســف هنــاك 

مــع  يتفقــون  الخدمــة  مقدمــي  بعــض 

وتبديــل  العقــد  الســتغالل  المؤمنيــن 

األدويــة.

ومــن اإلجــراءات المتبعــة فــي هــذه الحاالت 

الخدمــة  مقــدم  علــى  المبالــغ  خصــم 

النقابــات  إلــى  شــكوى  تقديــم  وبعدهــا 

المعنيــة  آمليــن منهــا متابعــة الشــكاوي.

: MCC شركة الرعاية الطبية

بالنسبة للسؤال األول:

تتألف اإلجابة من شقين

)مزود خدمة  -مؤمن له(:

يلتــزم  ال  الخدمــة:  بمــزودي  خــاص  األول 

بالتســعيرة  بالمطلــق  الخدمــة  مــزودو 

المفروضــة مــن قبــل وزارة الصحــة وذلــك 

مجاراتهــا  وعــدم  التســعيرة  هــذه  لقــدم 

علــى  المفــروض  الحالــي  للواقــع 

للمســتوى  رقيهــا  وعــدم  الخدمــة  مــزود 

الجديــدة  اإلجــراءات  مــن  المطلــوب 

وكأنهــا  يجــري  عمــا  الطــرف  وغضهــا 

مفصولــة عــن الواقــع وال تخــول لنفســها 

الزاوية الصحية
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زيــادة األســعار تماشــيًا مــع هجمــة الغــالء. 

ويخــاف القائمــون عليهــا مــن ردة الفعــل 

أجــازوا أم  أنهــا قائمــة ســواء  وال يعلمــون 

لــم يجيــزوا الزيــادة . هــذا مــن ناحيــة، ومــن 

مــزودي  مــن  البعــض  قيــام  أخــرى  ناحيــة 

األســعار  زيــادة  فــي  بالمغــاالة  الخدمــة 

بــأن  علمــًا  خيالهــم  فــي  واهيــة  ألســباب 

القســم الكبيــر مــن مــزودي الخدمــة قــام 

نتيجــة  معقــول  بشــكل  الســعر  برفــع 

والتجهيــزات  المــواد  أســعار  فــي  للزيــادة 

وباقــي المســتهلكات مــن نفــط وكهربــاء 

أوليــة. ومــواد 

يعانــي  والــذي  بالمؤمــن  خــاص  الثانــي 

امتــص  الــذي  العــام  الغــالء  مــن  أواًل  

الغــذاء  لجهــة  بالكامــل  ومدخراتــه  راتبــه 

والمالبــس  والمحروقــات  والكهربــاء 

وغيرهــا ولــم يبــق لــه مــن الجانــب الصحــي 

بطاقــة  مضمــون  علــى  التحايــل  ســوى 

األدويــة  أســعار  زيــادة  مــن  وثانيــًا  التأميــن، 

الفتــرة  خــالل  مــرات  ثــالث  الوطنيــة 

األجنبيــة  واألدويــة  الماضيــة  العقديــة 

ألكثــر مــن 80 % وزيــادة أســعار االستشــفاء 

بقيــت  بينمــا  الطبيــة،  الوحــدات  وأســعار 

يتعلــق  فيمــا  حالهــا  علــى  بوليصتــه 

بالتغطيــات والتــي ال تشــكل شــيئًا، وثالثــًا 

مطالبــة المؤمــن مــن مــزودي الخدمــة دفــع 

للتوقيــع  يضطــره  ممــا  إضافيــة  تكاليــف 

علــى إجــراءات طبيــة لــم تتخــذ فــي ســبيل 

مضطــر  ألنــه  منهــا  البعــض  تغطيــة 

. يــة لنها با

غــض  يتــم  الثانــي:  للســؤال  بالنســبة 

بعــض  مــن  االســتغالل  هــذا  عــن  الطــرف 

وذلــك  الصحيــة  النفقــات  إدارة  شــركات 

مــن ضمــن برامجهــا كــون زيــادة المصاريــف 

تحقــق لهــا نســب خصــم أكبــر مــن مــزود 

عقــود  مــن  خســائها  لتعويــض  الخدمــة 

قبــل  مــن  عليهــا  المفروضــة  الغبــن 

للتأميــن  الســورية  العامــة  المؤسســة 

كونهــا الالعــب والمشــغل الوحيــد لهــم. 

ففــي الوقــت الــذي كانــت المؤسســة عــام 

دوالرات  الســت  يقــارب  مــا  تمنحهــم   2010

وصلــت  المؤمــن،  إدارة  عــن  الســنة  فــي 

 / بمنحهــم  ســنتًا   30 مــن  أقــل  إلــى  حاليــًا 

ثمــن  شــاملة  مؤمــن  كل  عــن  ليــرة   /300

تقريبــًا  ليــرة   /200/ تكلــف  التــي  البطاقــة 

ربــع  تســد  ال  ليــرة  مئــة  للشــركة  ويبقــى 

مصاريــف التشــغيل، ففــي المــكان الــذي 

تريــد المؤسســة التوفيــر، تنــزف مــن مــكان 

بالدهــاء  ليســت  بالمجمــل  وهــي  أخــر 

)واعتــذر  الشــركات  باقــي  تمتلكــه  الــذي 

هنــا( ولكــن مــا يجــري يــكاد يقلــب موازيــن 

أحكامنــا.

إعــادة  فــي  الضبــط  خطــوات  تكمــن 

دراســة واقــع التأميــن الصحــي بالكامــل 

مجلــس  خــالل  مــن 

صحــي  تأميــن 

يشــترك  أعلــى 

فقــط  الخبــراء  فيــه 

لوضــع  الالعبيــن  مــن 

العربــة  أمــام  الحصــان 

بــكل  خلفهــا  وليــس 

. ييــس لمقا ا

شركة إيمبا:

نســتلم  األول:  للســؤال  بالنســبة 

مــزودي  مــن  طلبــات 

وخاصــة  الخدمــة 

المستشــفيات لرفــع 

األســعار بســبب 

عــدم توافقهــا 

واقــع  مــع 

األسعار 

الحالي، 

حيث 

نقوم 

الخدمــة  مــزودي  كافــة  بإعــالم  بدورنــا 

مــن  إضافيــة  مبالــغ  أيــة  تقاضــي  بعــدم 

المضمونيــن ويتــم إعــالم النقابــات أصــواًل 

تجــاوزات. بــأي 

بالنســبة للســؤال الثانــي: إًن شــركة إيمبــا، 

الممارســات  هــذه  مكافحــة  إطــار  وفــي 

الهــدف  يضمــن  بمــا  ومتابعتهــا 

األساســي لــدور اإلدارة وهــو جــودة الخدمــة 

مــن  النفقــة  المقدمــة مــن جهــة وضبــط 

إلــى  حالــة  أيــة  تصلهــا  لــم   أخــرى،  جهــة 

متابعــة  يتــم  بحيــث  االحتيــال،  مســتوى 

مــزودي الخدمــة مــن قبــل إدارات الشــركة  

أثنــاء  جــودة(   ، عمليــات   ، )موافقــات 

اســتخدام،  بغســاءة  القيــام  محاوالتهــم 

وحلهــا بشــكل مباشــر وإعــادة األمــور إلــى 

أفضــل  تقديــم  يضمــن  بمــا  نصابهــا، 

للمضمونيــن. الخدمــات 

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  A

utum
n Issue

  I  2
0
1
5



Issue 22

48

سؤال يتكّرر طرحه

ما هو عقد التأمين لخطر الشغب 
واالضطرابات الشعبية:

سؤال يتكرر طرحه
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وفــق  المؤسســة العامــة الســورية للتأميــن فــإن عقــد 
األضــرار  هــو:  الشــعبية  واالضطرابــات  الشــغب  لخطــر  التأميــن 

المســاس  دون  واإلضطرابــات  الشــغب  أعمــال  عــن  الناتجــة 

الخاصــة. والشــروط  باالســتثناءات 

تقــوم المؤسســة العامــة الســورية للتأميــن بالتعويــض للمؤمــن 

لــه أو لمــن ينــوب عنــه األضــرار والخســائر الماديــة التــي قــد تلحــق 

بالممتلــكات المتحركــة أو الثابتــة واألبنيــة وملحقاتهــا المضمونــة 

القانــون  عــن  الخارجــة  المجموعــات  لقيــام  نتيجــة  وذلــك  

والعصابــات االرهابيــة بمــا يلــي:

- األعمال اإلرهابية واألذى العمدي

- العنف السياسي واإلضطربات الشعبية

- العمليات الحربية والحرب األهلية 

- أي عمــل أو فعــل يصــدر عــن أي ســلطة قائمــة شــرعًا لغــرض قمــع 

اإلخــالل باألمــن العــام أو التقليــل مــن نتائجــه

المجموعــات  بهــا  تقــوم  التــي  والســرقة  والســلب  النهــب   -

المســلحة والتــي تترافــق مــع األعمــال االرهابيــة اذا كان هنــاك عقــد 

الســرقة  خطــر  يغطــي 

يتــم تحديــد ســقف الضمانــة لهــذا النــوع مــن التأميــن بالنســبة 

لــه. المؤمــن  رغبــة  حســب  والممتلــكات  الماديــة  لألضــرار 

اإلعفاءات أو التحمل: ال يوجد كونه خطر من النوع األول.

االستثناءات:

- الخســارة أو األضــرار المتســببة أو الناتجــة عــن الســرقة أو الســطو 

المســلح والدخــول عنــوة إلــى أمكنــة التأميــن والســرقة والســلب 

التــي يقــوم بهــا شــخص يشــارك فــي هــذه األعمــال إذا كان ال يوجــد 

هنــاك عقــد يغطــي خطــر الســرقة.

- الخســارة المترتبــة بســبب التوقــف الكامــل أو الجزئــي للعمــل أو 

أي انقطــاع لــه.

الشروط عند وقوع الحادث:

- تقديم تصريح خطي عن الحادث بأية وسيلة كانت متوفرة.

- تنظيــم ضبــط شــرطة بالوقائــع يثبــت أن الحــادث نتيجــة أعمــال 

إرهابيــة.

- علــى المؤمــن لــه أن يتخــذ الخطــوات التــي يراهــا الزمــة لحمايــة 

مصالــح شــركة التأميــن وعلــى نفقتــه.

بأنهــا  علــم  علــى  وهــو  مطالبــات  بأيــة  لــه  المؤمــن  تقــدم  اذا   -

فــإن  ذلــك  ســوى  أو  بمبلغهــا  يتعلــق  فيمــا  احتياليــة  أو  كاذبــة 

المقدمــة  المطالبــات  كافــة  وتســقط  الغيــة  تصبــح  الوثيقــة 

. جبهــا بمو

بعــد  إال  المفعــول  ســاري  هــذا  التأميــن  عقــد  ملحــق  يعتبــر  ال   -

توقيعــه مــن األطــراف المعنيــة وتســديد القســط المترتــب عليــه 

فيما يخص الشروط الخاصة لهذا العقد:

ال يغطــي ملحــق عقــد التأميــن لهــذا النــوع مــن أنــواع الخطــر مــا 

يلــي :

- البضائــع الموجــودة لــدى المؤمــن لــه علــى ســبيل األمانــة أو 

العمولــة  أســاس  علــى 

- سبائك المعادن الثمينة واألحجار الكريمة غير المرصعة 

- أية تحف أو أعمال فنية باهظة الثمن 

- المخطوطات والتصاميم واألنماط والنماذج والقوالب 

نوعهــا  كان  مهمــا  أخــرى  وثائــق  وأيــة  والســندات  األســهم   -

ودفاتــر  والشــيكات  المعدنيــة  أو  الورقيــة  والعملــة  والطوابــع 

أخــرى. تجاريــة  دفاتــر  وأيــة  الحســابات 

- المتفجرات.

- اذا كانــت قيمــة الممتلــكات المؤمــن عليهــا تزيــد،  بتاريــخ انــدالع 

بنتيجــة أي خطــر مؤمــن ضــده  أعمــال تهديــم  بدايــة  أو  أي حريــق 

يعتبــر  التأميــن  مبلــغ  عــن  بمجموعهــا  الملحــق،  هــذا  بموجــب 

المؤمــن لــه عندئــذ ضامنــًا لنفســه بالنســبة لفــرق القيمــة ويتحمل 

جــزءاً متناســبًا عــن الخســائر أو االضــرار. وإذا كان التأميــن ينــص علــى 

عــدة مــواد وحــدد مبلغــًا للتأميــن بالنســبة لــكل مــادة فــإن أحــكام 

هــذا البنــد تنطبــق علــى كل مــادة علــى حــدة.

المصدر : المؤسسة العامة السورية للتأمين
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أخبار التأمين

أخبار التأمين المحلية
هيئة اإلشراف على التأمين تصدر تقريرها نصف السنوي لعام 2015

تقريرهــا  التأميــن  علــى  اإلشــراف  هيئــة  أصــدرت 
شــركات  أعمــال  نتائــج  عــن   2015 للعــام  الســنوي  نصــف 

التأميــن الخاصــة والــذي تضمــن بيانــات حــول أقســاط شــركات 

التأميــن وأقســاط الفــروع والتعويضــات المدفوعــة وحصــص 

المعيديــن مــن األقســاط ومــن التعويضــات إضافــة إلــى األربــاح 

التشــغيلية واألربــاح الصافيــة وربحيــة الســهم وحقــوق الملكيــة 

والمقبوضــة  المدفوعــة  والعمــوالت  الموجــودات  وإجمالــي 

لــدى شــركات التأميــن الخاصــة، حيــث أظهــرت نتائــج أعمــال 

النصــف األول مــا يلــي:

شــركات  حققتهــا  التــي  التأميــن  أقســاط  إجمالــي  1- بلــغ 

عــام  مــن  األول  النصــف  فــي  التأميــن  فــروع  كافــة  فــي  التأميــن 

/3,068,482,956/2015/ ليــرة ســورية بانخفــاض عــن العــام الســابق بنســبة 3.27% والــذي بلغت أقســاطه /3,172,107,178/ ليرة ســورية.

2-     حقــق فــرع التأميــن اإللزامــي الحصــة األكبــر مــن الســوق بنســبة 44,9% حيــث حقــق أقســاطًا بلغــت /1,377,975,375/ يليهــا فــرع 

التأميــن الصحــي حيــث بلغــت نســبته 16% مــن إجمالــي أعمــال الســوق حيــث حقــق أقســاطًا بلغــت /493,162,396/ ليــرة ســورية، وجــاء 

تأميــن الســيارات الشــامل بالمرتبــة الثالثــة حيــث شــكل 13% مــن إجمالــي الســوق بنســبة نمــو 11,9% عــن العــام الماضــي وبلغــت 

ل.س.  /411,018,648/ أقســاطه 

3-     حققــت تأمينــات الحــوادث العامــة أعلــى نســبة نمــو بلغــت 150% عــن العــام الماضــي بأقســاط بلغــت /132,129,975/ ل.س شــكلت 

4,3% مــن إجمالــي أعمــال الســوق، كمــا حقــق التأميــن الصحــي نمــواً بنســبة 19.5% حيــث بلغــت أقســاطه /493,162,396/ ل.س بحصــة 

ســوقية حوالــي 16% مــن إجمالــي أعمــال الســوق، أمــا تأميــن الســيارات الشــامل فقــد حقــق نســبة نمــو 11,9 % عــن العــام الماضــي.

4-     أكبــر انخفــاض فــي األقســاط حصــل فــي التأمينــات الهندســية حيــث كان االنخفــاض بنســبة 66% نظــراً إلــى تباطــؤ حركــة اإلعمــار 

والعديــد مــن المشــاريع، حيــث بلغــت األقســاط /14,047,824/ ل.س يليــه فــي االنخفــاض تأمينــات الحريــق بنســبة حوالــي 47% عــن العــام 

الماضــي حيــث بلغــت أقســاطها /265,826,460/ وشــكلت حوالــي 9% مــن إجمالــي أعمــال الســوق.
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اجتماع لموظفي االتحاد السوري لشركات التأمين

العقيلة للتامين التكافلي ترعى حفل تكريم الطالب االوائل في حلب

عقــد االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن اجتماعــًا لموظفيــه العاملين فــي مقــر األمانــة العامــة وموظفــي مراكــز الخدمــة بمنطقة 
دمشــق باإلضافــة لمــدراء المناطــق وذلــك يــوم الســبت 3-10-2015 فــي فنــدق الدامــا روز دمشــق.

هــدف االجتمــاع إلــى تعزيــز التواصــل بيــن الموظفيــن والتطــرق إلــى مشــاكلهم ومراجعــة األعمــال المنجــزة والخطــط التــي وضعــت  فــي 

بدايــة العــام. 

ــاهمة منهــا فــي النشــاط االجتماعــي، وضمــن إطــار  مس
التكافلــي  للتأميــن  العقيلــة  شــركة  قامــت  االجتماعيــة،  المســؤولية 

بالمشــاركة فــي رعايــة حفــل تكريــم الطــالب األوائــل فــي معهــد النخبــة 

ومركــز نخبــة حلــب ، وذلــك يــوم الســبت  2015-9-11.

فقــد قدمــت الشــركة وبالتعــاون مــع إدارة المعهــد وثيقــة تأميــن صحــي 

مــن الدرجــة األولــى لطــالب المعهــد األوائــل فــي الشــهادة الثانويــة 

بفرعيهــا العلمــي واألدبــي وكذلــك شــهادة التعليــم األساســي.

والثانــي  حلــب  محافظــة  مســتوى  علــى  األول  الطالــب  خصــت  وقــد 

علــى مســتوى القطــر بوثيقــة تأميــن ضــد الحــوادث الشــخصية إلــى 

جانــب التأميــن الصحــي، حيــث حضــر الســيدان محمــد عدنــان أبــو النصــر وغــزوان ســعود بصفتهمــا ممثليــن عــن الشــركة وقامــا بتســليم 

وثائــق التأميــن للطــالب المكرّميــن.

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  A

utum
n Issue

  I  2
0
1
5



Issue 22

54

أخبار التأمين

  

شركة العقيلة تزور دار السعادة للمسنين

ندوة لموظفي شركات التأمين السورية
تحت إشراف االتحاد العربي إلعادة التأمين

فــي إطــار المســؤولية االجتماعيــة تجــاه 
أبنــاء المجتمــع واحتفــااًل بيــوم المســنين، قامــت 

ــادرة  ــي كمب ــن التكافل ــة للتأمي ــركة العقيل إدارة ش

اجتماعيــة و إنســانية بزيــارة لدارالســعادة للمســنين 

بالمــزة بدمشــق.

األجنحــة  فــي  العقيلــة  شــركة  ممثلــو  وتجــول 

وغــرف اإلقامــة و قدمــوا الهدايــا العينيــة للمســنين 

المســنين  بيــوم  مســاعدة  و  محبــة  كعربــون 

شــرح  إلــى  الــدار  علــى  القائميــن  مــن  واســتمعوا 

حــول الرعايــة والعنايــة التــي تقدمهــا الــدار وفــق مــا 

المســنين. حــاالت  تتطلبــه 

مــن  عــدد  بمشــاركة  االحتفــال  الزيــارة  خــالل  وتــم 

الصحــة ملــؤه  ســعيداً  عامــًا  الكــرام  للنــزالء  العقيلــة  شــركة  تمنــت  حيــث  الــدار  إدارة  و  الشــركة  وإدارة  النــزالء 

 والخيــر. كمــا شــكرت إدارة الــدار شــركة العقيلــة علــى هــذه اللفتــة الكريمــة التــي أدخلــت الســعادة إلــى قلــوب النــزالء وزادت مــن ثقتهــم 

بأنفســهم وبالمجتمــع المحيــط بهــم.

يشــار إلــى أن “شــركة العقيلــة للتأميــن التكافلــي” هــي شــركة مســاهمة مغفلــة ســورية، تأسســت فــي 16 كانــون األول 2007، وهــي أول 

شــركة تأميــن تكافلــي تحصــل علــى إذن مباشــرة العمــل مــن “هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن الســورية” برقــم 11 فــي ســجل الهيئــة، وســجل 

تجــاري رقــم 15185..

ــت شــركة االتحــاد العربــي إلعــادة التأميــن نــدوة حــول إعــادة التأميــن لموظفــي شــركات التأميــن الســورية وتــم االفتتــاح  أقام
برعايــة األســتاذ الدكتــور عزيــز صقــر، رئيــس مجلــس إدارة شــركة االتحــاد العربــي إلعــادة التأميــن، وحضــور األســتاذ الدكتــور عمــار ناصــر آغــا مدير 

عــام هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن واألســتاذ الدكتــور مالــك حســن مديــر عــام شــركة ميديكســا للخدمــات الطبيــة والســيد عبــد القــادر دويــك 

الرئيــس التنفيــذي للبنــك الدولــي اإلســالمي واألســتاذ عبــد العزيــز صليبــي معــاون مديــر عــام المؤسســة الســورية للتأميــن. وقــد تميــزت 

النــدوة  بالنجــاح  مــن حيــث اإلعــداد والحضــور المتميــز والمعلومــات القيمــة التــي قدمهــا المحاضــرون، وكان برنامــج النــدوة كالتالــي:

الثالثاء 2015/10/20 
االفتتاح بكلمة للسيد رئيس مجلس اإلدارة األستاذ الدكتور عزيز صقر

المحاضرة :العوامل المؤثرةعلى االكتتاب لدى شركات التأمين )المتحدث األستاذ سعد جواد علي 
مدير اإلدارة الفنية بشركة االتحاد العربي إلعادة التأمين(

األربعاء2015/10/21 
المحاضرة: إدارة المطالبات وتسوية التعويضات

)المتحدث األستاذ حسين العمر مدير إدارة الحسابات الفنية(

الخميس2015/10/22 

المحاضرة الثالثة: عموالت األرباح وطرق احتسابها )المتحدث األستاذ أحمد عاتكة رئيس مجموعة 
اكتتاب باقي فروع التأمين والتأمين التكافلي(

 Bank المحاضرة الرابعة: التعريف بالمصارف اإلسالمية وعالقاتها مع شركات التأمين من خالل الـ
Insurance )المحاضر األستاذ عبد القادر دويك الرئيس التنفيذي للبنك الدولي  اإلسالمي(.
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ــزم شــركة أكســا للتأميــن، المدرجــة فــي بورصــة باريــس، اســتثمار نحــو 500 مليــون  تعت
جنيــه خــالل الثــالث ســنوات القادمــة وذلــك مــن خــالل تقديــم خدمــات التأميــن علــى الحيــاة 
والصحــة واألمــالك والحــوادث لألفــراد والشــركات، وفًقــا لمــا قالــه »دينيــس دوفيــرون«، نائــب 

الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة أكســا العالميــة.
الموافقــات  علــى  الماضــي  شــهرآذار  خــالل  حصلــت  قــد  العالميــة  أكســا  مجموعــة  وكانــت 
المبدئيــة لتقديــم الخدمــات التأمينيــة فــي الســوق المصريــة، حيــث قامــت المجموعــة العالميــة باالســتحواذ علــى شــركة التجــاري 

الدولــي للتأميــن علــى الحيــاة مقابــل مليــار جنيــه.
وقــال »دوفيــرون« إن الشــركة تعتــزم إنشــاء بنيــه تحتيــة فــي قطــاع التأميــن لخدمــة العمــالء الحالييــن، باإلضافــة لجــذب المزيــد مــن 

العمــالء الجــدد.
وبحســب حســن الشبراويشــي، الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب لشــركة أكســا مصــر، فــإن الســوق المصريــة مازالــت واعــدة، حيــث 
أن حجــم تعامــالت قطــاع التأميــن فــي مصــر يصــل إلــى نحــو 1.8 مليــار يــورو، كمــا يصــل معــدل االختــراق إلــى 0.7%، وهــو مــا يشــير إلــى 
إمكانيــة التوســع فــي مجــال قطــاع التأميــن، مشــيًرا إلــى أن الشــركة تهــدف إلــى تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة باإلضافــة إلــى توفيــر 

خدمــات التأميــن الشــاملة لألنشــطة التجاريــة الكبيــرة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة.
ويــري جيــروم دروس، الرئيــس التنفيــذي لشــركة أكســا لمنطقــة الشــرق األوســط وإفريقيــا، أن قطــاع التأميــن فــي منطقــة الشــرق األوســط 

وإفريقيــا هــو األســرع نمــًوا علــى مســتوي العالــم، مشــيًرا إلــى أن الشــركة تهــدف إلــى التوســع فــي نطــاق عملهــا فــي مصــر.

أكسا للتأمين.. تستثمر 500 مليون جنيه في مصر

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  A

utum
n Issue

  I  2
0
1
5



Issue 22

56

رئيس االتحاد االردني لشركات التأمين: خسائر األمطار بالماليين 
والشركات ستعوض المتضررين حسب بوالص التأمين

ــد رئيــس االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن الدكتــور علــي الوزنــي، أن الخســائر التــي ألحقتهــا الظــروف الجويــة التــي ســادت  أك
المملكــة فــي اآلونــة األخيــرة تجــاوزت مالييــن الدنانيــر لألفــراد والمنشــآت وبعــض القطاعــات التجاريــة.

وبّيــن الوزنــي فــي تصريــح لـــ »الــرأي« أن شــركات التأميــن ســتعّوض المتضرريــن جــراء تلــك األجــواء ومــا تســببت بــه مــن أضــرار ماديــة وبشــرية 

كل حســب بوليصــة التاميــن التــي يحملهــا ومــا نصــت عليــه مــن بنــود تعطــي المتضرريــن الحــق فــي أخــذ تعويــض عــن الخســارة التــي 

تعــرض لهــا.

وأشــار إلــى أن كافــة المؤمنيــن لديهــم بوالــص تأميــن تنــص علــى حقــوق المؤمــن لــه وحالــه الضــرر التــي يحــق لــه التعويــض فــي حــال 

لحــق بــه ضــرر بغــض النظــر عــن األســباب ومنهــا األمطــار والفياضانــات التــي حصلــت باألمــس، مؤكــداً أن شــركات التأميــن لــن تتوانــى عــن 

إعطــاء كل ذي حــق حقــه فــي حــال ثبــت أن تضــرره ناجــم عــن ســبب تمــت اإلشــارة إليــه فــي بوليصــة التأميــن التــي حصــل عليهــا مــن شــركة 

التأميــن التــي يتعامــل معهــا .

وقــال رئيــس االتحــاد إن االتحــاد والشــركات لــم تحــص بعــد حجــم األضــرار وال قيمتهــا الماليــة والماديــة والتــي تقــدر بشــكل أولــي بمالييــن 

الدنانيــر، فيمــا ســتتم  دراســة طلبــات التعويــض فــي حــال التقــدم بهــا وإعطــاء مــن يســتحق تعويضــًا إذا مــا تحققــت شــروط العقــود 

والبوالــص التأمينيــة .

أخبار التأمين
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أخبار التأمين

يتقــدم االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن بأطيــب التهانــي فــي مناســبة تكريــم الســيد عبــد الخالــق رؤوف خليــل، األميــن العــام 
لالتحــاد العــام العربــي للتأميــن، بمنحــه جائــزة )اإلنجــاز مــدى الحيــاة( لمــا كان لــه مــن دور كبيــر فــي تطويــر واغنــاء صناعــة التاميــن العربيــة ، 

وذلــك ضمــن الحفــل الثانــي لجوائــز صناعــة التأميــن فــي الشــرق األوســط لعــام 2015 الــذي أُقيــم فــي الســابع عشــر مــن نوفمبــر الجــاري فــي 

دبــي ، وقــد ضمــت هيئــة التحكيــم 26 عضــواً مختصــًا فــي عالــم األعمــال بالشــرق األوســط. وقــد شــهد الحفــل حضــور عــدد مــن المندوبيــن 

مــن قطــاع التأميــن .

كمــا يتقــدم االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن بالمباركــة لمعهــد التأميــن العربــي ممثــاًل بمجلــس اإلدارة ومجلــس األمنــاء نيلــه جائــزة  

ــادرة التعليــم والتدريــب  للعــام 2015  . مب

يذكــر أن معهــد التأميــن العربــي مرخــص بموجــب القانــون رقــم 16 تاريــخ 2007/7/1 ويقــع مقــره الرئيســي فــي مدينــة دمشــق برأســمال قــدره 

/10.000.000/ $ عشــرة مالييــن دوالر أميركــي. وقــد ســاهم فــي تأســيس المعهــد حوالــي 40 شــركة تأميــن فــي الوطــن العربــي. 

إليكم جدول جوائز صناعة التأمين في الشرق األوسط لعام 2015 كاماًل:

جوائز صناعة التٔامين
في الشرق األوسط لعام 2015
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أخبار التأمين العالمية
الصين تشمل جميع مواطنيها في خدمات التٔامين الصحي بنهاية العام الحالي

ارتفاع قتلى الكوارث الطبيعية في 2015

نمو كبير ألسواق التأمين  إقليميًا

ــت الحكومــة الصينيــة توســيع نطــاق خدمــات التأميــن الصحــي بحيــث تشــمل جميــع المواطنيــن بحلــول نهايــة العــام  أعلن
الحالــي. ونشــرت الحكومــة الصينيــة بيانــًا عبــر موقعهــا اإللكترونــي أوضحــت فيــه أن خدمــات التأميــن الصحــي ســتغطي 50 بالمئــة مــن 

نفقــات عــالج األمــراض الخطيــرة »فــي محاولــة لتخفيــف عــبء نفقــات العــالج بشــكل أكثــر فعاليــة«.

ويعتبر هذا القرار خطوة جديدة نحو إصالح نظام التأمين الصحي الذي يثير سخطًا شعبيًا.

ويقــول الكثيــر مــن المواطنيــن الصينييــن إنــه فــي ظــل النظــام الحالــي قــد تتســبب نفقــات العــالج مــن األمــراض الخطــرة كالســرطان 

والســكر فــي إفــالس عائــالت بأكملهــا.

وأنفقــت الصيــن حوالــي 480 مليــار دوالر علــى خطــط إصــالح التأميــن الصحــي منــذ عــام 2009 لكنهــا تواجــه مشــكالت مثــل قلــة أعــداد 

األطبــاء وهجــوم المرضــى علــى الطاقــم الطبــي وســوء نظــام توزيــع األدويــة.

كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يصــل إنفــاق الصيــن علــى خدمــات التأميــن الصحــي إلــى تريليــون دوالر بحلــول عــام 2020، فيمــا يــرى خبــراء 

اقتصاديــون صينيــون أنــه مــن الضــروري أن تطــور الصيــن خدمــات التأميــن الصحــي لدعــم االقتصــاد وزيــادة االســتهالك المحلــي.

ارتفــع إجمالــي الوفيــات الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة، مثــل الــزالزل والعواصــف والحــرارة، بصــورة حــادة خــالل األشــهر الســتة 
األولــى مــن العــام الحالــي، وفــق مــا ذكرتــه شــركة »ميونيــخ ري«، أكبــر شــركات إعــادة التأميــن فــي العالــم.

غيــر أن الشــركة قالــت فــي تقريرهــا نصــف الســنوي إن الكلفــة االقتصاديــة لمثــل هــذه الحــوادث تراجعــت إلــى 35 مليــار دوالر مــن 42 مليــار 

دوالر، ممــا يعكــس حقيقــة أن معظــم الكــوارث تحــدث فــي مناطــق العالــم الفقيــرة.

وارتفع إجمالي عدد القتلى إلى 16 ألف شخص خالل النصف األول من العام الجاري.

ويســاعد قطــاع إعــادة التأميــن شــركات التأميــن العاديــة فــي تغطيــة التكاليــف والتعويضــات عــن األضــرار الجســيمة الناجمــة عــن األعاصيــر 

والــزالزل، مقابــل أقســاط يدفعهــا المؤمــن عليهــم مــن عمــالء شــركات التأميــن.

ــر تقريــر جديــد لشــركة »إيــه إم بيســت«، النمــو الكبيــر ألســواق التأميــن فــي منطقــة الشــرق األوســط خــالل العقــد الماضــي  أظه
حيــث أشــار إلــى أن إجمالــي أقســاط التأميــن تجــاوز 50 مليــار دوالر فــي عــام 2014. وكانــت مــن أبــرز األســواق الرئيســة، اإلمــارات والســعودية 

وإيــران وتركيــا. وأوضــح التقريــر أنــه فــي حيــن ازداد حجــم ســوق التأميــن فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا إال أنهــا ال تــزال معتمــدة 

علــى دعــم إعــادة التأميــن العالمــي.

أخبار التأمين
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اللقاء الثاني لموظفي قطاع التأمين

ــت إشــراف االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن، أقيــم اللقــاء الثانــي لموظفــي قطــاع التأميــن يــوم الســبت 7-11-2015 فــي  تح
قاعــة المتنبــي فــي فنــدق الدامــا روز.

هــدف اللقــاء إلــى زيــادة التواصــل والتفاعــل بيــن موظفــي الشــركات المختلفــة باإلضافــة إلــى توزيــع بطاقــات عضويــة للعامليــن فــي 

قطــاع التأميــن بحيــث تجمــع هــذه البطاقــة موظفــي شــركات التأميــن تحــت مظلــة واحــدة وتقــدم لهــم مجموعــة مــن التســهيالت 

والحســومات.

يذكر أن اللقاء األول لموظفي قطاع التأمين كان قد أقيم على مسبح فندق الداما روز بتاريخ 2014-9-20.
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االتحاد السوري لشركات التأمين يشارك في 
المعرض االقتصادي اإلعالمي إلعادة اإلعمار 

بمشــاركة مــن االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن، افتتــح معــاون وزيــر اإلعــالم المهنــدس معــن حيــدر المعــرض االقتصــادي 
اإلعالمــي إلعــادة اإلعمــار، الــذي أقامتــه المؤسســة العربيــة لإلعــالن برعايــة وزيــر اإلعــالم األســتاذ عمــران الزعبــي  فــي فنــدق »دامــاروز« بدمشــق 

مــن 13 ولغايــة 15 مــن شــهر أيلــول 2015.
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مشاركة االتحاد السوري لشركات التأمين
في معرض ومؤتمر سيفبا

االتحاد السوري يشارك في معرض إعادة االعمار 

االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن فــي المعــرض  شــارك 
والمؤتمــر الســوري الدولــي للمصــارف وتمويــل المشــاريع الصغيــرة /

ســيفبا/ وذلــك فــي فنــدق الدامــا روز مــن 8 ولغايــة 10 مــن شــهر أيلــول 2015.

خليــل،  عبــداهلل  االســتثمار  لشــؤون  الدولــة  وزيــر  الســيد  االفتتــاح  حضــر 

وقــدم االتحــاد الســوري خــالل المؤتمــر المرافــق للمعــرض محاضرتيــن 

تعريفيتيــن عــن التأميــن قدمهمــا الســيدان المدربــان ماهــر ســنجر ومحــي 

الديــن الشــعار.

شــارك االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن فــي معــرض إعــادة االعمــار والــذي أقيــم علــى أرض مدينــة المعــارض فــي الفتــرة 
الممتــدة بيــن 16-20 أيلــول.

نشاطات

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  A

utum
n Issue

  I  2
0
1
5



Issue 22

66

Insurance Awarences

AA force majeure clause frees both parties in a contract 

from fulfilling their obligations in the event of some 

catastrophic or unexpected occurrence.

In French, force majeure means “greater force.” Such 

clauses are intended to help parties when something 

unavoidable happens that disrupts life and makes 

routine responsibilities, like paying a mortgage, 

impossible. They are key tools commonly used in 

contracts.

A typical example of a force majeure clause is found 

in many mortgage contracts. If a fire, flood or lightning 

strike destroys the house, the clause can relieve the 

homeowner from her obligations.

Other events beyond the control of parties in a contract 

could be earthquakes, droughts, explosions, hurricanes 

or other weather disturbances sometimes called acts of 

God. The effects of Hurricane Katrina in 2005 served 

as a reminder of how difficult fulfilling the obligations 

of a contract can be in the face of a natural disaster.

Some contracts may include war, acts of terrorism, civil 

disorder or labor strikes in a force majeure clause.

Many courts will interpret force majeure clauses strictly 

by the occurrences or events they list. It’s important to 

provide clear definitions of what the clause covers.

What is a Force Majeure?
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A
The challenge of Customer Satisfaction
At renewal time, most of insurers pay special attention 

to their old experience and relationship with their 

actual insurance companies; in a particular way; they 

review their claim history to see if they got the correct 

insurance coverage or they needed more.

Without insurers’ satisfaction, the relationship with an 

insurance company will be subject to many factors 

which could affect positively or undesirably this 

relationship as follows : 

• Lack of correct customer care.

• Weaknesses in applied Quality management 

system. 

• Claims payment service.

• Unsatisfied Insurer history.

• Negative broker or agent role.

• Rival competitive environment.

• Uncompetitive rate (insurance price). 

• Etc.

Consequently; most insurance companies are working 

today on overtaking this challenge and enhancing 

their customers’ satisfaction through using various 

approaches such as: 

• Increasing access to insurance products through 

special techniques such as using phone applications 

or electronic web sites.

By: Maher Sinjar

• Bridging up an exceptional relationship with their 

customers.

• Customizing their products to meet customers’ needs 

and requirements.

• Increasing the number of branches to be near their 

customers.

• Working on different types of agreements with 

banks in order to enhance their insurance portfolio, 

increase access to insurance and clients’ satisfaction.

 The results of customers’ satisfaction could exceed the 

expectation of insurance companies because of the 

following reasons:

• It is a primary indicator of customers’ loyalty.

• It is a point of differentiation.

• Stability of insurance portfolio.

• Low customers complaints. 

• Increasing of revenue.

Today, all insurance companies aspire to build up 

sound customers’ satisfaction indicators which reflect 

their image, brand and improve their annual turnover 

especially in a competitive work environment.

Finally, Clients’ satisfaction became one of the main 

indicators used worldwide for rating companies 

regardless of the types of their activities.
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to a The Bishop Company LLC report. If an underlying 

index returns %20, a policyholder may only realize a 

%10 to %12 return with these caps in place. 

POTENTIAL HIDDEN DANGERS

Indexed universal life insurance policies are subject 

to unique dynamics given their use of stock options. 

Under the Black-Scholes model, stock options are 

priced based on, among other things, interest rates 

and the volatility of an underlying index. Option 

prices increase when market volatility rises, which 

could leave less money to purchase options and result 

in higher fees or less-attractive caps.

The use of stock options also eliminates dividends from 

any index return calculation, which usually account 

for %2 to %4 of total market return. Without these 

returns, policyholders may generate a lower return 

than the benchmark indexes, which is an important 

consideration over the long run, where compounding 

returns on small percentages makes a big difference. 

Finally, the performance of financial assets depends 

largely on market timing. For example, someone 

establishing an IUL during the economic recovery may 

have realized their full cap returns over the ensuing 

five years, but those establishing the policy in 2007 

may have realized no returns for the first several years 

of their policy, which can be quite costly relative to 

guaranteed fixed rate ULs.

HIGHER COSTS & EXPECTATIONS

Most indexed universal life insurance policies have 

considerably higher expenses, since they must 

develop and maintain complex derivative portfolios. 

In a study evaluating 15 different carriers over a 45 

year period, the cumulative policy charges per 1$ 

million of net amount at risk was %45 higher in IUL 

policies relative to UL policies — costs that are usually 

passed on to consumers.

Often times, these higher costs may not be fully 

reflected in aggressive assumptions that are often 

presented in the sales literature. The fact that many 

policies are sold based on accumulating cash value 

rather than guaranteeing benefits — presumably the 

point of life insurance — signals the height of the 

disconnect and lofty expectations when convincing 

individuals to purchase IULs. 

Financial advisors and individuals should be keenly 

aware of these costs and expectations when evaluating 

their options.

REDEEMING QUALITIES

Indexed universal life insurance policies may have 

many ‹gotchas› and concerns, but there are still some 

reasons to consider them. When using in the right 

situation with reasonable expectations, some clients 

could benefit from the potential for greater returns if 

they aren’t relying as much on the guaranteed income. 

The greater flexibility also has numerous timing-related 

benefits.

Some IULs also come with guaranteed contractual 

benefits through riders, which can actually provide 

guaranteed benefits that are comparable to general 

account products. The key is carefully reading through 

the literature and using the right calculations to 

determine exactly what the assumptions are, if they 

match the advisor’s assumptions, and what those 

mean for the client.

THE BOTTOM LINE

There are many risks that financial advisors and 

individuals should consider before purchasing an 

IUL — including some sneaky risk factors that may be 

difficult to identify. By properly vetting these policies 

beforehand, these parties can avoid entering into 

contracts that could prove costly over the long run
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UUniversal Life insurance policies come in many 

different flavors, ranging from low-risk fixed rate to 

higher risk variable models. Of course, the trade-off is 

that fixed rate models have lower returns and variable 

models involve the potential for a decline in value. 

A new rapidly growing type of policy promises to 

offer the benefits of both worlds — equity-like returns 

without the risk.

According to LIMRA Insurance Research, indexed 

universal life insurance policy premiums increased 

%23 in 2014, representing the majority of all universal 

life premiums at %52 and %20 of all individual 

life premiums.Financial advisors and individuals 

considering such plans should take note of several 

risks, however, when considering indexed universal 

life policies that may not be immediately obvious on 

the surface.

In this article, we’ll take a look at some risks associated 

with indexed universal life when being considered by 

both financial advisors and individuals.

UNDERSTANDING IUL POLICIES

Indexed universal life insurance policies give 

policyholders the option to allocating all or a portion 

of their net premiums (after expenses) to a fixed or 

indexed account. While the fixed accounts works by 

crediting interest at a stated interest rate, the index 

accounts credits interest based on the performance of 

an underlying index with a floor of %0 return and a 

cap rate and/or participation cap on the return.

 The dynamics of indexed universal life policies begin 

to get a bit murkier when looking at how the index 

exposure is built. Rather than purchasing equities 

outright, the insurance company typically enters into 

options contracts using some portion of the policy 

premium, which enables them to pass on the upside 

gains without the downside losses — but at the cost of 

an additionalcounterparty risk.

Many insurance companies provide minimum cap 

rates of between %1 and %4 and participation rates of 

around %50, although some provide non-guaranteed 

cap rates of around %10 to %14 and participation 

rates in excess of %100 in sales materials, according 

Indexed 

Universal 

Life Policies:

Watch 

These Risks
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Guild Coverage
In the dark and middle ages, most craftsmen were 
trained through the guild system. Apprentices spent 
their childhoods working for masters for little or no pay. 
Once they became masters themselves, they paid dues 
to the guild and trained their own apprentices. The 
wealthier guilds had large coffers that acted as a type 
of insurance fund. If a master›s practice burned down, a 
common occurrence in the wooden hovels of medieval 
Europe, the guild would rebuild it using money from 
its coffers. If a master were robbed, the guild would 
cover his obligations until money started to flow in 
again. If a master were suddenly disabled or killed, the 
guild would support him or his widow and family. This 
safety net encouraged more and more people to leave 
farming and take up trades. As a result, the amount of 
goods available for trade increased, as did the range 
of goods and services available. The style of insurance 
used by guilds is still around today in the form of «group 
coverage». (To discover the basics to insurance.)
Dangerous Waters
The practice of underwriting emerged in the same 
London coffeehouses that operated as the unofficial 
stock exchange for the British Empire. In the late 1600s, 
shipping was just beginning between the New World 
and the old as colonies were being established and 
exotic goods were ferried back. A coffeehouse owned 
by Edward Lloyd, later of Lloyd›s of London, was the 
primary meeting place for merchants, ship owners 
and others seeking insurance. (To read more about the 
history of the stock exchange . 
A basic system for funding voyages to the new world 
was established. In the first stage, merchants and 
companies would seek funding fromventure capitalists. 
The venture capitalists would help find people who 
wanted to be colonists, usually those from the more 
desperate areas of London, and would purchase 
provisions for the voyage. In exchange, the venture 
capitalists would be guaranteed some of the returns 
from the goods the colonists would produce or find in 
the Americas. It was widely believed that you couldn›t 
take two left turns in America without finding a deposit 
of gold or other precious metals. When it turned out that 
this wasn›t exactly true, venture capitalists still funded 

voyages for a share of the new bumper crop: tobacco.
After the voyage was secured by venture capitalists, the 
merchants and ship owners would go to Lloyd›s and 
hand over a copy of the ship›s cargo to be read to the 
investors and underwriters who gathered there. The 
people interested in taking on the risk for a set premium 
would sign at the bottom of the manifest beneath the 
figure indicating what share of the cargo they were 
taking responsibility for (hence, underwriting). In this 
way, a single voyage would have multiple underwriters, 
who would try to spread their risk as well by taking 
shares in several different voyages.
By 1654, Blaise Pascal, the Frenchman who gave 
us the first calculator, and his countryman Pierre de 
Fermat discovered a way to express probabilities and, 
thereby, understand levels of risk. Pascal›s triangle led 
to the first actuary tables that were, and still are, used 
when calculating insurance rates. These formalized the 
practice of underwriting and made insurance more 
affordable.
Fire and Plague
In 1666, the great fire of London destroyed around 
14,000 buildings. London was still recovering from 
the plague had that ravaged it a year earlier, and 
many survivors found themselves without homes. As a 
response to the chaos and outrage that followed the 
burning of London, groups of underwriters who had 
dealt exclusively in marine insurance formed insurance 
companies that offered fire insurance. Armed with 
Pascal›s triangle, these companies quickly expanded 
their range of business. By 1693, the first mortality table 
was created using Pascal›s triangle and life insurance 
soon followed. (To keep reading about insurance .
The Slow Exodus to America
Insurance companies thrived in Europe, especially after 
the industrial revolution. In America, the story was very 
different. Colonists› lives were fraught with dangers that 
no insurance company would touch. As a result of lack 
food, wars with indigenous people and disease, almost 
three out of every four colonists died in the first 40 years 
of settlement. It took more than 100 years for insurance 
to establish itself in America. When it finally did, it 
brought the maturity in both practice and policies that 
developed during that same period of time in Europe. 

Insurance Awarences
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IIf risk is like a smoldering coal that may spark a fire at any moment, 

then insurance is our fire extinguisher.

Countries and their citizens need something to spread risk among 

large numbers of people and to move risk to entities that can 

handle it. This is how insurance emerged. 

King Hammurabi›s Code

The main concept of insurance - that of spreading risk - has been 

around as long as human existence. Whether it was hunting giant 

elk in a group to spread the risk of being the one gored to death 

or shipping cargo in several different caravans to avoid losing the 

whole shipment to a marauding tribe, people have always been 

wary of risk.

The first written insurance policy appeared in ancient times on a 

Babylonian obelisk monument with the code of King Hammurabi 

carved into it. The «Hammurabi Code» was one of the first forms 

of written laws. These ancient laws were extreme in most respects, 

but it offered basic insurance in that a debtor didn›t have to pay 

back his loans if some personal catastrophe made it impossible 

(disability, death, flooding, etc.).

The History Of Insurance

Insurance Awarences
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U

W h a t  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n
underwriting and investment income for an 
insurance company?

Underwriting and investing are two different methods an insurance company uses to generate income. The 

underwriting income is the profit generated by an insurance company from its underwriting business, while 

investment income is profit from investing in the financial markets.

The underwriting income is the profit generated by an insurance company by charging a fee, or premium, for 

the risk it takes on when accepting a liability and insuring the party over a specified period of time. Underwriting 

income is calculated as the difference between an insurance company›s earned premiums and its expenses, 

claims and any dividends paid out when settling policies.

Contrary to underwriting income, investment income is the income an insurance company generates from its 

capital gains, dividends and other investment activities related to the purchase and sale of securities. While 

underwriting income is the profit generated from an insurance company›s operations, investment income is the 

profit generated from its investments in financial markets.
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• Suicidal Accidents: Just as financial hardship can 

lead otherwise rational people towards murder, the 

same factors can lead people to commit suicide in 

a way so it looks accidental. This constitutes fraud 

in that it is an intentional act for the purpose of 

collecting the insurance proceeds, and would not 

have occurred if those proceeds did not exist. This 

can be a very difficult one to detect, as the medical 

examiner has final say in accidental death. Even if it 

is clearly a suicide, the claim centers on the state of 

mind, rational or not, at the time of suicide.

• Faking Death or Disability: Many life insurance 

policies have riders for disability, creating the 

temptation to fake one to get the payout. However, 

some people take it a step further and fake their 

own deaths. In both cases, the fraudster has to deal 

with the possibility of being discovered through an 

investigation.

The Cost of Insurance Fraud

Just as there are two main types of life insurance 

fraud, there are also two consequences. When 

people engage in buyer fraud, it raises the cost 

of insurance. The reason for this is very simple; 

insurance companies are really good at modeling, 

so they tweak their models to account for buyer 

fraud and then spread that cost across all their 

policyholders. In a very real way, every person who 

tries to stick it to the insurance company, ultimately 

makes your policy cost more.

In contrast, seller fraud can potentially hurt just the 

select few that experience it. It is, in every essence 

of the word, bad luck. However, on the whole, every 

time the insurance company you invest in treats 

someone badly, it loses business to a company with 

a better reputation and controls on the agents. As an 

investor, you will be tempted to move your capital to 

the better performing company, thus punishing seller 

fraud in a roundabout way. The internet has also 

helped reduce seller fraud, as many shady outfits 

and practices become exposed sooner in the game.

The Bottom Line

Insurance is a business that is built on risk analysis 

and probabilities. Every instance of insurance fraud 

puts pressure on the business, whether seller or 

buyer fraud. For this reason, many companies build 

generous contingency funds to protect them against 

fraud, as well as other unforeseen events. While 

this is good from the investor›s perspective, it does 

unfortunately lead to your personal life insurance 

premiums being higher than they otherwise would 

have been, in a more honest world. 

Insurance Awarences
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outright frauds are a type of boiler room operation, 

where a team of high-pressure scam artists dial likely 

victims to sell them false policies. Unfortunately, the 

fraud isn›t usually discovered until someone tries to file 

a claim on the policy their family member thought was 

in effect, in the event of his or her death.

• Premium Theft: The premium theft scenario is when 

the insurance rep accepts premiums, but doesn›t 

submit them to the company underwriting the policy, 

thus invalidating the policy. In this case, the agent 

essentially pockets the money. Premium theft has 

become less of an issue as more companies have 

moved towards direct deposit models, but it is still 

possible in some cases.

• Churning: Churning refers to a situation where the 

insurance rep advises the customer to cancel, renew 

and open new policies in a way that is beneficial to 

him or her, instead of beneficial to the client. This 

type of insurance fraud often targets seniors and is 

driven by the agent›s desire for larger commissions. 

Churning keeps a portfolio constantly in flux, with the 

primary purpose of lining the advisor›s pockets. 

• Over or Under Coverage: Similar to churning, 

under or over coverage occurs when an insurance rep 

convinces customers to buy coverage they don›t need, 

or sells a lesser policy and represents it as a complete 

policy. In either case, the rep is trying to maximize 

commissions and ensure the sale, rather than focusing 

on meeting the client›s needs.

Types of Buyer Fraud

Buyer fraud also comes in a number of different flavors, 

but they all center around a theme of dishonesty. Basic 

types of buyer fraud include:

• Post-Dated Life Insurance: Post-dated life insurance 

refers to a policy that has been arranged after the 

death of the person being insured, but appears to 

have been issued before death. This type of fraud is 

usually carried out with the help of an insurance agent. 

It is also one of the easier types of fraud for insurance 

companies to detect, because record keeping has 

become more stringent.

• False Medical History: Falsifying medical history 

is one of the most common types of insurance fraud. 

By omitting details such as a smoking habit or a 

pre-existing condition, the buyer hopes to get the 

insurance policy for cheaper than he or she would 

have otherwise been able.

• Murder for Proceeds: There are two versions of the 

murder for proceeds fraud. In the first, the insured 

doesn›t know they are insured and are understandably 

surprised to be murdered. In the second, the policy is 

legitimate and was taken out in better times, however, 

financial hardships lead the perpetrator to decide 

that killing his or her spouse/family member/business 

partner, for the money, is the best way out of the 

problem. 

• Lack of Insurable Interest: As with murder for 

proceeds, insuring people you shouldn›t be insuring, 

in hopes that they will die, constitutes fraud. Insurance 

is founded on the idea of protecting people from 

financial loss, so using it to gamble on lives for 

a financial gain is a perversion of the system. This 

includes viatical settlements, which combine non-

insurable interest with falsified policies taken out on 

the terminally ill.

Insurance Awarences
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What You Need 
To Know About 
Insurance Fraud

Whether you are a policyholder or a shareholder in 

an insurance company, insurance fraud affects you. 

The field of insurance is wide and fraud exists in every 

area. Therefore, in this article we are going to focus 

in on one of the most important types of insurance – 

life insurance. We will look at the major types of life 

insurance fraud and how they affect your bottom line.

It Takes Two to Tango

Insurance fraud comes in two main categories: seller 

fraud and buyer fraud. Seller fraud occurs when the 

seller of a policy hijacks the usual process, in a way 

Almost everyone is familiar with 
insurance fraud. We›ve all heard 
the stories of people who received 
millions after a car accident or 
the heartless insurance firm 
refusing to pay out to a widow 
on a technicality. Insurance 
fraud is one of the oldest types 
of fraud ever recorded, dating 
back to 300 B.C., when a 
Greek merchant sunk 
his own ship, in an 
attempt to cash in 
on the insurance, 
and drowned in the 
attempt. 

that maximizes his or her profit. Buyer fraud occurs 

when the buyer bends the process to obtain more 

coverage, or claim more cash, than he or she is rightly 

entitled to.

Types of Seller Fraud

There are many variations of seller fraud, but they all 

center around four basic types. These are:

• Ghost Companies: In the ghost company scenario, 

policies are issued and premiums accepted from 

policyholders, but the company underwriting the 

policy isn›t legitimate and often doesn›t exist. These 

Insurance Awarences
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الكلمة األخيرة

بقلم األستاذ: مهند محمد موفق السّمان
رئيس مجلس إدارة

االتحاد السوري للتأمين

ــد تســاؤالت لــدى الكثيريــن عــن دور شــركات التأميــن فــي مواكبــة  توج
الشــغب  أحــداث  عــن  الناجمــة  باألخطــار  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  الحاليــة  األزمــة 

السياســي التــي عصفــت بوطننــا الحبيــب  ومــا نجــم عنهــا مــن أضــرار، ومــا هــي 

المواطــن  إلــى حاجــة  الشــركات للوصــول  تلــك  بهــا  التــي قامــت  اإلجــراءات 

الحقيقيــة!

أخطــار  تغطيــة  عــن  التأميــن  شــركات  بعــض  إلحجــام  الرئيســي  الســبب  إن 

الحــرب واإلرهــاب ليــس رغبــة منهــا فــي عــدم التغطيــة ولكــن هــو عــدم قدرتهــا 

علــى تحمــل هــذا الخطــر الكبيــر. فشــركات التأميــن ليــس لديهــا المــالءة الماليــة 

والقــدرة لالحتفــاظ بتلــك األخطــار  والتــي تعتبــر مشــابهة لألخطــار التــي تنجــم 

عــن الكــوارث الطبيعــة وهــي أخطــار كبيــرة جــداً،ال يمكــن تحملهــا إال بوجــود 

عوامــل مســاعدة تســتطيع  شــركات التأميــن مــن خاللهــا أن تحمــل جــزءاً منهــا 

امتنعــت  الخارجيــة  التأميــن  إعــادة  شــركات  ولكــن  خارجيــًا،  التأميــن  إعــادة  و 

عــن تغطيــة هــذا النــوع مــن الخطــر إمــا بســبب الحظــر المفــروض أو الحصــار 

االقتصــادي  أو رفــع مســتوى خطــورة هــذه المنطقــة  أو عــدم االهتمــام؛

جزئيــة  تغطيــة  باتجــاه  جريئــة  خطــوات  الشــركات  معظــم  اتخــذت  ولكــن 

لتلــك األخطــار وفــق اإلمكانيــات المتاحــة لديهــا بمــا فيهــا المؤسســة العامــة 

الســورية للتأميــن والتــي تمكنــت مــن تقديــم خدمــة تغطيــة خطــر الشــغب 

مــن  تمكنهــا  مرتفعــة  ماليــة   مــالءة  تملــك  كونهــا  الشــعبية  واالضطرابــات 

. أعلــى  تغطيــة جزئيــة 

وقــد بــادرت شــركات التأميــن بمبــادرة منهــا لتغطيــة األخطــار الخاصــة مــن خــالل 

االتحــاد إلــى إطــالق مجمــع إعــادة تأميــن لألخطــار الخاصــة تشــترك فيــه كافــة 

الخطــوة   هــذه  التأميــن  علــى  االشــراف  هيئــة  باركــت  وقــد  التأميــن.  شــركات 

وحثــت علــى ضــرورة إنشــاء مثــل هــذا المجمــع بحيــث تشــترك فيــه شــركات 

التأميــن يكــون قــادراً علــى تغطيــة األخطــار الخاصــة بمــا فيهــا خطــر الشــغب 

السياســي.

كذلــك باشــر االتحــاد حاليــًا بإنشــاء نظــام مركــز اإلســتعالم Call Center  لصالح 

شــركات التأميــن، يديــره االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن بالتنســيق مــع وزارة 

الداخليــة )الضابطــة العدليــة(، بحيــث يتــم تخصيــص رقــم موحــد للتواصــل عليــه 

ــراف  ــة اإلش ــن هيئ ــن م ــراء  معتمدي ــن خب ــك تعيي ــادث وكذل ــدوث ح ــال ح ــي ح ف

علــى التأميــن ومــن وزارة العــدل ليكونــو ا، ضمــن شــبكة تــوزع جغرافــي، قادريــن 

الــى مــكان الحــادث  علــى تغطيــة معظــم المحافظــات والمناطــق للتوجــه 

الواقــع  أرض  علــى  الضــرر  وتوصيــف  مبدئــي  كشــف  بموجــب  األضــرار  لتقديــر 

بهــدف اإلســراع فــي اإلنجــاز  واختصــاراً لفتــرة إجــراءات الحــادث .

يبقــى لنــا أن نــدرك بــأن شــركات التأميــن كانــت والزالــت تبــذل قصــار جهدهــا فــي 

لعــب دور بنــاء وفاعــل وذلــك بماملكــت مــن أدوات وإمكانيــات بهــدف الوصــول 

للحالــة المثاليــة  التــي يطمــح لهــا المواطــن آخــذة باالعتبــار حجــم المســؤولية 

الملقــاة علــى عاتقهــا كقطــاع فاعــل ومؤثــر ورديــف حقيقــي لباقــي القطاعــات 

االقتصاديــة فــي الدولــة و المســاهمة بتدويــر عجلــة النمــو االقتصــادي مــن جديــد.


