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افتتاحية العدد

السياق الصحيح

بقلم األستاذ: مهند محمد موفق السّمان
رئيس مجلس إدارة

االتحاد السوري لشركات التأمين

مراقبــة  عــن  التأميــن  لشــركات  الســوري  االتحــاد  ينفــك  ال 
المتغيــرات التــي قــد تحمــل فــي خباياهــا مجموعــة مختلفــة مــن 

التأثيــرات والتناقضــات التــي قــد تؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى قطــاع 

الرياضــي يمكــن حــدوث  ٕالــى علــم االحصــاء  التأميــن. فاســتناداً 

مــن  لكــن  الســلبية،  التأثيــرات  حــدوث  بقــدر  اإليجابيــة  التأثيــرات 

الكبيــرة  األعــداد  قانــون  مــن وجهــة نظــر  أي  تأمينيــة  وجهــة نظــر 

تأثيــر  احتمــال  أضحــى  كلمــا  أكثــر  التغيــرات  حــدوث  تكــرر  كلمــا 

الســلبية. المتغيــرات  تأثيــر  اإليجابيــة مقاربــًا الحتمــال  المتغيــرات 

المتغيــرات  هــذه  ضمــن  موجــودة  ايجابــي(  )كمتغيــر  فالفرصــة 

كوجــود الخطــر لكــن االســتجابة لهــا تختلــف بحســب رؤيــة االتحــاد 

تعزيــز  مبــدء  علــى  االتحــاد  فاعتمــاد  التأميــن،  لشــركات  الســوري 

مــع  التعامــل  مقابــل  التأميــن  قطــاع  مكونــات  لكافــة  الفــرص 

وشــدة  لطبيعــة  وفقــًا  وذلــك  المناســبة،  باالســتراتيجية  األخطــار 

لعــب  أن  بعــد  بالنضــوج،  ثمــاره  بــدأت  واقعــًا  أصبــح  خطــر،  كل 

االتحــاد بالتعــاون مــع كافــة مكونــات القطــاع دور المخمــد لألخطــار 

والجــدي  المــرن  التعامــل  خــالل  مــن  الفــرص  الغتنــام  والموجــه 

والســريع.

فاالتحــاد ذو رؤيــة اعتمــدت علــى االنفتــاح علــى كافــة متطلبــات 

القطــاع والعمــل علــى تحقيقهــا بمــا يرفــع مــن ســوية القطــاع 

التأمينــي ككل ويعــزز مــن المســاواة فــي الحصــول علــى الفــرص 

نفخــر  كاتحــاد  فأصبحنــا  المكونــات،   هــذه  كل  بيــن  اإليجابيــة 

بســرعة تعاملنــا مــع متطلبــات قطــاع التأميــن وبجــودة مخرجــات 

هــذا العمــل الــذي أضحــى مثــااًل يحتــذى بــه مــن قبــل باقــي اتحــادات 

التأميــن العربيــة. فوجــود االتحــاد الســوري فــي المحافــل العربيــة 

والدوليــة كممثــل لقطــاع التأميــن ليــس ٕاال دليــل علــى نجاعــة 

هــذه الرؤيــة.

ســياقها  فــي  األمــور  بوضــع  رؤيتــه  خــالل  مــن  االتحــاد  نجــح  لقــد 

كل  لتطــال  الســياق  هــذا  ســكة  توســيع  علــى  وعمــل  الصحيــح 

مكونــات القطــاع، فالســياق الصحيــح هــو هــدف والتــزام معلــن 

وراء  القطــاع  هــذا  مكونــات  كل  فتراصــت  الجميــع  قبــل  مــن 

هــذا الســياق لتثبــت للجميــع بــأن المســتحيل ممكــن رغــم أنــف 

وانكفــاء  االقتصاديــة  العقوبــات  كل  ورغــم  الصعبــة  الظــروف 

الســورية.  الســوق  مــع  التعامــل  عــن  األجنبيــة  الشــركات  بعــض 

القمــم. أعالــي  بنجاحــه  يطــال  بقطــاع  لنــا  فهنيئــًا 
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ــركات  ــدد الش ــغ ع ــوري. ويبل ــاد الس ــي االقتص ــدة ف ــات الواع ــن القطاع ــورية م ــي س ــن ف ــاع التأمي ــر   قط يعتب
العاملــة فــي ســوق التأميــن ثــاث عشــرة شــركة منهــا شــركة حكوميــة واحــدة واثنتــا عشــرة شــركة تأميــن خاصــة منهــا 

ــامي(.  ــي )اإلس ــن التكافل ــركتان للتأمي ــدي وش ــن تقلي ــركات تأمي ــر ش عش

أمــا بالنســبة لشــركات التأميــن المدرجــة أســهمها فــي ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة فقــد بلغــت مــع نهايــة العــام 2015 

ســت شــركات وهــي »أروب ســورية، الوطنيــة للتأميــن، المتحــدة للتأميــن، العقيلــة للتأميــن التكافلــي، الســورية الكويتية 

للتأميــن، ســوليدارتي للتأميــن« مــن أصــل 24 شــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق.

أداء قطاع التأمين في
بقلم: منير الرفاعيسوق دمشق لأوراق المالية في 2015

ريبور تاج
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أداء بورصة دمشق في 2015:

ــام  ــي الع ــا ف ــة تعامالته ــألوراق المالي ــق ل ــوق دمش ــت س أنه
2015 علــى تــداوالت بلغــت نحــو 1.1 مليــار ليــرة ســورية وبلغــت 
ســهم  مليــون   8.3 حوالــي  المتداولــة  األســهم  كميــة 
توزعــت علــى 4202 صفقــة تمــت علــى مــدار 199 جلســة تــداول 
شــهدتها الفتــرة علــى مختلــف أســهم الشــركات المدرجــة 

فــي الســوق والبالــغ عددهــا 24 شــركة موزعــة بيــن:
1- القطاع المصرفي )14 مصرفًا(.

2- قطاع الخدمات )2 شركة(.
3- قطاع التأمين )6 شركات(. 

4- قطاع الصناعة )شركة واحدة(.
5- قطاع الزراعة )شركة واحدة(.

 %3.4 ٕالــى  وصــل  تراجعــًا  للســوق  العــام  المؤشــر  وحقــق 
ومايعــادل 43 نقطــة مقارنــة بنهايــة العــام 2014 وأغلــق علــى 

نقطــة.  1227 مســتوى 

الفتــرة 9  فــي  التــي تمــت  وبلــغ عــدد الصفقــات الضخمــة 
صفقــات وصلــت قيمتهــا ٕالــى نحــو 251 مليــون ليــرة، وتتــم 
الصفقــات الضخمــة فــي ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة فــي 
ــذه  ــتمر ه ــتمر، وتس ــداول المس ــرة الت ــي فت ــددة، تل ــرات مح فت
ــة  ــة الصفق ــى لقيم ــد األدن ــة، والح ــدة 15 دقيق ــات لم الصفق
هــذه  وتتــم  ســورية.  ليــرة  مالييــن  عشــرة  هــو  الضخمــة 

الصفقــات عــن طريــق نظــام التــداول اإللكترونــي الخــاص 
بالســوق، 

الحــدود  ضمــن  تتــم  الضخمــة  الصفقــات  أســعار  أن  علمــًا 
الســعرية المحــددة وال تؤثــر علــى الســعر الوســطي أو علــى 
الســعر المرجعــي الخــاص بالورقــة الماليــة التــي تــم التنفيــذ 
دليــل  مــن  التاســعة  المــادة  أحــكام  ٕالــى  واســتناداً  عليهــا. 
الصفقــات الضخمــة، فــإن كافــة التحويــالت النقديــة الخاصــة 
بالصفقــات الضخمــة تتــم بيــن الوســطاء وعمالئهــم خــارج 
عالقــة  أيــة  وللمركــز  للســوق  يكــون  وال  والمركــز،  الســوق 

بعمليــات التســوية الماليــة الخاصــة بهــذه الصفقــات.

أداء قطاع التأمين:
أشــارت بيانــات الســوق بــأن قطــاع التأميــن اســتحوذ علــى 
حوالــي 26% مــن ٕاجمالــي حجــم التــداول بقيمــة وصلــت ٕالــى 

نحــو 293 مليــون ليــرة خــالل العــام 2015.
وكان واضحــًا تركــز التــداول فــي قطــاع التأميــن علــى ســهم 
المتحــدة للتأميــن والتــي اســتحوذت علــى 91% مــن ٕاجمالــي 
التــداوالت علــى مســتوى قطــاع التأميــن بالســوق وماقيمتــه 
الوطنيــة  الســورية  الشــركة  ســهم  تــاله  ليــرة  مليــون   266

للتأميــن %7.
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النسبة من إجمالي القيمةإجمالي قيمة األسهم المتداولةإجمالي كمية األسهم المتداولةالشركة رمز الشركة

UIC90.8%1,662,200266,070,478الشركة المتحدة للتأمين

AROP0.9%17,0432,730,661السورية الدولية للتأمين - أروب

NIC7.0%171,98520,368,328الشركة السورية الوطنية للتأمين

ATI1.3%43,3283,695,407شركة العقيلة للتأمين التكافلي

SAIC
االتحاد التعاوني للتأمين  

)سولديراتي(
556,463%0.0

SKIC
الشركة السورية الكويتية 

للتأمين
55565,629%0.0

100.0%1,895,166292,936,964.00المجموع

تعامات شركات التأمين في العام 2015

ريبور تاج

منذ اإلفتتاح وحتى نهاية 2015:
بلــغ ٕاجمالــي تعامــالت ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة منــذ 
 27 نحــو   2015 العــام  نهايــة  وحتــى   2009/3/10 بتاريــخ  اإلفتتــاح 
الضخمــة  الصفقــات  قيمــة  تتضمــن  ســورية  ليــرة  مليــار 
التــي عقدتهــا الســوق والبالــغ عددهــا 71 صفقــة وقيمتهــا 

ليــرة. مليــارات   6.3 نحــو  اإلجماليــة 
ٕاجمالــي  مــن  منهــا  كل  وحصــة  القطاعــات  ترتيــب  وفــي 
قيمــة التــداول فــي الســوق منــذ افتتــاح البورصــة الســورية 
فقــد بلغــت حصــة المصــارف مــا نســبته 86% تالهــا قطــاع 

.%3 والزراعــة  والصناعــة   %4 الخدمــات  ثــم   %7 التأميــن 
تــم اطــالق مؤشــر الســوق DWX بدايــة العــام 2010 بقيمــة 1000 
نقطــة، وحتــى نهايــة العــام 2015، ارتفــع بنحــو 228 نقطــة 
ومــا نســبته 23% مــن قيمتــه، وأغلــق مــع نهايــة تــداوالت الفتــرة 

علــى مســتوى 1228 نقطــة.

أداء قطاع التأمين:
7.1% مــن ٕاجمالــي  التأميــن علــى حوالــي  اســتحوذ  قطــاع 
حجــم التــداول بقيمــة وصلــت ٕالــى نحــو 293 مليــون ليــرة 

.2015 العــام  خــالل 
ســهم  همــا  ســهمين  علــى  التــداول  تركــز  واضحــًا  وكان 
شــركة العقيلــة للتأميــن التكافلــي 44% ثــم ســهم الشــركة 
الســورية الوطنيــة للتأميــن 24%، وســهم المتحــدة للتأميــن 
علــى  التــداوالت  ٕاجمالــي  مــن   %20.5 علــى  اســتحوذ  التــي 

مســتوى قطــاع التأميــن فــي الســوق.
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النسبة من إجمالي القيمةإجمالي قيمة األسهم المتداولةإجمالي كمية األسهم المتداولةالشركة رمز الشركة

UIC20.5%1,808,781397,426,840الشركة المتحدة للتأمين

AROP1.2%39,24522,981,700السورية الدولية للتأمين - أروب

NIC24.2%3,092,613468,761,868الشركة السورية الوطنية للتأمين

ATI43.8%5,291,923847,150,742شركة العقيلة للتأمين التكافلي

SAIC
االتحاد التعاوني للتأمين  

)سولديراتي(
167,30593,666,463%4.8

SKIC
الشركة السورية الكويتية 

للتأمين
853,704104,165,723%5.4

100.0%11,253,5711,934,153,336المجموع

منذ افتتاح البورصة وحتى نهاية 2015
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معتز قولي / مدير عام شركة سولدراتي للتأمين
حاصل على شهادة ماجستير في إدارة األعمال من إنكلترا

ــدة  ــز ع ــيد معت ــغل الس ــث ش ــال اإلدارة  حي ــي مج ــنة ف ــرون س ــة وعش ــوق األربع ــل تف ــرة عم ــز خب ــيد معت ــدى الس ل

ــات  ــة والمبيع ــؤون اإلداري ــوض للش ــام مف ــر ع ــاعد مدي ــب مس ــا منص ــولدارتي آخره ــركة س ــي ش ــة ف ــب إداري مناص

ــران 2015. ــذ حزي ــن من ــولدارتي للتأمي ــركة س ــي ش ــام ف ــر الع ــب المدي ــغل منص ــل أن يش ــاء – VIP قب ــار العم وكب



9

ــال  ــم خ ــون أداءك ــف تقيّم 1- كي
ــركة  ــت الش ــل حقق ــام 2015 وه ع
أرباحــًا ونمــوًا فــي حجم  أقســاطها 

ــابقة؟ ــنوات الس ــة بالس مقارن
األوضــاع  صعوبــة  مــن  بالرغــم 
حافظــت  الشــركة  أن  ٕاال  االقتصاديــة 
حققــت  التأمينيــة   محفظتهــا  علــى 
نمــواً فــي حجــم األقســاط بمعــدل %24. 
باإلمــكان اإلطــالع علــى نتائــج أعمــال 

نشــرها. حــال  الشــركة 

2- مــا  هــي التحديــات والمعوقات 
التــي تواجهونهــا خــال الفتــره 

ــة؟ الحالي
التــي  والصعوبــات  التحديــات  أبــرز 
الحاليــة  الفتــرة  فــي  الشــركة  تواجــه 
أســعار  قيمــة  فــي  التغيــرات  هــي 
العمــالت ممــا ينعكــس علــى  صــرف 
العقوبــات  ٕالــى  باإلضافــة  أدائهــا 
ــركات  ــى ش ــرت عل ــي أث ــة الت االقتصادي
ٕاعــادة التأميــن المتعاقــدة مــع شــركات 
ٕالــى  باإلضافــة   الســورية،  التأميــن 
عــدم وجــود نشــرة أســعار صــرف خاصــة 

التأميــن. بشــركات 

التأميــن  برامــج  آخــر  ماهــي   -٣
الصحــي وتأميــن الحيــاة التــي 
ــل  ــولدراتي  وه ــركة س ــا ش أعدته
ــا؟ ــة منه ــص تأميني ــع بوال ــم بي يت

ٕاعــادة  مــع  الحيــاة  تأميــن  برنامــج 
شــركة  بــه  تنفــرد  الــذي  األقســاط 
الســوق  فــي  للتأميــن  ســولدارتي 

ويوفــر  الســورية 

باإلضافــة  الوفــاة  منفعــة  للمؤمنيــن 

فــي  المدفوعــة  األقســاط  ٕاعــادة  ٕالــى 
عــدم  حــال  فــي  التأميــن  فتــرة  نهايــة 
وتوفــر  كمــا  الوفــاة.  حادثــة  وقــوع 
برامــج  للتأميــن  ســولدارتي  شــركة 
والعائلــي  الفــردي  الصحــي  التأميــن 
التغطيــة  توفيــر  بهــدف  والجماعــي 
المجتمــع  شــرائح  لكافــة  التأمينيــة 

الســوري.

ــة  ــات التأميني ــي القطاع ــا ه 4- م
ــرة  ــي الفت ــم ف ــت عندك ــي نم الت
ــت  ــو الف ــاك نم ــل هن ــرة ، وه األخي
فــي بيــع منتــج تأمينــي بالتحديــد؟
فــروع  مــن  كل  فــي  نمــو  تحقيــق  تــم 
الحريــق،  الســيارات،  الحيــاة،  تأميــن 
وتحقيــق  لزيــادة  نتطلــع  حيــث  الســفر 

التأميــن. فــروع  كافــة  فــي  نمــو 

شــركتكم  طرحــت  هــل   -5
أو  جديــدة  ومنتجــات  خدمــات 
قامــت بتطويــر خدمــات قديمــة 
تتناســب مــع الوضــع الراهــن و 
هــل قمتــم بــأي توســع علــى 

الجغرافــي؟ المســتوى 
جديــد  منتــج  بطــرح  الشــركة  قامــت 
خــاص بتغطيــة أخطــار اإلرهــاب علــى 
تغطيــة  ٕالــى  باإلضافــة  المركبــات 
أخطــار الحــرب الســلبية لوثيقــة تأميــن 
وذلــك  الصحــي   والتأميــن  الحيــاة 
فــي  المتزايــد  الطلــب  تلبيــة  بهــدف 
الســوق علــى هــذا النوع مــن المنتجات 

بســبب الظــروف الراهنــة التــي تمــر بهــا 
البــالد. كمــا قامــت شــركتنا بفتــح فــرع 
لهــا فــي محافظــة حمــاة وٕاعــادة فتــح 
حمــص  محافظــة  فــي  للشــركة  فــرع 
لزبائننــا  خدمــة  أفضــل  تقديــم  بهــدف 

الســورية. المحافظــات  أغلــب  فــي 

٦- أيــن هــي ســولدراتي اليــوم 
فــي ســوق التأميــن الســورية ومــا 
الــذي يميزهــا عــن غيرهــا مــن 

شــركات التأميــن الســورية؟
اســتطاعت شــركة ســولدارتي أن تزيــد 
الفنــي  والربــح  األقســاط  حجــم  مــن 
الماضيتيــن  الســنتين  خــالل  المحقــق 
وسياســة  لمعاييــر  باتباعهــا  وذلــك 
وضــع  مــع  تنســجم  وفنيــة  اكتتابيــة 
الســوق واألخطــار المحيطــة بهــا حاليــًا.

ــا  ــر به ــي يم ــة الت ــرت األزم ٧- أث
وطننــا الحبيــب علــى شــركات 
التأميــن مــن عــدة نواحــي واحــدة 
إعــادة  مشــاكل  هــي  منهــا 
ــة:  ــركات األوربي ــع الش ــن م التأمي
وهــل  األمــر  واجهتهــم  كيــف 
توجهتــم نحــو  شــركات إعــادة 

جديــدة؟
قامــت الشــركة بالتوجــه نحــو شــركات 
اإلعــادة فــي األســواق المحليــة – عربيــة  
وذلــك  وآســيوية  أوســطية  وشــرق 
الجائــر  الحظــر  فــي  الوقــوع  لتجنــب 
المفــروض علــى ســوق ٕاعــادة التأميــن 

أبرز التحديات والصعوبات 
التي تواجه الشركة في الفترة 
الحالية هي التغيرات في قيمة 

أسعار صرف العمات

,,

,,

استطاعت شركة سولدارتي 
أن تزيد من حجم األقساط 

والربح الفني المحقق خال 
السنتين الماضيتين 
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خصوصــًا وعلــى اقتصــاد الوطــن عمومــًا.

الـــتأمين  مجلــة  أن  تــرون  هــل   -٨
والمعرفــة قــد ســاهمت فــي نشــر 
المواطــن  لــدى  التأمينــي  الوعــي 
ــان  ــب اإلع ــد يلع ــى أي ح ــوري وإل الس
ــن؟ ــركات التأمي ــج لش ــي التروي دورًا ف
منــذ  والمعرفــة  التأميــن  مجلــة  ســاهمت 
الوعــي  زيــادة  فــي  فقــط  ليــس  صدورهــا 
وٕانمــا  الســوري  المواطــن  لــدى  التأمينــي 
التــي  والمعوقــات  المشــاكل  طــرح  فــي 
تواجــه ســوق التأميــن عامــة ومحاولــة ٕايجــاد 
وجهــات  طــرح  ٕالــى  باإلضافــة  لهــا  حلــول 
هــذه  حــول  التأميــن  شــركات  أغلــب  نظــر 
أن  نــرى  كمــا  والمعوقــات.  المشــاكل 
طــرح  فــي  وفاعــل  جــداً  هــام  دور  لإلعــالن 
والتأكيــد  التأمينيــة  المنتجــات  وتســويق 
علــى اســتمرارية عمــل وأهميــة دور شــركات 

الوطنــي. اإلقتصــاد  فــي  التأميــن 

لقطــاع  توقعاتكــم  هــي  مــا   -٩
ــام  ــة الع ــع بداي ــوري م ــن الس التأمي

201٦؟ الحالــي  
والمعطيــات  الظــروف  تحســن  ظــل  فــي 
الجديــدة، نتوقــع نمــواً فــي ســوق التأميــن 
كانعــكاس للتطــور اإليجابــي فــي الوضــع 
علــى  المنطقــة  فــي  والسياســي  األمنــي 

مــا نأمــل.

نتوقع نموًا في سوق التأمين 
كانعكاس للتطور اإليجابي في 
الوضع األمني والسياسي في 

المنطقة 

,,

,,
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بعــد المصطلــح األممــي الشــهير »العولمــة« ذاع صيــت 
مصطلــح األعمــال ) الحوكمــة ( وكما في المأسســة والخصخصة، 

الجديــد،  بالوافــد  العــرب  واالقتصاديــون  األكاديميــون  انشــغل 

 corporate واختلــف اللغويــون والمترجمــون العــرب فــي ترجمــة

)اإلدارة  الشــركات(  )حوكمــة  كانــت   وبتصــرف    governance

)الحكــم  الســوية(  )اإلدارة  المؤسســية(  )الحاكميــة  الرشــيدة( 

الصالــح(.

علــى أي حــال، الحوكمــة governance  هــي الحكــم أو األحــكام 

المتعلقــة  والقواعــد  األصــول  أي  الشــركات  ٕاليهــا  تخضــع  التــي 

فحوكمــة  البورصــة،  فــي  أســهمها  وتــداول  الشــركات  بــإدارة 

الشــركات جــزء ال يتجــزأ مــن النمو االقتصادي والتنمية المســتدامة.

أحكــم الشــيء: أتقنــه قضــى وفصــل .. لــذا يقــال حاكــم البنــك 

. governorالمركــزي

عــدد  وتزايــد  الماليــة  األزمــات  ٕالــى  الشــركات  حوكمــة  ترجــع 

المســتثمرين واتســاع نطــاق الشــركات الخاصــة، وأن انهيــار بعــض 

الدولــي  النقــد  بصنــدوق  أدى  العربــي  العالــم  فــي  الشــركات 

والبنــك الدولــي فــي عــام 2001 ٕالــى وضــع دراســة آلليــة الحوكمــة 

أمــان. بعــد بمثابــة صمــام  التــي أصبحــت فيمــا 

أول قلــم عربــي انبــرى للحوكمــة كان اإلعــالم المصــري حيــث بــدأت 

فــي مصــر عــام 2001 بمبــادرة مــن وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة 

وتبنتهــا وأطلقتهــا الهيئــة المصريــة للرقابــة علــى التأميــن.

التأميــن  تأميــن  تعنــي  مــا  أكثــر  تعنــي  التأميــن:  فــي  الحوكمــة 

داخــل شــركات التأميــن وهــي الخيــار النافــذ أمــام الهيئــات الرقابيــة.

فــي نيســان مــن العــام 2007 أطلــق منتــدى الهيئــات العربيــة للرقابة 

واإلشــراف علــى التأميــن )وكان يضــم فــي عضويتــه 14 دولــة عربيــة 

مــن بينهــا ســورية( مبــادرة ٕاقليميــة لحوكمــة صناعــة التأميــن فــي 

العالــم العربــي لكونهــا باتــت تشــكل عنصــراً هامــًا لتعزيــز النجــاح 

تحديــث  خــالل  مــن  وذلــك   ، والتنظيمــي  االقتصــادي  واإلصــالح 

القواعــد اإلرشــادية وتطويــر السياســة العامــة للتأميــن التقليــدي 

التكافلــي وتقييــم عمــل حوكمــة الشــركات فــي أســواق التأميــن 

لــدى الــدول األعضــاء.

الحوكمــة فــي التأميــن تضــع حــداً للتجــاوزات فــي شــركات التأميــن 

مــن األخطــار الداخليــة واألخطــار الخارجيــة ٕاال أن أكثــر مــا يســتلزم ومــا 

يعنــي شــركات التأميــن مــن األخطــار هــو:

- الطاقة االكتتابية 

- االحتفاظ والتحوط

- برنامج ٕاعادة التأمين

- المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية

- حسن اإلدارة المالية واالقتصادية في األسواق 

يؤطــر  الحوكمــة  معاييــر  التــزام  التأميــن  شــركات  ٕادراك  ٕان 

األهميــة فــي مســؤولية الشــركات علــى المســتويات القانونيــة 

الحوكمــة  معاييــر  التــزام  فــإن  وعليــه  واالقتصاديــة،  واالجتماعيــة 

ثقافة تأمينية

الحوكمة والتأمين

علي شفا عمري   
مستشار في التأمين 
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تطبيــق  فــي  الســليم  اآلنــي  العمــل  مجــال  فــي  جــداً  ضــروري  

التغيــرات المنشــودة للعمــل ، وذلــك مــن خــالل تشــخيص األخطــار 

التأميــن. شــركات  حوكمــة  فــي  المهمــة  هــي  والتــي 

ٕان اإلدارة المؤسســاتية لتشــخيص األخطــار فــي شــركات التأميــن 

تســتتبع الحوكمــة فــي مزاولــة األعمــال التأمينيــة وفقــًا لرغبــات 

المعنييــن،  األفرقــاء  حقــوق  أي  والمســتهلكين  المســاهمين 

وضمــن اإلطــار الناظــم فــي توزيــع الحقــوق والموجبــات وتعزيــز 

قبــول  فــي  لألهــداف  االســتراتيجي  المســار  فــي  الشــركة  نزاهــة 

األربــاح. وتحقيــق  األخطــار 

من أهم مبادئ وقواعد حوكمة شركات التأمين:

 complete والشــفافية التامــة  full disclosure 1- اإلفصــاح الكامــل

ٕاعــداد الميزانيــات والبيانــات، وفــي األحــداث  transparency  فــي 

الجوهريــة التــي تؤثــر علــي المركــز المالــي للشــركة.

التأمينيــة  المحاســبة  ومعاييــر  العمليــات  نظــام  2- تفعيــل 

الحديثــة بمــا يوفــر فعاليــة هــذه النظــم التــي تضمــن المعالجــات 

وترشــيدها. الســليمة  المحاســبية 

الضبــط  ونظــم    internal controls الداخليــة  الرقابــة  3- شــروط 

والســيطرة  لرقابــة داخليــة فعالــة لحمايــة وتحصيــن » األصــول« 

وتصحيــح األخطــاء قبــل وقوعهــا وفــي الوقــت الــالزم .

4- االلتــزام بالمتطلبــات القانونيــة العامــة والمتخصصــة واتبــاع 

الغيــر  best practice  لحمايــة حقــوق  التطبيقــات  أفضــل طــرق 

المســتأمنين. وحقــوق 

5- االهتمــام باألســاليب الفنيــة ســواء أكانــت وصفيــة أو كميــة 

ونشــر القوائــم الفتريــة والســنوية مــن حيــث األقســاط المكتتبــة 

والتعويضــات المســددة واألربــاح الصافيــة بما يمّكن المســاهمين 

وحملــة الوثائــق مــن متابعــة أداء الشــركات.

علــى  للحفــاظ  البشــرية  للمــوارد  هيكليــة  سياســة  6- وجــود 

بالشــركات. والخبــراء  األكفــاء 

علــى  الرادعــة  العقوبــات  وفــرض  األخالقيــة  المبــادئ  7- تعزيــز 

المخالفــات والمســاءلة فــي الغــش والتدليــس وغســيل األمــوال.

8- مســتوى ىداب المهنــة ، بعيــداً عــن المضاربــات العشــوائية 

المعادلــة  وتحقيــق  األســعار  وتكســير  الســلبية  والممارســات 

التأمينــي. المركــز  وحمايــة  النمــو  اســتمرار  فــي  االقتصاديــة 

ــات  ــم المعلوم ــر نظ ــي وتطوي ــاط التأمين ــج النش ــين نتائ 9- تحس

التغييــرات  ومتابعــة  المفتوحــة  اإلليكترونيــة  الخدمــة  ســيما  ال 

الحديثــة فــي الســوق.

10- اعتمــاد المعاييــر الدوليــة الصــادرة عــن الجمعيــة الدوليــة لهيئــة 

.IAIS اإلشــراف علــى التأميــن

.FRAUD 11- منع جرائم االحتيال

باألنظمــة الرادعــة وباألســس والتعليمــات الصــادرة عــن الجميعــة 

الدوليــة ألجهــزة مكافحــة االحتيــال والتــي عالجــت منــذ العــام 1987 

آفــة االحتيــال المزمنــة التــي تجثــم علــى أســواق التأميــن العالميــة، 

قواعــد  تطبيــق  فقــط  ليــس  التأميــن  شــركات  فــي  والمطلــوب 

الحوكمــة بــل اعتنــاق فلســفتها.

فــي العالــم العربــي هنــاك معهــد – حوكمــة – تابــع لمركــز دبــي 

مســتقلة  دوليــة  مؤسســة  يعــد  والــذي   difc العالمــي  المالــي 

تســعى لتنظيــم وتطويــر حوكمــة الشــركات ال ســيما فــي مجــال 

التأميــن، وللحوكمــة فــي التأميــن ثمــار وثمــار منهــا:

- عدم تخطي المدراء التنفيذين للقوانين واألنظمة التأمينية.

اإلصــالح  بغيــة  التأميــن  شــركات  بيــن  واالســتحواذ  - االندمــاج 

الناجــع  التأمينــي  العمــل  واســتمرارية  والتنظيمــي،  التأمينــي 

باســتخدام الشــركات لمواردهــا وزيــادة قيمتهــا وتعزيــز االســتقرار 

فــي األســواق التأمينيــة، حيــث القواعــد الصحيحــة فــي احتســاب 

واالحتياطــات. والســيولة  المــالءة 

التأميــن  تســعير  فــي  والجــزاء  المكافــأة  أو  والعقــاب  - الثــواب 

الســجل  أو  النظيــف  الســجل  ذوي  المســتهلكين  للمســتأمنين 

الســيارات.  تأميــن  فــي  ســيما  ال  المشــبوهة،  بالحــوادث  الحافــل 

الئحــة  بنشــر  العالــم  فــي  المتقدمــة  التأميــن  شــركات  - قيــام 

يطالــب  ولــم  أجلهــا  اســتحق  التــي  التأميــن  بعقــود  ســنوية 

المســتفيدون منهــا بالتعويضــات ال ســيما فــي مجــال تأمينــات 

الحيــاة، وذلــك حرصــًا علــى حقــوق المســتأمنين وكشــف الحقائــق 

بموجــب  المســتحقة  المبالــغ  علــى  الحصــول  لهــم  تتيــح  التــي 

التأميــن. بوالــص 

تيلماتيــك  صنــدوق  التأميــن  فــي  الحوكمــة  فوائــد  مــن  كذلــك 

telematic: وهــو عبــارة عــن علبــة صغيــرة تركــب داخــل الســيارة 

الســائق ومــدى  الناشــئ عــن ســلوك  الحــادث  وتســجل حصــول 

احترامــه لألنظمــة والقوانيــن مــن حيــث الســرعة وقــوة الصدمــات 

شــركات  الشــيئ  هــذا  شــجع  وقــد  الســيارة.  لهــا  تتعــرض  التــي 

التأميــن المتقدمــة فــي العالــم علــى أن تفــرض حســومات معينــة 

علــى قســط التأميــن لمــن يوافــق علــى تركيــب التليماتيــك فــي 

ســيارته لمعرفــة أســباب الحــادث والتــزام الســائق بالنظــام وفــن 

القيــادة.

بالحكمة والحوكمة تزدهر صناعة التأمين وتستقر ..
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ثقافة تأمينية

أثنــاء الثــورة الصناعيــة فــي بريطانيــا فــي النصــف الثانــي 
مــن القــرن 19، وقــع عــدد كبيــر مــن الحــوادث الصناعيــة التــي أدت 

نتيجــة  والممتلــكات  األرواح  فــي  والخســائر  األضــرار  ‘لحــاق  ٕالــى 

لعــدم وجــود أنظمــة الســالمة والوقايــة لــآالت .

ــام 1854  ــتر ع ــي مانشيس ــي ف ــن هندس ــركة تأمي ــرت أول ش - ظه

. THE STEAM BOILER ASSURANCE CO وعرفــت باســم

حيــث قامــت بالتأميــن علــى اآلالت البخاريــة والمراجــل باإلضافــة 

ــة  ــرت أول وثيق ــذا ظه ــص اآلالت. وهك ــدوري وفح ــش ال ــى التفتي ٕال

تأميــن هندســي وهــي وثيقــة انفجــار الغاليــات. وقــد أصبــح هــذا 

النــوع مــن التأميــن ٕالزاميــًا فــي أغلــب الــدول الصناعيــة.

- تقــدم التأميــن الهندســي عنــد ظهــور الحاجــة وازديــاد الطلــب 

مثــل  الطاقــة  توليــد  ومكائــن  الكهربائيــة  اآلالت  تأميــن  علــى 

والمولــدات. الكهربائيــة  التوربينــات 

وزاد الطلــب علــى تأميــن مكائــن اإلنتــاج فــي المصانــع والمعامــل 

كانــت  وٕان  المراجــل  لــه  تتعــرض  الــذي  للخطــر  تتعــرض  كونهــا 

درجتــه أقــل ممــا أدى ٕالــى تطــور هــذا النــوع مــن التأميــن الــذي عــرف 

بالتأميــن ضــد عطــب المكائــن.

نتيجــة للتوســع الكبيــر فــي ٕانشــاء المصانــع ورغبــة أصحــاب العمل 

عمليــات  تصاحــب  التــي  الخســائر  وتفــادي  الحــرص  توخــي  فــي 

تركيــب المكائــن واآلالت وعمليــة التشــغيل األوليــة، ظهــر تأميــن 

اآلالت والمكائــن أثنــاء نركيبهــا وتشــغيلها بغــرض الفحــص، وتــم 

ٕانشــاء شــركتين بريطانيتيــن همــا:

British Engine & Electric

Valcan Boiler and General

متخصصــة  أقســام  بإنشــاء  التأميــن  شــركات  بعــض  وقامــت 

للتأميــن الهندســي ومــع مــرور الزمــن ازداد عــدد شــركات التأميــن 

ٕالــى  أدى  ممــا  بينهمــا  المنافســة  وزادت  أعمالهــا  وتوســعت 

مثــل  التأمينيــة  التغطيــات  مــن  جديــدة  أنــواع  إليجــاد  تســابقها 

خســارة األربــاح الناجمــة عــن انفجــار البويلــر وخســارة األربــاح الناجمــة 

عــن عطــب المكائــن وتلــف الموجــودات نتيجــة عطــب المكائــن.

 Munich Reinsurance التأميــن  تعتبــر شــركة ميونــخ ري إلعــادة 

Co.  مــن الشــركات الرائــدة فــي تطويــر التأمينــات الهندســية منــذ 

عــام 1990.

الحــرب  بعــد  الهندســي  للتأميــن  الحاليــة  المعالــم  تبلــورت   -

ٕالــى  والنشــاطات  الجهــود  كل  اتجهــت  حيــث  الثانيــة  العالميــة 

ــراب،  ــار وخ ــن دم ــه م ــا تركت ــة م ــائية إلزال ــة واالنش ــي العمراني النواح

صعوبات التأمين الهندسي 
أسامة رستم في الدول النامية 

الشركة المتحدة للتأمين
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الطــرق والجســور  المدنيــة كأعمــال  الهندســة  فاتســعت أعمــال 

والمبانــي واألنفــاق والمجــاري والمطــارات، ممــا أدى ٕالــى الحاجــة 

المشــاريع. تأمينيــة لهــذه  لوجــود تغطيــة 

بشــكل  التأميــن  موضــوع  زال  مــا  والتــي  الناميــة،  الــدول  وفــي 

عــام يعانــي مــن مشــاكل تســويقية وقبــواًل لــدى عامــة الجمهــور، 

منهــا: وصعوبــات  مشــاكل  الهندســي  التأميــن  يواجــه 

تقــدم  نتيجــة  لألخطــار  تقديــرات  ٕالــى  الوصــول  صعويــة   -1

الســريع  وتطورهــا  الحديثــة  اإلختراعــات  وظهــور  التكنلوجيــا 

والمســتمر والــذي ينجــم عنــه تعقيــد فــي طبيعــة الخطــر بشــكل 

الخطــر.  وتقديــر  عناصــره  تحليــل  معــه  يصعــب 

2- عــدم توفــر الخبــرات الفنيــة لــدى شــركات التأميــن فــي البلــدان 

الناميــة التــي يتطبلهــا االكتتــاب فــي التأمينــات الهندســية.

3- عــدم توفــر اإلحصائيــات التأمينيــة لفتــرات طويلــة عــن التأميــن 

الهندســي فــي البلــدان الناميــة.

4- عــدم توفــر اإلحصائيــات لفتــرات طويلــة فيمــا يتعلــق باألرصــاد 

الجويــة مثــل معــدل ســقوط األمطــار لعشــرات الســنين  وظــروف 

ــة الجيولوجيــة. الترب

5- ضعــف الوعــي التأمينــي لــدى المقاوليــن والصناعييــن فــي 

البلــدان الناميــة ممــا يجعــل الطلــب علــى هــذا التأميــن منخفضــًا.

6- المنافســة بيــن شــركات التأميــن للحصــول علــى التأمينــات 

أدى ٕالــى قبولهــا لالكتتــاب بأســعار منخفضــة بعيــدة عــن األســس 

الفنيــة.

7- نقــص خبــرة المقاوليــن المحلييــن فــي احتياطــات الســالمة 

لديهــم ممــا أدى ٕالــى زيــادة وتخفيــض احتفــاظ الشــركة.

الميكانيكــي  التصليــح  فــي  المحليــة  الخبــرات  توفــر  عــدم   -8

والكهربائــي، ممــا يضطــر الشــركة ٕالــى التصليــح فــي الخــارج أو 

أجانــب طلــب خبــراء  

9- التوســع الرأســي فــي المشــاريع ممــا يضعــف مــن تحمــل التربــة 

وزيــادة الخطــورة لألخطــار الطبيعيــة والطــرف الثالــث.

10- تكــرار حــوادث األخطــار الطبيعيــة فــي الســنوات األخيــرة مثــل 

الفيضانــات والــزالزل أدى ٕالــى تحفــظ شــركات التأميــن واإلعــادة 

علــى هــذه التغطيــات مثــل زيــادة األســعار والتحمــالت.

11- االرتفــاع المســتمر فــي أســعار التأميــن وتقليــص التغطيــة مــع 

تزايــد التخفظــات والتحمــالت.
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ثقافة تأمينية

تعتبــر حــوادث المــرور جــزءاً ال ينفصــل عــن حيــاة أي ســائق 
ولــو  يتعرضــوا  أن  بــد  ال  الحذريــن  الســائقين  وحتــى  األرض،  وجــه  علــى 

لحــادث واحــد علــى األقــل فــي حياتهــم قــد ينتــج عــن خطــأ مــن ســائق آخــر 

مســتهتر، وعــادة مــا تتســّبب هــذه االصطدامــات علــى الطــرق بالعديــد مــن 

المشــاكل للســائقين الذيــن قــد يتأخــرون عــن مواعيدهــم أو يخســرون 

التــي  األضــرار  ٕالــى  باإلضافــة  لإلصابــات  يتعرضــون  حتــى  أو  أعمالهــم 

ســياراتهم. تصيــب 

عــن  الناتجــة  الوفيــات  عــدد  انخفــض  فقــد  اإلحصائيــات،  ألحــدث  ووفقــًا 

حــوادث المــرور العنيفــة خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة نظــراً لتحســن 

أنظمــة الســالمة واألمــان التــي توفرهــا شــركات الســيارات فــي مركباتهــا 

والتــي تعمــل علــى تطويرهــا باســتمرار لتحصــل علــى أقصــى درجــات 

األمــان فــي حــال وقــوع االصطدامــات.

خمســة مــن األخطــاء الشــائعة التــي يجــب أن ال تقــوم بهــا بعــد وقــوع 

االصطــدام، وذلــك لكــي توثــق الحــادث بشــكل قانوني يحميك والســائق 

اآلخــر حتــى يتكفــل التأميــن بدفــع التعويضــات المترتبــة عــن الحــادث.

األخطاء الخمس:

1- مغادرة موقع الحادث

بعــض  فيهــا  يقــع  التــي  األخطــاء  مــن  الحــادث  موقــع  مغــادرة  تُعتبــر 

حيــث  الطريــق،  علــى  البســيطة  االصطدامــات  وقــوع  عنــد  الســائقين 

يغــادرون بشــكل فــوري دون أن يتحققــوا عمــا خّلفــوا  وراءهــم، بينمــا يجــب 

التأكــد مــن عــدم وقــوع أي ٕاصابــات جســدية كــي ال يتعرضــون للمســاءلة 

أو  لجــروح  األخــرى  الســيارة  ركاب  أحــد  تعــرض  الحقــًا  تبيــن  ٕاذا  القانونيــة 

بتهمــة  الشــرطة  لــدى  رســمي  ببــالغ  يتقدمــون  تجعلهــم   قــد  ٕاصابــات 

المصابيــن. ٕاســعاف  عــن  التغاضــي 

 

2- عدم االتصال بشرطة المرور

لــو  حتــى  مــرور  لحــادث  التعــرض  عنــد  النجــدة  بشــرطة  االتصــال  ضــرورة 

لــم تقــع أي ٕاصابــة، واالتفــاق مــع الســائق اآلخــر حــول األمــور التــي تتعلــق 

بإصــالح الســيارتين، فيجــب ٕابــالغ الشــرطة لتتأكــد مــن أن التأميــن الــذي 

يمتلكــه الســائق اآلخــر مــا زال ســاريًا ليغطــى كلفــة التصليــح.

٣- فقدان هدوء أعصابك

 المحافظــة علــى هــدوء األعصــاب وتجنــب ّصــب الغضــب علــى الســائق 

هــو  البدايــة  فــي  يتوجــب  مــا  بالتصــادم،  المتســبب  هــو  كان  وٕان  اآلخــر 

التأكــد مــن عــدم وجــود ٕاصابــات فــي الســيارتين دون البــدء فــي معركــة 

مــن الصــراخ واللــوم ألن مــا وقــع قــد وقــع وال يمكننــا ٕارجــاع الزمــن ٕالــى الــوراء 

و يجــب التعامــل مــع الموقــف بــروح مــن التفاهــم والهــدوء.

 4-  ال تنس توثيق المعلومات بشكل صحيح

بعــد تجنــب األخطــاء الثالثــة الســابقة ال بــد مــن توثيــق معلومــات الحــادث 

بشــكل صحيــح توضــح كافــة األضــرار التــي تعرضــت لهــا الســيارة كــي 

يتكفــل التأميــن بإصالحهــا وٕاعطــاء معلومــات دقيقــة عــن كيفيــة وقــوع 

ــر الحــادث بكافــة تفاصيلــه و أضــراره. الحــادث. و مــن ذلــك تصوي

 5-  إهمال النتائج

علــى الرغــم مــن أن االصطــدام قــد يكــون مفاجئــًا وصعبــًا علــى الســائق، 

ٕاال أن الجــزء الالحــق غالبــًا مــا يكــون هــو األصعــب؛ وقــد يكــون هنــاك حاجــة 

ٕالــى نصائــح قانونيــة أو طبيــة.

عــن  ناتجــة  ٕاصابــات  أو  بجــروح  شعرالســائق  ٕاذا  المثــال  ســبيل  فعلــى 

الحــادث عليــه مراجعــة الطبيــب علــى الفــور وٕاذا ترتــب بعــد التصــادم آالم 

بدنيــة تتطلــب فحوصــات طبيــة باهظــة، فيجــب عليــه مراجعــة المحامــي 

ليطالــب الســائق المتســبب بالحــادث بهــذه القيمــة الماليــة، والعكــس 

صحيــح؛ فربمــا يواجهــه الســائق اآلخــر بدعــوى قانونيــة تجعلــه يســتعين 

ــج . ــذه النتائ ــاة ه ــن مراع ــد م ــال ب ــه، ف ــع عن ــاٍم ليداف بمح

خمس أخطاء شائعة بعد وقوع الحادث
المصدر :هيئة اإلشراف على التأمين
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يعلــم الجميــع الشــهرة التــي اكتســبتها مجموعــة قواعــد 
مــا يطلــق عليــه البرمجــة اللغويــة العصبيــة خــال اآلونــة األخيــرة 

وخصوصــًا فــي ظــل األزمــات لكــون نجــاح هــذه القواعــد يتطلــب وجود 

بيئــة غيــر مناســبة تتمثــل بجملــة مــن المعطيــات االقتصاديــة 

ــدان  ــاؤل وفق ــدم التف ــن ع ــة م ــى حال ــراد إل ــع األف ــي تدف ــية الت والنفس

إلــى األهــداف المخطــط  جــزء مــن القــدرة علــى التركيــز للوصــول 

لهاأوالغايــات المطلوبــة ممــا يؤمــن للبرمجــة اللغويــة العصبيــة 

كافــة الشــروط الخصبــة للنمــو.  فــكل هــذه العوامــل مجتمعــة 

تســاعد فــي إطالــة عمــر دورة حيــاة مــا يطلــق عليــه مجموعــة 

قواعــد البرمجــة اللغويةالعصبيــة وأشــدد علــى مصطلــح »مجموعــة 

قواعــد البرمجــة اللغويــة العصبيــة« وذلــك لكونــه لــم يتــم االعتــراف 

ــم. ــد كعل ــذه القواع ــه به لتاريخ

لكــن موضوعنــا ال يتمحــور حــول أهميــة البرمجــة اللغويــة العصبيــة 

البرمجمــة  إلــى  أشــارت  المقدمــة  أن  رغــم  أهميتهــا  عــدم  مــن 

إثــارة جــدل فــي  اللغويــة العصبيــة وذلــك حرصــًا منــا علــى عــدم 

ــذه  ــن ه ــوة م ــة المرج ــل الغاي ــة، ب ــاق المقال ــن نط ــارج ع ــوع خ موض

المقالــة هــي مــدى صحــة انتهــاج سياســة التفــاؤل مــن قبــل بعــض 

الشــركات فــي األســواق التــي تعانــي مــن الركــود واألزمــات االقتصاديــة 

بــداًل مــن انتهــاج سياســة مبنيةعلــى فرضيــات متشــائمة. 

فهــل فرضيــات التفــاؤل هــي األنســب أم التشــاؤم أم نظريــة 
ــن؟.، ــن بي ــاء بي البق

مــن وجهــة نظــر شــخصية أعتبــر االقتــراب مــن الواقــع هــو الصــواب 

فــي حــال توفــر كافــة المعطيــات والبيانــات التــي تقــود إلــى التخطيــط 

الســليم والتوصــل لنتائــج تقــارب الواقــع مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 

بــأن االنحــراف عــن الواقــع أمــر واقعــي فــي ظــل األزمــات التــي تحمــل 

ــرف  ــعر الص ــى س ــر عل ــي تؤث ــرات الت ــن المتغي ــة م ــا جمل ــن طياته بي

ومراكزالشــركات الماليــة.

ثقافة تأمينية

لجميع المتفائلين والمتشائمين
بقلم ماهر سنجر
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ــأن القيــادة هــي فــن  ــة المتفائلــة ب فمــن صنــع الســيارة تبنــى النظري

يجــب علــى الجميــع ممارســته لكــن مــن فكــر بصنــع حــزام األمــان 

تنعكــس  متشــائمة  فرضيــة  علــى  اعتمــد  الهوائيــة  واألكيــاس 

ــعور  ــة والش ــن الحماي ــد م ــة بمزي ــة المتفائل ــى النظري ــا عل بنتيجته

ــوع  ــو ن ــتين ه ــن السياس ــع بي ــيارة،  فالجم ــادة الس ــدى قي ــان ل باألم

للجميــع  مرضيــة  نتيجــة  إلــى  للوصــول  والمرونــة  التكامــل  مــن 

ــع. ــى الواق ــرب إل وأق

هــو  اقتصاديــة  أزمــة  ظــل  فــي  وحــده  التفــاؤل  سياســة  فتبنــي 

التخطيــط،  لعــدم  التخطيــط  علــى  المبنيــة  المقامــرة  مــن  نــوع 

وااللتــزام بسياســة متشــائمة ســيقود إلــى نــوع مــن عــدم التحفيــز 

الــذي ســينعكس علــى العامليــن فــي الشــركة كمــا ســينعكس 

تتحقــق  لــم  الذيــن  األولــى  بالدرجــة  والعمــاء  المســاهمين  علــى 

ــًا  ــس تمام ــى العك ــائمة. وعل ــة المتش ــة السياس ــم  نتيج احتياجاته

فســتدفع السياســة المتفائلــة فــي ظــل األزمــات بمحفظــة الشــركة 

الشــركة  تملــك  ال  العمــاء  مــن  جديــدة  شــرائح  اســتقطاب  إلــى 

الخبــرة الكافيــة بالتعامــل معهــم وال تملــك معلومــات كافيــة عــن 

تاريخهــم وباألخــص إذا مــا كان هــؤالء العمــاء ذوو نوعية متوســطة 

ــن  ــم تك ــي ل ــواق الت ــي األس ــرى ف ــات األخ ــن القطاع ــدة أوم ــر جي أو غي

مســتهدفة ســابقًا مــن قبــل الشــركة.

فتبنــي سياســة التشــاؤم أو التفــاؤل ســيدفع القائميــن علــى العمــل 

إلــى التغييــر فــي هيكليــة الشــركات لمقابلــة متطلبــات كل سياســة 

فإمــا التوســع أو االنكمــاش،  وإمــا الحفــاظ علــى الموجــود لحيــن 

مــرور األزمــة االقتصاديــة، وإمــا الرقــص علــى الحافــة بغيــة إشــعار 

دور  لعــب  علــى  وبقدرتهــا  وتواجدهــا  الشــركة  بقــوة  المنافســين 

ــواق. ــي األس ــادي ف ري

لــذا فاالندفــاع نحــو التفــاؤل لحــده األقصــى وانتظارالكــون ليســتجيب 

األعمــال  عالــم  علــى  ينطبــق  ال  أمــر  المتفائلــة  السياســة  لهــذه 

بعكــس مــا اقتضــاه كتــاب »الســر« الشــهير ذو المبيعــات الكبيــرة 

اإليجابيــة ســينعكس طاقــة  الطاقــة  إرســال  أن  نــص علــى  الــذي 

ــن. ــرور الزم ــل بم ــى المرس ــود عل ــة تع إيجابي

 فإســقاط هــذا الــكالم علــى الشــركات ال يمكــن اعتبــاره ولــو 
جزئيــًا قابــاًل للتحقــق فالكثيــر مــن الشــركات ســقطت أمــام 
المنافســين األقــل قــدرة منهــا، فــي حيــن أن الكثيــر مــن رجــال 
األعمــال تعثــروا ونهضــوا أســوًة  برجــل األعمــال بيــل غيتــس أو 
ســتيف جوبــز ليدركــوا أن األمــر ليــس مرهونــًا فقــط بالطاقــة 
لإليجابيــة بــل بمــدى إصــرارك علــى العمــل وفقــًا للمعطيــات 
المتوفــرة وبمــدى قدرتــك علــى التعلــم مــن الفشــل فــي عالــم 

األعمــال لالحتفــال الحقــًا بالنجــاح. 
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مــن  رافقهــا  ومــا  البــالد،  فــي  الجاريــة  األزمــة  دفعــت 
التفكيــر  ٕالــى  التأميــن  شــركات  التأميــن،  ســوق  علــى  تداعيــات 

جديــًا فــي ضــرورة ابتــكار طرائــق وأســاليب جديــدة لتحريــك األســواق 

والمنتجــات الراكــدة كواحــدة مــن مســوغات اســتمرارها، وضمــان 

حــدود معقولــة مــن األداء المســتند علــى األربــاح، وٕاذا كانــت هــذه 

الشــركات بــدأت متأخــرة فــي هــذه الممارســة، فــإن تبــدأ متأخــرة خيــر 

ــدأ.. ــن أال تب م

وٕالــى جانــب تســويق المنتجــات والخدمــات المعروفــة، فــإن بعــض 

لمشــكلة  حــاًل  التســويقية  الممارســة  فــي  وجــدت  الشــركات 

ضعــف أو تقلــص أســواقها، فمثــاًل تســعى شــركة االتحــاد العربــي 

االقتصاديــة  العقوبــات  آثــار  مــن  التخفيــف  ٕالــى  التأميــن  إلعــادة 

المفروضــة علــى البــالد، والتــي طالــت قطــاع التأميــن، ومــا ترتــب 

عليهــا مــن انحســار حصتهــا فــي األســواق، لتوســيع حصتهــا مــن 

الســوق المحليــة وفتــح أخــرى خارجيــة.

ٕانــه  صقــر  عزيــز  الدكتــور  الشــركة  ٕادارة  مجلــس  رئيــس  ويقــول 

وبالرغــم مــن الصعوبــات التــي تواجههــا الشــركة، بســبب هــذه 

عمــت  التــي  الفوضــى  ٕاثــر  الليبيــة  الســوق  وخســارة  العقوبــات، 

نتائــج  حققــت  الشــركة  فــإن  األخيــرة،  الســنوات  خــالل  البلــد  ذاك 

ٕايجابيــة بعــد توســيع أعمالهــا لتشــمل التأميــن علــى الحيــاة ضــد 

اإلرهــاب. خطــر 

ثقافة تأمينية

يتعدى االحتفاظ بالعميل إلى 
االحتفاظ باألسواق

هل تبتكر شركات التأمين طرائق وأساليب 
تسويق تحرك ماء المنتجات الراكدة..

أحمد العمار
إعامي اقتصادي
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وأكــد صقــر  أن ادارة الشــركة والفنييــن عملــوا علــى زيــادة حصــة 

الحصــص  زيــادة  خــالل  مــن  المحليــة،  الســوق  مــن  الشــركة 

ــاًل  ــن، فض ــركات التأمي ــع ش ــة م ــات الموقع ــي االتفاقي ــة ف المقبول

عــن تطويــر سياســة التســويق، مــن خــالل المشــاركة فــي اللقــاءات 

والمنتديــات التأمينيــة، حيــث أســهمت هــذه المشــاركة فــي تبديــد 

مخــاوف الشــركات العربيــة واالجنبيــة مــن ٕاســناد أعمــال اإلعــادة 

للشــركة.

المحليــة  التأميــن  شــركات  أن  واإلعــالن  التســويق  خبــراء  ويــرى 

وتحســين  وتحصيــن  لمنتجاتهــا  التســويق  فــي  النجــاح  أرادت  ٕاذا 

المزيــج  بتجويــد  تعنــى  أن  عليهــا  فــإن  الســوقية،  حصصهــا 

اإلعالنيــة،  الحمــالت  فمخططــو   ،)Marketing Mix( التســويقي 

ومــن قبلهــم المعلنــون أنفســهم، يعتمــدون علــى فهــم تركيبــة 

هــذا المزيــج المناســبة للمنشــأة، والتــي تحقــق أو تتوقــع أن تحقــق 

يجعلهــا  نحــو  علــى  واإلعالنيــة  التســويقية  أهدافهــا  خاللهــا  مــن 

متميــزة عــن المنافســين اآلخريــن. فالمقولــة المســلم بهــا فــي 

ٕادارة المنشــأة نفســها الســؤال  هــذا المجــال تقتضــي أن تســأل 

التالــي: مــا الــذي يجعلنــي مختلفــًا عــن اآلخريــن حتــى أبقــى فــي 

الســوق؟ فــإن كان الجــواب بـــ: ال يوجــد، فعليهــا فــي هــذه الحالــة أن 

تبحــث عــن رزقهــا فــي ســوق أخــرى..

ويتضمــن المزيــج أو الخليــط التســويقي ، كمــا يســميه البعــض، 

للمنشــأة  يمكــن  التــي  التســويقية  العوامــل  مــن  مجموعــة 

ورغبــات  حاجــات  ٕاشــباع  فــي  تســتخدمها  والتــي  فيهــا،  التحكــم 

عمالئهــا وتحقيــق أهدافهــا، حيــث يتألــف مــن أربعــة عناصــر رئيســة 

  )Price( والســعر )Product(  وهــي: المنتــج )4 P`S (يطلــق عليهــا الـــ

والمــكان)Place( والترويــج )Promotion(. أو هــو متغيــرات الســوق 

التــي يســتخدمها مديــر التســويق لتحقيــق تلــك األهــداف.

مجــرد  ليــس  هــو  المقصــود  فــإن  المنتــج،  عنصــر  تناولنــا  مــا  ٕاذا 

للســوق  المنشــأة  تقدمهــا  التــي  الفكــرة  أو  الخدمــة  أو  الســلعة 

وتلبيــة  جــودة  المنتــج  هــذا  تميــز  مــدى  بــل  وحســب،  الزبائــن(   (

لرغبــات هــؤالء الزبائــن التــي تتنظــر ٕاشــباعها علــى نحــو يكافــئ مــا 

دفعــوه، ذلــك أن الزبــون يــوازن ال شــعوريًا بيــن الجــودة المتوقعــة 

تلــك. أو  الســلعة  امتــالك هــذه  والمتحققــة جــراء 

الزبــون  يســتطيع  الــذي  النقــود،  مبلــغ  هــو  الســعر  كان  ٕاذا  وأمــا 

أســاس  علــى  يبنــى  فإنــه  والخدمــات،  المنتجــات  مقابــل  دفعــه 

ذلــك  فــي  بمــا  الخدمــة،  أو  الســلعة  إلنتــاج  الحقيقيــة  التكلفــة 

الوقــت، وأجــور الموظفيــن، والمــواد األوليــة الالزمــة لإلنتــاج، وبعــد 

حيــازة الســلعة واســتعمالها يقــرر هــو، وال أحــد غيــره، فيمــا ٕاذا كان 

الســعر عــاداًل أم ال، والفيصــل فــي ذلــك طبعــًا هــو مــدى التكافــؤ 

الحاصلــة. والمنافــع  المدفوعــة  النقــود  بيــن 

وينظــر ٕالــى المــكان علــى أنــه نشــاط المنشــأة كــي تجعــل المنتــج 

أو الخدمــة متاحــة للعمــالء بســهولة ويســر، وفــي األماكــن التــي 

الموزعيــن  أو  البيــع  منافــذ  عبــر  التوزيــع  هــو  أي  هــؤالء،  يفضلهــا 

بمــا يحقــق للمنتجــات منفعتهــا المكانيــة ٕالــى جانــب منفعتيهــا 

دمشــق  فــي  المكثــف  اإلعــالن  جــدوى  فمــا  والحيازيــة،  الزمانيــة 

لســلعة ال تســتطيع المنشــأة توفيرهــا للمســتهلكين فــي حلــب 

أو حمــص مثــاًل؟..

ويــراد بالترويــج تقديــم المنتجــات والخدمــات واألفــكار ٕالــى الزبائــن، 

وفــي الوقــت نفســه حثهــم علــى الطلــب والشــراء، وهــو نشــاط ذو 

ــورة  ــة والص ــات العام ــات والعالق ــات والمبيع ــع كل اإلعالن ــة م صل

الذهنيــة )ٕاميــج( المتكونــة لــدى العمــالء والزبائــن عــن الشــركة، 

ولعــل مــا يميــز هــذا العنصــر عــن العناصــر الســابقة هــو الترابــط 

األفقــي والرأســي علــى نحــو معقــد ومتشــابك مــع أغلــب أنشــطة 

المنشــأة تأثيــراً وتأثــراً.

وتجــدر اإلشــارة ٕالــى أن بعــض خبــراء التســويق واإلعــالن أخــذ يعتبــر 

هــذه العناصــر خمســة بــداًل مــن أربعــة، أي لتصبــح )5p`s( عوضــًا 

عــن )4P`S(، حيــث يضيــف ٕاليهــا عنصــر النــاس)people(  باعتبــار 

أن النــاس هــم، وقبــل كل شــيء، محــور اإلنتــاج والتســويق، أليــس 

الزبــون دائمــًا علــى حــق، كمــا تقــول ٕاحــدى بديهيــات التســويق 

المعروفــة؟!
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الزاوية القانونية

مبدأ الحلول وأحكامه 

في القانون والتشريع 

السوري والمقارن 

بقلم المحامي األستاذ: محمد رياض الكردي
المستشار القانوني

لاتحاد السوري لشركات التأمين

سـبق  أن بحثنـا في مبـدأ الحلـول القانونـي ودعوى 
واألسـاس  الحـادث  عـن  المسـؤول  علـى  المؤمـن  رجـوع 

المسـؤولية  إلـى  باالسـتناد  والرجـوع  للرجـوع  الفنـي 

التقصيريـة والرجـوع باالسـتناد إلى دعوى الحلـول وأحكام 

حلـول المؤمـن محـل المؤمـن لـه ومجـال الحلـول ومـدى 

جواز الجمـع بين مبلغ التأميـن وتعويض المسـؤولية وجواز 

الجمـع فـي التأميـن علـى األشـخاص وعـدم جـواز الجمـع 

فـي التأميـن مـن األضـرار  وبحثنـا فـي حـاالت الحلـول في 

األضرار مـن  التأميـن 

وسنعالج في هذه المقالة شروط الحلول:

شروط الحلول ) ثالثة شروط (

ٕالـى  وٕاضافـة  فإنـه   ، القانونـي  الحلـول  مـن  المؤمـن  السـتفادة 

ضـرورة تحقـق الصفـة التعويضيـة لمبلـغ التأميـن ، فإنـه يشـترط 

توافـر عـدة شـروط، نتابعهـا وفـق مـا يلـي: 

الشـــرط األول: أن يكـون المؤمـن قـد دفـع مبلـغ التأميـن 

للمؤمـن  لـه، أو أن  يدفـع عـن المضـرور ولحسـاب المؤمـن لـه 

مصاريـف ٕاصـالح الضـرر. وهـذا الشـرط مـا هـو ٕاال تطبيـق للقواعـد 

الوفـاء.  مـع  ٕاال  حلـول  ال  بأنـه  تقضـي  التـي  الحلـول  فـي  العامـة 

اتخـذ  ٕاذا  العينـي  بالتعويـض  قـام  قـد  المؤمـن  يكـون  أن  كفـي 

يدفعـه  مـا  بقـدر  وٕانـه  هـذا   . العينـي  األداء  شـكل  التزامـه  محـل 

المؤمـن مـن مبلـغ التأميـن يتحـدد نطاق حلوله محـل المؤمن له 

فـي حقوقه.وعلـى المؤمـن أن يثبـت هـذا الوفـاء ومقـداره . وهـذا 

الشـرط يتعلـق بالنظـام العـام أي ال يجـوز للمؤمـن– باالتفـاق مـع 

المؤمـن لـه – أن يرجـع علـى الغيـر المسـؤول قبـل الوفـاء بمبلـغ 

التأميـن.

ومـن البديهـي أن هـذا الشـرط يسـتلزم وجـود عقـد تأميـن صحيـح 

وسـاري المفعـول ، وٕاال فـإن المؤمـن ال يكـون ملزمـًا بدفـع مبلـغ 

التأميـن ٕالـى المؤمـن لـه ، وٕاذا قـام بدفعه فله أن يسـترده، فشـرط 

الحلـول لـم يتحقـق .وكذلـك ٕاذا صـدر حكـم بطالن عقـد التأمين ، 

فيكـون للمؤمـن أن يرجـع علـى الغيـر بمـا كان قد دفعـه للمؤمن 

لـه ،-بمقتضـى حلولـه محلـه حلـواًل اتفاقيـًا.
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دعـوى  لـه  المؤمـن  لـدى  يكـون  أن   : الثانـي  الشـــرط 

فالحلـول  المسـؤول،  الغيـر  علـى  بهـا  يرجـع  مسـؤولية 

القانونـي يفتـرض أن يوجـد شـخص أخـر ملتزمـًا مـع المؤمن بدفع 

التعويـض للمؤمـن لـه ، أو للمضرور في التأمين من المسـؤولية 

. و للمؤمن له الحق في مطالبة المؤمن بالتعويض  المستحق 

فـي ذمتـه ، وهـذا الحـق هـو الـذي ينتقـل ٕالـى المؤمـن بعـد وفاتـه 

ترتـب  الـذي  الضـرر  يكـون  أن  يشـترط  .ولذلـك  التأميـن  بمبلـغ  

المؤمـن  يلتـزم  والـذي  ضـده  المؤمـن  ذاتـه  الخطـر  تحقـق  علـى 

، ويجـوز أن تكـون دعـوى المؤمـن لـه ضـد المسـؤول  بتغطيتـه 

دعـوى المسـؤولية التقصيريـة أو تعاقدية. وال فرق بين مسـؤولية 

أساسـها خطـأ ثابـت وتلـك التـي ترتكـز علـى خطأ مفتـرض ومثال 

ذلـك ) مسـؤولية المسـتأجر عـن احتراق العقـار المأجور ( فإذا  كان 

المؤجـر قـد أمـن علـى هـذا العقـار ضـد الحريـق فللمؤمـن، ٕاذا دفـع 

ٕالـى المؤجـر مبلـغ التأميـن ، الحـق فـي الحلـول محلـه فـي دعـواه 

)المسـؤول(. الحريـق  المتسـبب فـي  أو  قبـل المسـتأجر 

وبنـاًء علـى هـذا الشـرط فإنـه ال يحـل المؤمن محـل المؤمن له ،- 

ٕاذا لـم يكـن للمؤمـن له أي حق في الرجوع على الغير المسـؤول 

فـي  حقـًا  أصـاًل  يكتسـب  لـم  لـه  المؤمـن  كان  سـواء  وذلـك   ،

الرجـوع علـى هـذا التعبيـر لعـدم اكتمـال شـروطه القانونيـة - أو 

كان هـذا المؤمـن لـه قـد اكتسـب هذا الحق ولكنه تنـازل عنه قبل  

الوفـاء بمبلـغ التأميـن )كأن يتنـازل المؤجـر - المؤمـن لـه - فـي 

التأميـن علـى العقـار المأجـور ضـد الحريـق عـن حقـه فـي الرجـوع 

علـى المسـتأجر فـي حالـة تسـبب هـذا المسـتأجر بالحريـق( 

المؤمـن  علـى  فيهـا  يتعـذر  حـاالت  توجـد  الشـرط  لهـذا  وتطبيقـًا 

،  أي  لـه  المؤمـن  ٕالـى  ترجـع  لـه ألسـباب  المؤمـن  الحلـول محـل 

المؤمـن  حلـول  فرصـة  يضيـع  أن  بفعلـه  يمكـن  لـه  المؤمـن  أن 

محلـه ، واألمثلـة عديـدة ففضـاًل عـن تنـازل المؤمـن لـه عـن حقـه 

فـي الرجـوع علـى الغيـر المسـؤول ٕاذا تـم ذلـك كشـرط لقبولـه 

مـع  لـه  المؤمـن  يتصالـح  أن  ومنهـا  التأميـن.  بمبلـغ  الوفـاء  قبـل 

الغيـر المسـؤول دون موافقـة المؤمـن ، أو أن  يتـرك حقـه يسـقط 

بالتقـادم قبـل أن يرجـع علـى المؤمـن ،وغيـر ذلـك مـن الفـروض. 

فـي مثـل تلـك الحـاالت فـإن القـول بـأن المؤمـن يلتزم بدفـع مبلغ 

و  يتسـق  ال  و  العدالـه  التقـره  قـول  -فإنـه  لـه  للمؤمـن  التأميـن 

القواعـد العامـة للقانـون ، وبـل ٕان ذلـك يشـجع المؤمـن لـه علـى 

تحريـض الغيـر إلحـداث الخطـر المؤمـن ضـده فـي مقابـل أن يمنـع 

الرجـوع المؤمـن عليـه . ولتفـادي ذلـك يجـب أن تبـرأ ذمـة المؤمـن 

تجـاه المؤمـن لـه بقـدر مـا أضـاع هـذا المؤمـن لـه علـى المؤمـن 

مـن فـرص الرجـوع علـى الغيـر المسـؤول بدعـوى الحلـول ،وهـذا 

الحكـم تفرضـه القواعـد العامـة و ٕان لـم يوجـد نص صريـح بذلك.

حقـه  علـى  المحافظـة  لـه  المؤمـن  مصلحـة  مـن  يكـون  وهكـذا 

لـدى الغيـر المسـؤول سـواء فـي أصـل هـذا الحـق أو فـي مـداه.

المـادة 737  الـذي عبـرت عنـه  الشـرط  الثالـث: هـو  الشــــرط 

 771 تقابـل  التـي  المـادة  وهـي  السـوري  المدنـي  القانـون  مـن 

المـادة  لنـص  والمقابلـة   ، المصـري  المدنـي  القانـون  مـن 

فـي  اللبنانـي  العقـود  الموجبـات  وقانـون   ، فرنسـي   )1/36(

 )1/801  ( المـادة  المـادة)3/972( والقانـون المدنـي الكويتـي فـي 

وجـاء هـذا الشـرط فـي النـص السـوري بالحـرف ) يحـل المؤمـن 

قانونـًا بمـا دفـع مـن تعويـض عـن الحريـق فـي الدعـاوى 

التـي  تكـون للمؤمـن لـه قبـل تسـبب بفعلـه فـي الضرر 

الـذي نجمـت عنـه مسـؤولية المؤمـن ،مـا لـم يكـن ممن 

أحـدث الضرر قريبـًا أو صهـرًا للمؤمن له ممـن يكونون معه 

في معيشـة واحـدة ، أو شـخصًا يكـون المؤمن له مسـؤواًل 

عـن أفعالـه(. 

ويهمنـا مـن هـذا النـص لضـرورة بحـث الشـرط الـذي نحـن بصـدده 

يتعلـق  الـذي  أي  المـادة  نـص  مـن  الثانـي  الجـزء  أو  النصـف 

... الـخ النـص ( والـذي أخطـأ  باالسـتثناء والمعبـر عنـه ب ) مـا لـم 

األول  شـطر  أو  النـص  صـدر  مـع  استرسـاله  فـي  النـص  واضـع  بـه 

ٕالـى فقرتيـن ،كمـا  النـص  األفضـل تجزئـة هـذا  ٕاذ كان مـن   ، منـه 

أن  تفيـد  النـص  قـراءة  أن  .المهـم  األخـرى  التشـريعات  فعلـت 

الحلـول مشـروط بـأن ال يكـون المسـؤول عـن الضـرر المسـتوجب 

لـه  للمؤمـن  صهـراً  أو  قريبـًا  المؤمـن  لمسـؤولية  المسـتتبع  أو 

وبشـرط آخـر ضمنـي أن يكـون هـذا القريـب أو الصهـر ممـن يكون 

مـع المؤمـن لـه فـي معيشـة واحـدة أو شـخصًا يكـون للمؤمن له 

مسؤواًل عنه أفعاله ) المتبوع والتابع ( . هذا و ٕان بعض القوانين 

مـن قبـل  الحـادث عمـداً  الحالـة وقـوع  تلـك  اسـتثنيت مـن حكـم 

األشـخاص المذكوريـن . ويرجـع منـع المؤمـن  مـن الرجـوع علـى 

األشـخاص يعولهـم المؤمـن لـه أو يسـأل عـن أخطائهـم ، ٕاذا وقع 

الحـادث المؤمـن ضـده بفعلهـم ، ٕالـى عدة أسـباب : فمن الناحية 

األولـى لـو أجيـز رجـوع المؤمن علـى المذكورين لكان هـذا رجوعًا 

علـى المؤمـن لـه ، وهـذا مـا يمتنـع علـى المؤمـن القيـام  بـه . فإذا 

كان مـن تسـبب فـي وقـوع الحـادث ممـن يسـأل عنـه المؤمـن لـه 

فـي أفعالـه ) كتابعـه مثـاًل ( ، وأجزنـا للمؤمـن الرجـوع علـى هـذا 
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التابـع - لـكان مـن حـق المؤمـن أن يرجـع علـى المؤمـن لـه أيضـًا 

باعتبـاره مسـؤواًل عـن أعمـال تابعـه ، بينمـا هـذا مـن حـق المتبـوع 

فـي الرجـوع علـى تابعـه لتحصيـل مـا تسـبب بـه مـن ضـرر ) وأغلب 

المشـافي  بيـن  العالقـة  هـي  المفهـوم  هـذا  أمثلـه  و  تطبيقـات 

وتابيعهـا ( .

وبموجـب هـذا الشـرط الـذي نحـن بصـدده فـإن هـذا المنـع يتعلـق 

بالنظـام العـام فـال يجـوز االتفـاق علـى مخالفتـه.

ال  قانونـًا  للحلـول  الشـرح  السـابقة   الثالثـة  الشـروط  وٕان  هـذا 

يتـم  ،فهـو  الحلـول  خاصـة  أو  أخـرى  ٕاجـراءات  أيـة  معهـا  يسـتلزم 

بقـوة القانـون وذلـك مـن لحظـة الوفـاء بمبلـغ التأميـن . ولكـن 

علـى المؤمـن لكـي يعود عليه الحلـول بالنفع ، أن يقوم بإخطار 

التعويـض  ، لكـي ال يدفـع هـذا األخيـر  الغيـر المسـؤول بالحلـول 

المسـؤول  لذمـة  مبرئـًا  بالتعويـض  الوفـاء  ألن    - لـه  للمؤمـن 

متـى تـم بحسـن النيـة . ويترتـب علـى الحلول القانونـي نتيجتان :

النتيجة األولـــى:

أنـه ال يجـوز لدائنـي المؤمـن لـه ) مـن تاريـخ الوفـاء بمبلـغ التأميـن 

( الحجـز علـى مـا لمدينهـم ) المؤمـن لـه ( لـدى الغيـر المسـؤول - 

ألن الحجـز يقـع فـي غيـر محلـه ألن التعويـض المسـتحق فـي ذمـة 

المسـؤول يكـون منـذ هـذا التاريـخ – مـن حـق المؤمـن . ولكـن مـع 

العرفـي  التاريـخ  أثبتـوا أن  ٕاذا مـا  لـه -  الممكـن لدائنـي المؤمـن 

بعـد  لـه  المؤمـن  مـن  المؤمـن  عليهـا  حصـل  التـي  للمخالصـة 

وفـاء بمبلـغ التأميـن أن هـذا التاريـخ قـدم غشـًا ليظهـر بأنـه سـابق 

علـى الحجـز ،فيقـع حجزهـم صحيحـًا.

التاريـخ  ثابتـة  مخالصـة  علـى  يحصـل  أن  المؤمـن  مصلحـة  ومـن 

بحقـه  يحتـج  أن  بموجبهـا  يسـتطيع  لكـي  لـه  المؤمـن  مـن 

بالحلـول علـى المحـال ٕاليـه الـذي نقـل ٕاليـه المؤمـن لـه حقـه في 

التعويـض . وفـي وقـت الحـق علـى هـذا التاريـخ ، وذلـك بمقتضـى 

. بينهمـا  أبرمـت  الحـق  حوالـة 

النتيجــة الثانيــة:

للحلـول أنـه ال يحتـج بتنـازل المؤمـن له عن حقه فـي الرجوع على 

بمبلـغ  المؤمـن  أوفـى  أن  بعـد  تـم  قـد  التنـازل  هـذا  مـادام   الغيـر 

التأميـن للمؤمـن لـه ، ألن هـذا الحـق أصبـح منـذ تاريـخ هـذا الوفـاء 

للمؤمـن ، فليـس للمؤمـن لـه مـن ثـم أن يتنـازل عـن شـيء لـم 

يعـد يملكـه. أمـا ٕاذا تـم هـذا التنـازل قبـل قيـام المؤمـن بالوفـاء 

محـل  الحلـول  فـي  الحـق  للمؤمـن  يكـون  ،فـال  التأميـن  بمبلـغ 

المؤمـن لـه، و ٕانمـا يبقـى لـه فقـط أن يرجـع عليـه السـترداد مـا أداه 

ٕاليـه مـن مبلـغ التأميـن و ذلـك بمـا يسـاوي مـا قـد أضاعـه عليـه من 

فـرص الحلـول وفـق مـا تـم تفصيلـه آنفًا . ومـن الجديـر بالذكر فيما 

نحـن بصـدده أن ال يحتـج عليـه بالصلـح الـذي جـرى بيـن المؤمن له 

و الغيـر المسـؤول .

و ٕاذا اسـتوفى حـق المؤمـن فـي الحلـول محل المؤمن له شـروط 

الحـق  هـذا  اسـتعمال  عـن  التنـازل  للمؤمـن  جـاز  ٕاذا  فإنـه   ، قيامـه 

، فـال يجـوز لـه أن يتفـق مـع المؤمـن لـه علـى التنـازل عـن القيـود 

هنـا  القيـود  ألن   ، الحلـول  فـي  لحقـه  اسـتعماله  علـى  تـرد  التـي 

والحـق   . خالفهـا  علـى  االتفـاق  يجـوز  ال  التـي  العـام  النظـام  مـن 

أنـه ال يجـوز للمؤمـن لـه أن يرجـع علـى الغيـر المسـؤول ، بعـد أن 

تنـازل المؤمـن عـن حقـه فـي الحلول ، و ٕان أي قـول بغير ذلك ٕانما 

يعنـي أن المؤمـن لـه يسـتعمل حقـًا ليـس له ، كمـا أن يؤدي في 

أي حـال ) بـل فـي جميـع األحـوال ( ٕالـى جمعـه بيـن تعويضيـن . 

هـذا و ٕان الوسـيلة الفنيـة  ) دون مخالفـة النظـام العـام ( و تكفـل 

رجـوع المؤمـن علـى الغيـر المسـؤول هـي الحلـول . فـال االتفـاق 

مـع المؤمـن لـه يسـمح أن يكـون  هـذا الرجـوع بمقتضـى حوالـة 

أحـكام  تحفظهـا  كمـا  لـه  المؤمـن  حقـوق  تحفـظ  ألنهـا  الحـق 

 . الحلـول 

وبذلك نكون قد انهينا بحث الحلول من كافة جوانبه

الزاوية القانونية





Issue 23

26

ــن  لتأميــن الســفر أن يغطــي النفقــات الطبيــة  يمك
أو الخســائر الماليــة التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا أثنــاء الســفر.  

وغالبــًا مــا يوصــف هــذا التأميــن بأنــه الحمايــة األفضــل الؤلئــك 

المســافرين داخليــًا ومــا وراء البحــار. ستشــرح هــذه المقالــة نــوع 

التغطيــة التــي ســتحتاجها قبــل أن تقــوم بالتوقيــع علــى الخــط 

المنقــط األحمــر  وتبــدأ بالدفــع لقــاء الحمايــة مــن أشــياء غيــر مرئيــة 

وغيــر متوقعــة.

ماذا يغطي تأمين السفر؟

هناك خمس فئات مختلفة من تأمين السفر:

- ٕالغاء الرحلة

- طبابة في السفر

- طبابة رئيسية

- ٕاخالء طبي طارىء

- وفاة طارئة/حادثة طيران

تأمين إلغاء الرحلة

بعــض  فــي  )ويُعــرف  الرحلــة  ٕالغــاء  مســمى  مــن  يُفهــم  كمــا 

فهــو  الرحلــة(  تأخــر  بتأميــن  أو  الرحلــة  انقطــاع  بتأميــن  األحيــان 

يغطيــك فــي حالــة اضطريــت أنــت أو مرافقــوك فــي الرحلــة ٕالــى 

أو تأخيــر رحلتــك. ٕالغــاء أو قطــع 

أن  ٕاال  قبولهــا،  يمكــن  التــي  األســباب  حــول  البوالــص  وتختلــف 

أو  الرحلــة  ٕالغــاء  ســيغطي  التأميــن  هــذا  أن  ٕالــى  يشــير  الواقــع 

توعية تأمينية

أساسيات تأمين السفر
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التاليــة: لألســباب  وذلــك  قطعهــا 

-  نزاعات مفاجئة في العمل

-  تغيير  تفكيرك

أو  ســفرك  جــواز  ٕاصــدار  فــي  التأخــر   -

تك شــير تأ

- مواضيع مرتبطة بالطقس

ويمكــن أن تحتــوي بعــض البوالــص علــى 

تغطيــات ٕاضافيــة، توفــر لــك التأميــن ضــد 

واحــدة أو أكثــر مــن الحــوادث التاليــة:

- عمل ٕارهابي

- ٕافــالس مــن باعــك تذكــرة الســفر )شــركة 

نقــل بحريــة، أو وكالــة ســفريات أو شــركة 

ــران( طي

- حادثة في الطريق ٕالى المطار

تعرضــه  أو  منزلــك  فــي  حريــق  نشــوب   -

ن لفيضــا

- التواجد مع هيئة المحلفين

المبلــغ  بيــن  الفــرق  بدفــع  التأميــن  يقــوم 

التذكــرة  باعــك  مــن  لــك  ســيعيده  الــذي 

للرحلــة.  أصــاًل  أنــت  دفعتــه  الــذي  وذلــك 

تأكــد مــن عــدم شــرائك للتأميــن مــن نفس 

الرحلــة  تذكــرة  اشــتريت  التــي  الشــركة 

منهــا، فبهــذه الطريقــة ســتضمن لنفســك 

التغطيــة فــي حــال ٕافــالس الشــركة الناقلــة 

أو حــدوث أي خلــل خــالل الرحلــة.

طبابة السفر وتأمين الطبابة الرئيسي

يؤمــن هــذا النوعــان مــن التأميــن التغطيــة 

الطبيــة فــي حــال ٕاصابــة حامــل البوليصــة 

ــن  ــرق بي ــفر. والف ــاء الس ــأذى أثن ــرض أو ب بم

مــدة  هــو  التأميــن  مــن  النوعيــن  هذيــن 

التغطيــة:

تغطيــة  يؤمــن  الســفر  طبابــة  تأميــن   -

لمــدة قصيــرة األجــل فقــط: ويمكــن لهــذه 

المــدة أن تتــراوح بيــن خمســة أيــام وحتــى 

البوليصــة. حســب  وذلــك  ســنة 

- تأميــن الطبابــة الرئيســي هــو للمافريــن 

الذيــن يخططــون للقيــام برحــالت أطــول 

مــن ســتة أشــهر وحتــى الســنة أو أكثــر.

أن  التأميــن  مــن  األنــواع  لهــذه  يمكــن 

تســاعدك فــي تغطيــة النفقــات الطبيــة 

ومراكــز  والمستشــفيات  األطبــاء  وٕايجــاد 

تقــدم  التــي  وتلــك  الصحيــة  الرعايــة 

خدمــات فــي مجــال اللغــات األجنبيــة وذلــك 

أثنــاء  بــأذى  أو  فــي حــال ٕاصابتــك بمــرض 

لديــك  كان  ٕان  البحــار.  وراء  لمــا  ســفرك 

بشــرائه  قمــت  أو  باألصــل  طبــي  تأميــن 

بشــكل منفصــل، تأكــد ٕان كانــت هنــاك 

حاجــة لحصولــك علــى موافقــة  مســبقة 

مــن  نــوع  أي  علــى  تأمينــك  شــركة  مــن 

الطبيــة. الرعايــة  أنــواع 

تأمين اإلخالء الطبي الطارىء

التغطيــة  يوفــر  الـــتأمين  مــن  الـــنوع  هــذا 

إلخــالء طبــي طــارىء وضــروري واالنتقــال 

مبلــغ  يصــل  وقــد  الطبيــة.  المراكــز  ٕالــى 

 10000 ٕالــى  ســهولة  بــكل  التكاليــف  هــذه 

دوالر ســتدفعها مــن جيبــك الخــاص ٕان لــم 

تكــن التغطيــة متوفــرة لديــك. وســتدرك 

وجــدت  ٕان  وفائدتــه  التأميــن  هــذا  أهميــة 

نفســك فــي منطقــة ريفيــة نائيــة بعيــدة 

عــن أي مركــز طبــي. 

تأمين وفاة طارئة وحادثة طيران

الحيــاة،  تأميــن  فــي  الحالــة  هــي  مثلمــا 

يقــوم هــذان النوعــان مــن التأميــن بدفــع 

تعويضــات للورثــة الذيــن هــم علــى قيــد 

الحيــاة. يتــم دفــع هــذه التعويضــات عنــد 

ٕاو  المســافر  بوفــاة  تتســبب  حادثــة  وقــوع 

بليغــة. ٕاصابــة  بإصابتــه 

التغطية المتخصصة

التأميــن  أنــواع  بعــض  هنــاك  توجــد 

يرّكــز  مثــاًل، بعضهــا  األخــرى.  المتخصصــة 

علــى مــا يحتاجــه المســافرون فــي عمــل، 

المغتربــون.  أو  رياضيــة  نشــاطات  فــي  أو 

لالشــتراك  خطــط  لديــك  كانــت  ٕان  لــذا، 

خطــرة  طبيعــة  ذات  رياضيــة  بنشــاطات 

لتأميــن  اختيــارك  فــإن  الخــارج،  فــي  وأنــت 

يؤمــن لــك التغطيــة المناســبة فــي حــال 

ــة رياضيــة ســيكون أفضــل  تعرضــك إلصاب

بكثيــر مــن اختيــارك لبوليصــة تأميــن توفــر 

عامــة. تأمينيــة  تغطيــة  لــك 

شراء تأمين السفر

يمكنــك شــراء تأميــن الســفر  عــن طريــق 

ٕاحــدى الطــرق الثــالث التاليــة:

وهــو  حــدة  علــى  رحلــة  لــكل  التأميــن   -1

أكثــر أنــواع تأميــن الســفر شــيوعًا. فوفقــًا 

فــإن  الســفر  لتأميــن  األمريكــي  لالتحــاد 

الســفر  تأميــن  بوالــص  جميــع  مــن   %80

فقــط.  واحــدة  لســفرة  هــي  المشــتراة 

وهــذه البوليصــة غالبــًا مــا تكــون للذيــن 

تؤمــن  ألنهــا  متكــرر  بشــكل  يســافرون  ال 

فقــط. واحــدة  لســفرة  التغطيــة 

2- يؤمــن التأميــن لعــدة ســفرات تغطيــة 

لعــدة ســفرات فــي الســنة الواحــدة علــى 

أن ال تزيــد الســفرة الواحــدة عــن 30 يومــًا.

فهــي  الســنوية  البوليصــة  أمــا   -3

لهــم  توفــر  حيــث  بكثــرة  للمســافرين 

كاملــة. ســنوية  تغطيــة 

تختلــف قيمــة بوليصــة كل نــوع مــن أنــواع 

التأميــن المذكــورة أعــاله باختــالف التأميــن 

وبشــكل  حاجتــك.  حســب  تختــاره  الــذي 

واحــدة  لســفرة  التأميــن  ســعر  فــإن  عــام 

يتــراوح مــا بيــن 4% ٕالــى 8% مــن قيمــة تأميــن 

اإلجماليــة. الســفرة 

لتغطيــة  بحاجــة  فعــًا  أنــت  هــل 

الســفر؟ تأميــن 

تســألها  أن  يجــب  أســئلة  عــدة  هنــاك 

لنفســك عندمــا تحــاول اتخــاذ القــرار بشــراء 

نــوع  تقــرر  أو  ال  أم  ســفر  تأميــن  بوليصــة 

تحتاجــه: الــذي  التأميــن 

- هل ستسافر ٕالى ما وراء البحار؟

بنشــاطات  لالشــتراك  تخطــط  هــل   -

خطــرة؟ رياضيــة 
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- هــل ســتكون قــادراً علــى تحّمــل نفقــات 

حــدوث  حــال  فــي  بلــدك  ٕالــى  العــودة 

طــارىء؟

فــي  يرافقــك  مــن  أو  أنــت،  كنــت  ٕان   -

الرحلــة، قــد أصبــت بمــرض، هــل أنــت قــادر 

الطبيــة؟ الرعايــة  أعبــاء  تحمــل  علــى 

الحــدوث  محتملــة  مشــاكل  كلهــا  هــذه 

ٕالــى  الحلــم  ٕاجازتــك  تحــّول  أن  ويمكنهــا 

عندمــا  مســتعداً.  تكــن  لــم  ٕان  كابــوس 

تحــاول اتخــاذ القــرار بشــراء بوليصــة، عليــك 

مراجعــة أكبــر عــدد مــن الســيناريوهات قبــل 

ذلــك: أن تفعــل 

المتعلقــة  السياســات  علــى  تعــرّف   -

وخطــوط  الفنــادق،  حجــوزات  بإلغــاء 

البحريــة وغيــر ذلــك مــن وكاالت  المالحــة 

. لســفر ا

- راجــع السياســات واالتفاقيــات المطبقــة 

حاليــًا مــن قبــل شــركات بطاقــات اإلئتمــان، 

هــذه  تقــوم  الحــاالت  بعــض  ففــي 

المتعلقــة  القضايــا  بتغطيــة  الشــركات 

بفقــدان الحقائــب أو المســؤولية المترتبــة 

الســيارات. اســتئجار  علــى 

- اطلــع علــى جــداول األسعار،وشــروطها  

بوليصــة  فــي  الــواردة  واالســتثناءات 

تختــاره. الــذي  التأميــن 

الخاصة:

علــى  الدقيقــة  باألحــرف  الطباعــة 

الفقــري  العمــود  هــي  البوليصــة 

ــوع  ــتحدد ن ــي س ــي الت ــدك وه لعق

عليهــا  ســتحصل  التــي  التغطيــة 

الحجــة  أمــّس  فــي  تكــون  عندمــا 

ــن  ــك التأمي ــون لدي ــا يك ــا. فعندم له

رحلتــك،  فــي  ليغطيــك  الصحيــح 

الرحلــة  هــي  رحلتــك  أن  ســتضمن 

بــل  لهــا،  خططــت  التــي  الحلــم 

وأكثــر مــن ذلــك.

توعية تأمينية
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5 أسباب تبين الحاجة لدى شركات التأمين 
لوجود قائد عمليات

توعية تأمينية

ــر،  ــن كل إدارة المخاط ــر ع ــض النظ بغ
كمحترفــي  نحــن  اإلكتواريــة،  والمبــادىء  والتســويق، 

صناعــة التأميــن يجــب أن نكــون علــى درايــة بأننــا نعمــل 

ــة  ــائر المالي ــة الخس ــدت لتغطي ــدًا ُوج ــة ج ــة نبيل ــي مهن ف

ــركات  ــن لش ــواء. يمك ــد س ــى ح ــات عل ــراد وللمؤسس لأف

اإلجــراءات  بعــض  عمائهــا  علــى  تقتــرح  أن  التأميــن 

ــف  ــتطيع أن يوق ــرة يس ــد بالم ــد أح ــه ال يوج ــة إال أن الوقائي

ــور. ــر منظ ــو غي ــا ه ــدوث م ح

فــي بعــض األحيــان، وبســبب ضغــط العمــل والتوتــر الكبيــر نميــل 

ٕالــى أن ننســى أننــا نقــوم بتغطيــة القيــم اإلنســانية )أي الحيــاة، 

والصحــة والممتلــكات ٕالــخ..(. وهكــذا، يصبــح لزامــًا علــى جميــع 

تكــون  أن  ونطبقهــا  نطورهــا  التــي  التشــغيلية  االســتراتيجيات 

فــي خدمــة هــذا الهــدف النبيــل فــي نفــس الوقــت الــذي نحتــرم 

فيــه مبــادىء العمــل الســليمة ونضاعــف مــن الربحيــة »الصحيــة« 

للشــركة . وبعــد كل مــا ذكــر، فنحــن نعمــل فــي بيئــة عمــل صرفــة 

وليــس فــي جمعيــة خيريــة.

ٕان أحــد أكثــر القضايــا شــيوعًا والتــي تواجههــا شــركات التأميــن 

هــذه األيــام هــي النقــص الحاصــل فــي التماســك والتجانــس بيــن 

اإلدارات ممــا يفــرض وجــود قائــد للعمليــات يســتطيع أن يســيطر 

علــى األمــور ويربطهــا ببعضهــا.

وباالعتمــاد علــى بحــث تــم فــي الســوق اإلقليميــة، نســرد فيمــا يلــي 

التأميــن أن تعمــل بهــا  التــي يمكــن لشــركات  بعــض اإلشــارات 

لالســتفادة مــن اإلنتاجيــة فــي حدهــا األقصــى:

1- االتصاالت الداخلية بين اإلدارات:

ليــس ســراً أن القطــاع التأمينــي هــو أكثــر القطاعــات التــي تضــم 

كل االختصاصــات فــي العالــم بســبب تعاملــه الواســع مــع جميــع 

لــإلدارات الطبيــة والصحيــة،  القطاعــات االقتصاديــة )أي األطبــاء 

ــك(.  ــر ذل ــري وغي ــحن البح ــار للش ــي البح ــين واختصاصي والمهندس

تحــت  المختلفــة  بخلفياتهــا  االختصاصــات  هــذه  كل  جمــع  ٕان 

ســقف واحــد هــو أحــد أهــم التحديــات التشــغيلية التــي تواجههــا 

ــن. ــركة تأمي ــة ش أي

 بعــد كل مــا ذكرنــاه، البــد وأن يكــون قائــد العمليــات هــو عامــل 

التحــول فــي هــذا الواقــع وذلــك بجمعــه لــكل األطراف تحــت مظلة 

بالتعــاون  المبــادرة  هــذه  تتــم  أن  ويجــب  الشــركة«.  »اســتراتيجية 

الوثيــق مــع ٕادارة المــوارد البشــرية وذلــك مــن أجــل الوصــول ٕالــى 

خلــق  ســبيل  فــي  فــرد  كل  وخصائــص  لديناميكيــة  عميــق  فهــم 

روابــط ثقــة قويــة وبالتالــي تحقيــق أهــداف الشــركة.

2- إجراء التشغيل القياسي

يتعاطــى  ألنــه  خدميــة  صناعــة  أنــه  علــى  التأميــن  ٕالــى  يُنظــر 

إليجــاد  الشــركات  تحتــاج  وهكــذا،  ملموســة.  غيــر  منتجــات  مــع 

منهــا  وخاصــة  الطبيعــة  بهــذه  المتعلقــة  القضايــا  لجميــع  حــل 
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التاليتيــن: الخاصيتيــن 

- التقلب            - عدم التجانس

أحــد الحلــول المتاحــة أمــام قائــد العمليــات هــو »ٕاجــراء التشــغيل 

القياســي«. ويعتبــر هــذا النــوع مــن اإلجــراءات مصيريــًا مــن أجــل 

الوصــول ٕالــى مســتوى متماســك مــن الخدمــة المثاليــة وخدمــة 

بالخطــوات  قائمــة  عــن  عبــارة  اإلجــراء  وهــذا  وااللتــزام.  الزبائــن 

القياســية المتخــذة بهــدف تحقيــق مهمــة عملياتيــة مــا والتــي مــن 

األفضــل أن تكــون علــى شــكل جــدول مــن أجــل ســهولة حفظهــا. 

مثــاًل: 

وكيــل  مــن  االستفســار  اســتالم  لحظــة  مــن  التســعير:  ٕاصــدار  آ- 

المبيعــات/ الوســيط وحتــى ٕاصــداره )تخصيــص ســطر لــكل ٕاجــراء 

قياســي(. تشــغيل 

وحتــى  اإلشــعار  تلقــي  لحظــة  مــن  المطالبــات  معالجــة  ب- 

قياســي(. ٕاجــراء  لــكل  ســطر  )تخصيــص  النهائيــة  التســوية 

ج- ٕاجــراءات التحصيــل والمتابعــة حتــى تســوية القســط بالكامــل 

ٕالخ..

٣- استثمارات الموارد البشرية

ســواء أكان األمــر مرتبطــًا باالتصــاالت أو بالتحفيــز أو بالتفويــض 

العمليــات،  قائــد  واجــب  مــن  فــإن  الخارجيــة  بالحــوادث  حتــى  أو 

بالتعــاون مــع ٕادارة المــوارد البشــرية، أن يتأكــد مــن أن الموظفيــن 

يــؤدون مــا ورد فــي توصيفهــم الوظيفــي بالكامــل مــع اإلقــالل مــا 

أمكــن مــن الخالفــات الداخليــة. ويجــب ٕاعــداد دراســة بســيطة حــول 

المدخــالت والمخرجــات )ليــس بالتعابيــر الماليــة( وذلــك مــن أجــل 

تحديــد ميزانيــة معينــة تخصــص إلدارة المــوارد البشــرية الســتثمارها 

فــي التدريــب والشــهادات المهنيــة. واعتمــاداً علــى خبرتــي، يجــب 

مواضيــع  علــى  للموظفيــن  الشــركة  مقــر  خــارج  تدريــب  ٕاعــداد 

توصيفهــم  فــي  الــواردة  الوظيفيــة  لمهامهــم  بصلــة  تمــت  ال 

المبيعــات  علــى  الفنييــن  الموظفيــن  تدريــب  )مثــاًل  الوظيفــي 

وبالعكــس(. وبهــذه الطريقــة ســيكون هــؤالء علــى درايــة أكبــر 

بمــا يقــوم بــه غيرهــم مــن الموظفيــن ويدركــون مــا يتعرضــون لــه 

مــن مشــاكل.

4- اإلدارة الهرمية لعملية اتخاذ القرارات:

مــن  القــرار  اتخــاذ  طريقــة  التأميــن  شــركات  تســتبدل  أن  يجــب 

األعلــى ٕالــى األســفل بصيغــة أخــرى مــن مــن األســفل ٕالــى األعلــى 

فــي مجــرى العمليــات اليوميــة. ويجــب أن تتذكــر  اإلدارة العليــا أن 

الطاقــم التشــغيلي هــو واجهــة الشــركة أي أن األمــور تبــدأ وتنتهــي 

عندهــم. لــذا فإنهــم يتمتعــون بمزيــة معرفــة مــا يحتاجــه الزبــون 

ورأيــه بالخدمــة المقدمــة لــه وهــذا مــا يجعــل آلرائهــم أهميــة قصوى 

ــة المطــاف، ٕان لــم  قبــل اتخــاذ اإلدارة ألي خطــوة عمليــة. فــي نهاي

تثــق بموظفيــك وآرائهــم كان مــن األجــدر بــك أن ال توظفهــم أصــاًل.

5- قيــاس مؤشــرات األداء الرئيســية في اإلدارة المتماســكة 

)المطالبــات، الماليــة، التســويق واالكتتاب(

ٕان لم تكن قادراً على قياسها فأنت لست بقادر على ٕادارتها

لــذا يجــب أن يتــم وضــع هــذه المؤشــرات مــن قبــل قائــد العمليــات، 

ثــم  ومــن  اإلدارات  قبــل  مــن  بحــزم  تطبيقهــا  علــى  التشــديد  مــع 

أنــاه بعــض  التنظيميــة. نوضــح  قياســها بالمقارنــة مــع األهــداف 

هــذه المؤشــرات التــي يمكــن دراســتها:

آ - مؤشرات المبيعات

- عدد المشاريع التي تم االتصال بها        - معدل اإلغالق

- عدد اإلحاالت - الحجم الطبيعي للمبيعات       

- ٕارضاء الزبون - االتصاالت مع العمالء  

- اإلبقاء عى معدالت األعمال

- النسبة المئوية للحسابات المباعة

ب- خدمة العمالء:

- معدل حل المشاكل - ٕارضاء الزبون  

- المكالمات المستلمة في اليوم الواحد وخالل 24 ساعة

- مسار المطالبات - معالجة البريد خالل 24 ساعة 

ج- المؤشرات اإلدارية والمحاسبية:

- الميزانية الشهرية لالجتماعات

- صفر من الذمم المدينة لمدة 30 يومًا

- السرعة في ٕاغالق األمور المالية للوكاالت - معدالت الدقة 

د- المؤشرات المالية:

- معدالت النمو باإلدارة وبكل خط عمل

- معدالت اإلتفاق لكل بند نفقات رئيسي

- العموالت الطارئة مقابل مجمل معدل العموالت

- هامش الربح المبدئي - تقرير هامش األرباح 

- المعدل الحالي - معدل الثقة  

- عْمر الذمم المدينة وسيولة الوكاالت

فــي الختــام، لقــد ثبــت علميــًا أن التأميــن هــو مــن أكثــر المهــن 

هــو  كذلــك  كونــه  فــي  الرئيســي  والســبب   ، ذهنيــًا  المتعبــة 

المســؤولية الضخمــة الملقــاة علــى عاتقــه والتــي، ولســوء الحظ، 

يكــون  أن  الــدوام  وعلــى  يجــب  لذلــك،  شــخص.  كل  يدركهــا  ال 

والضغــط  التوتــر  مــن  التخفيــف  يمكنــه  للعمليــات  قائــد  هنــاك 

والتدقيــق فــي االســتراتيجيات للوصــول ٕالــى األهــداف التنظيميــة 

المــدى. وبعيــدة  ومتوســطة  قصيــرة، 
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الضمان المصرفي ...  أفكار

توعية تأمينية

تعنيــه  لمــا  المختلفــة  التعاريــف  ٕالــى  الرجــوع  دون  مــن 
عبــارة »الضمــان المصرفــي«  والتــي تتواجــد بكثــرة علــى االنترنيــت 

وتحمــل نفــس المعنــى، أود أن أشــير ٕالــى قضيــة تواجههــا الســوق 

الصفقــات  وأن  خاصــة  محرّمــة  تعتبــر  مازالــت  ولكنهــا  حاليــًا 

المتعلقــة بالضمــان المصرفــي فــي منطقتــي الشــرق األوســط 

تقــع  مــن  عاتــق  وعلــى  البدائيــة.  مراحلهــا  فــي  مازالــت  واألدنــى 

مســؤولية الربحيــة التشــغيلية؟ علــى البنــك أم علــى المؤِمــن؟ 

ومــن هــو الطــرف الــذي يجــب عليــه القيــام باالســتثمار فــي الســوق 

لتأميــن النجــاح؟ هــل هــي فعــاًل عمليــة تصــب في صالــح الطرفين؟

توزيــع  كقنــاة  البنــك  فــروع  التأميــن  شــركة  تســتخدم  تقليديــًا، 

بديلــة مــن أجــل زيــادة حصتهــا مــن أســهم الســوق وذلــك مــن خــالل 

اســتهداف بيانــات البنــك لنتجاتهــا المختلفــة: »الســيارات، الســفر 

الســماح  خــالل  مــن  البنــك  يربــح  وبالمقابــل  التوفيــر«.  وخطــط 

للمِؤمــن باســتخدام خدماتــه ولموظفيــه بالحصــول علــى حوافــز 

معينــة لقــاء ترويجهــم لتلــك المنتجــات.

يعتمــد األســلوب المســتخدم فــي بيــع خطــوط التأميــن المختلفــة 

البســيطة  للمنتجــات  فبالنســبة  نفســه.  المنتــج  طبيعــة  علــى 

الســيارات مثــاًل(، يمكــن  الســهلة )كالتأميــن علــى  التعابيــر  ذات 

للمؤِمــن أن يصممــه بطريقــة تجعــل ترويجــه مــن قبــل موظــف 

)غالبــًا  ســهاًل  مــراً  أ  الحوافــز  علــى  ذلــك  بعــد  وحصولــه  البنــك 

ماتكــون  معرفــة موظــف البنــك بصناعة التأميــن ضحلة(  والحوافز 

الســيارات لجميــع عمــالء  تأميــن  10% علــى  تكــون بشــكل حســم 

البنــك بحيــث يتــم تحصيــل قســط التأميــن مــن حســاب العميــل 

المصرفــي. ويُعــرف هــذا األســلوب باألســلوب المتكامــل. وعلــى 

ــر تعقيــداً )كتعويضــات  كل حــال، وفيمــا يتعلــق بالمنتجــات األكث

التقاعــد وخطــط الدراســة( يتــم اعتمــاد األســلوب غيــر المتكامــل 

بحيــث يقــوم فريــق المبيعــات التابــع للمؤِمــن باســتهداف العمــالء 

مباشــرة ألن عمليــة البيــع تحتــاج لمعرفــة تقنيــة خاصــة قــد ال تتوفــر 

لــدى موظفــي البنــك أو  يقــوم هــذا الفريــق بإرســال رســالة غامضــة 

للعميــل ال تعطيــه النتائــج المرغوبــة. وفــي بعــض األحيــان يعتمــد 

اســتخدام األســلوب المناســب علــى البيئــة التنظيميــة فــي البلــد.

مــا هــو المفتــاح المــؤدي ٕالــى صفقــة ضمــان مصرفــي ناجحــة؟ 

0البنــك  الطرفيــن  فعلــى  الشــفافية.  جــداً:  بســيط  الجــواب 

والمؤِمــن( أن يــدركا أن هــذا المشــروع مشــترك وســيؤمن لهمــا 

البنــك  ســيجنيها  التــي  الماليــة،  غيــر  فالمزايــا،  ٕاضافيــة.  ربحيــة 

: ن ســتكو

- زيــادة فــي الدوافــع لــدى الموظفيــن بفضــل حصولهــم علــى 

الحوافــز

- تدريــب مجانــي علــى المبيعــات مــن قبــل المؤِمــن فيــه الكثيــر 
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مــن التشــابه مــع المنتجــات المصرفيــة ذات الطبيعــة الماليــة

- زيادة في اإلنتاجية

ســيفتحون  العمــالء  ألن  الســوق  ٕالــى  الدخــول  فــي  زيــادة   -

التأمينيــة  الخدمــات  مــن  االســتفادة  لمجــرد  جديــدة  حســابات 

للترويــج  الفرصــة  هــذه  البنــك  موظــف  سيســتغل  وبالتالــي 

المصــرف. لخدمــات 

التــي  الماليــة  غيــر  المزايــا  فســتكون  للمؤِمــن  بالنســبة  أمــا 

يلــي: كمــا  عليهــا  ســيحصل 

- التنويــع فــي المحافــظ وخاصــة لمنتجــات الحيــاة التــي تجلــب 

أرباحــًا أكثــر بتكاليــف ٕاداريــة أقــل

- زيادة في حصة السوق

- بيع منتجات متعددة

- زيادة في الدخول ٕالى السوق وفي المصداقية

لصفقــات  الماليــة  النواحــي  عــن  النظــر  وبغــض  ثانيــة،  ومــرة 

فــي  وتســاعد  متكافئــة  مزايــا  تحقــق  فهــي  المصرفــي  الضمــان 

تحقيــق أهــداف اســتراتيجية، ٕاذن علــى عاتــق مــن تقــع مســؤولية 

لــكال  بالتســاوي  المــوالرد  تخصيــص  يجــب    .50/50 ٕانهــا  النجــاح؟ 

الطرفيــن )الماليــة وغيــر الماليــة( حيــث أن العائــد علــى االســتثمار 

ســيكون نفســه لكالهمــا وفــي النهايــة فــإن الطــرف الرابــح األخيــر 

بينهمــا. المشــترك  العميــل  هــو 

يمكــن  أخــرى«  ثانويــة  »مزايــا  هنــاك  أعــاله،  ذكــر  لمــا  باإلضافــة 

للطرفيــن ااالســتفادة منهــا بمــا أنهمــا يعمــالن معــًا تحــت مظلــة 

الماليــة: الخدمــات 

1 -  مواءمــة اســتراتيجيات التســويق: بمــا أن العمليتيــن مندمجتين 

الواحــدة باألخــرى، يمكــن للطرفيــن ٕايجــاد اســتراتيجية تســويقية 

مشــتركة تســاعدهما فــي بيــع المنتجــات األخــرى ) عــدم اســتيفاء 

رســوم ٕاداريــة علــى أي قــرض لشــراء ســيارة ٕاذا مــا تــم شــراء التأميــن 

علــى  الحصــول  أو   تلــك،  أو  الشــركة  هــذه  مــن  الســيارة  علــى 

الحصــول  حــال  فــي  المحتويــات  علــى  مجانيــة  تأميــن  بوليصــة 

علــى قــرض ســكني مــن هــذا البنــك أو ذاك ٕالــخ...(.

المختلفــة  أســاليبه  الطرفيــن  لــدى  يوجــد  الســوق:  تجزئــة    -  2

االســتارتيجية،  األهــداف  تحديــد  أجــل  مــن  وذلــك  الســوق  لتجزئــة 

دراســة  تحقيــق  ٕالــى  األمــور  ســتصل  معــًا  دمجناهمــا  ٕان  ولكــن 

متكاملــة لتجزئــة الســوق فيمــا يتعلــق بالخدمــات الماليــة تســاعد 

يرغبــان. حســبما  منتجاتهمــا  بإعــداد  التكيــف  فــي  الطرفيــن 

3 - تطويــر المنتــج:  بمــا أنــه ســيكون هنــاك مواءمة الســتراتيجيات 

جديــدة  منتجــات  ستنشــأ  الســوق  لتجزئــة  ودراســات  التســويق 

تحقــق متطلبــات الســوق بشــكل أكثــر دقــة ألنــه ســيتم تحليــل 

البيانــات المحصلــة مــن كال الطرفيــن والحصــول علــى معلومــات 

ال حصــر لهــا فــي المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والســكانية 

والجغرافيــة ٕالــخ....

4- تاريخ المطالبات:

يمكــن للبنــك أن يســتفيد مــن تحليــل المؤِمــن لتاريــخ المطالبــات  

االئتمــان  لسياســة  العريضــة  الخطــوط  تحديــد  أجــل  مــن  وذلــك 

المجاليــن  هذيــن  كــون  والســيارات  الســكن  لقــروض  وخاصــة 

للبنــك. مرهونيــن 

األفــكار التــي ذكــرت أعــاله هــي خــارج مجــال االتفاقيــات التقليديــة 

الخاصــة بالضمــان المصرفــي، ٕاال أنهــا حتمــًا تطــرح مزايــا تنافســية 

مؤكــدة أمــام الطرفيــن لزيــادة ربحيتهمــا مــن خــالل عمليــات جانبية 

تؤســس لقواعــد مشــتركة مــن أجــل عالقــة عمــل اســتراتيجية.
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ماهي نسبة النفقات
في صناعة التأمين؟

توعية تأمينية

نســبة النفقــات فــي صناعــة التأميــن مقياســًا  تعتبــر 
للربحيــة التــي يتــم احتســابها وذلــك بقســمة النفقــات المرتبطــة 

صافــي  علــى  األقســاط،  وخدمــة  واكتتــاب   / علــى  بالحصــول 

األقســاط التــي ربحتهــا شــركة التأميــن. ويمكــن لهــذه النفقــات 

المعطــاة  والعمــوالت  الموظفيــن  أجــور  اإلعالنــات،  تشــمل  أن 

فعاليــة  مــدى  علــى  النفقــات  نســبة  وتــدل  المبيعــات.  لفريــق 

علــى  المطالبــات  فــي  التجــاري  التوســط  قبــل  التأميــن  شــركة 

دمــج  ويتــم  االســتثمارات.  خســائر  فــي  أو  ومكاســب  بوالصهــا 

نســبة النفقــات مــع نســبة الخســارة لتحصــل شــركة التأميــن علــى 

المجمعــة. النســبة 

طريقتان مختلفتان

فشــركات  النفقــات.  نســبة  احتســاب  لكيفــة  طريقتــان  هنــاك 

فــي  القانونيــة  المحاســبة  الســتخدام  تلجــأ  مــا  عــادة  التأميــن 

احتســاب نســب نفقاتهــا في مقابــل مبادىء المحاســبة المقبولة 

عمومــًا  )GAAP(  التــي تعطــي نســبًا أكثــر تحفظــًا. وبالرغم من أن 

النفقــات هــي واحــدة فــي كال النســبتين ٕاال أن المحاســبة القانونية 

تســتخدم األقســاط الصافيــة المكتتــب عليهــا خــالل الفتــرة فــي  

الحســاب والفرائــض للحصــول علــى نســبة النفقــات.

تســتخدم المبــادىء المحاســبية المقبولــة بشــكل عــام صافــي 

الصافيــة  األقســاط  وتعتبــر  الفتــرة.  خــالل  المكتســبة  األقســاط 

يمكــن  بينمــا  الشــركة  أدخلتــه  جديــداً  عمــاًل  عليهــا  المكتتــب 

لألقســاط الصافيــة المكتســبة أن تشــمل بعــض األعمــال الجديــدة 

المتوفــرة. البوالــص  مــن  المتكــررة  واألعمــال 

تمهيد للربحية اإلجمالية

يمكــن اســتعمال نســبة النفقــات فــي المقارنــة بيــن الشــركات 

وفــي تحليــل أداء الشــركة بمــرور الوقــت. فنســبة النفقــات التــي 

تكــون تحــت 100% تــدل علــى أن الشــركة ٕامــا أنهــا تكســب أو تكتتــب 

عــل أقســاط أكثــر ممــا تدفعــه فــي النفقــات مــن أجــل اســتيالد و/

أو دعــم تلــك األقســاط. وبالرغــم مــن أنــه يمكــن أن تكــون نســبة 

تتأثــر  التأميــن  الربحيــة اإلجماليــة لشــركة  ٕاال أن  نفقاتهــا ممتــازة، 

بنســبة خســارتها، وبدخلهــا االســتثماري وبمكاســب وخســائر أخــرى. 

وبــداًل مــن ذلــك، يعتبــر هــذا نذيــراً علــى توفيــر الربحيــة اإلجماليــة 

لشــركة التأميــن.
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الزاوية االقتصادية

إلــى الصنــدوق  الــدول العربيــة  لقــد  انتســبت 
ــى  ــول عل ــدف الحص ــه  به ــروطه وطلبات ــع ش ــذت جمي ونف
ــي  ــي تنم ــة لك ــارات الفني ــة أو االستش ــاعدات المادي المس
وتطــور اقتصادياتهــا كمــا فعلــت أوروبــا فــي القــرن 
الماضــي، فهــل قــدم الصنــدوق المســاعدات أو القــروض أو 

االستشــارات؟
لقد تحققت النتائج التالية:

والمنتجــات  الســلع  أمــام  أســواقها  العربيــة  الــدول  فتحــت   -1
األجنبيــة األمــر الــذي أدى إلفــالس العديــد مــن الشــركات العربيــة أو 

االجنبيــة.  الشــركات  أمــام  المنافســة  علــى  قدرتهــا  انخفــاض 

توقعات صندوق النقد الدولي في النمو االقتصادي
تتمة - ج 4 واألخير:

صندوق النقد الدولي والدول العربية:

الدكتور علي كنعان  / أستاذ في كلية االقتصاد / جامعة دمشق

2- زيــادة حجــم االســثمارات األجنبيــة وســيطرة الشــركات متعــددة 
الجنســيات علــى قــرار االســتثمار الوطنــي، فأصبحــت تحــدد مجــاالت 
وتلغــي مجــاالت أخــرى  حســب خياراتهــا وتوجهاتهــا والحكومــات 

العربيــة مضطــرة للموافقــة.
3- أغلقــت أكثــر مؤسســات القطــاع العــام بحجــة االســتثمارات 
األجنبيــة وزاد االســتيراد مــن الســلع التــي كانــت تنتــج وطنيــًا وازداد 
مســتوى  النخفــاض  أدى  الــذي  األمــر  البطالــة  معــدل  األثــر  علــى 

المعيشــة فــي هــذه الــدول.
4- لــم تصــل المســاعدات أو القــروض ٕالــى 10% مــن حاجــات هــذه 

الــدول رغــم تطبيــق الوصفــة وااللتــزام بالشــروط المحــددة.



37

العربيــة  الــدول  اقتصاديــات  ٕاليهــا  التــي وصلــت  النتائــج  ٕان هــذه 
أثــرت فــي قراراتهــا الوطنيــة وفــي التنميــة االقتصاديــة المســتقلة، 
وأصبحــت جــزءاً مــن المنظومــة العالميــة، أي لــم تحقــق الــدول 
الوحــدة  أو  السياســة  )الوحــده  ٕاليــه  تصبــو  كانــت  مــا  العربيــة 
االقتصاديــة( كمــا فعلــت أوروبــا، وذلــك بســبب تهــاون األنظمــة 
النقــد  صنــدوق  وتوجهــات  العولمــة  توجهــات  مــع  السياســة 

الدولــي.
فالصنــدوق والبنــك الدولييــن ومنظمــة  التجــارة العالميــة تشــكل 
بمجموعهــا أركان العولمــة وعلــى الــدول ذات التوجــه الوطنــي 

أن تقيــد حســاباتها االقتصاديــة واالجتماعيــة بحيــث:
االقتصــادي  االســتقالل  لهــا  تحقــق  اقتصاديــة  خطــة  تضــع  أ- 
التنميــة  ٕالــى  الوصــول  بهــدف   ) الوطنــي  قرارهــا  ٕاســتقاللية   (

 . ة د لمنشــو ا
ب- أن تتكامــل الــدول العربيــة مــع بعضهــا البعــض بهــدف الحــد 
ــادة معــدالت النمــو كمــا فعلــت دول  مــن تدهــور اقتصادياتهــا وزي

جنــوب شــرق آســيا خــالل العقــود الماضيــة.
ج - أن تنســق علــى مســتوى قطــاع الصناعــات الغذائيــة بهــدف 
زيــادة ٕانتــاج المــواد الغذائيــة ألن دولهــا تمتلــك اإلمكانيــات الالزمــة. 
ومــن هــذا المنطلــق يمكــن أن تحقــق االســتقاللية السياســية وتبــدأ 

فــي المشــروعات االقتصاديــة المشــتركة.

اآلثار المالية والنقدية لدول النصدوق:
النقديــة العالميــة، فهــو  يعــد الصنــدوق مــن أهــم المؤسســات 
يقــدم النصــح والمشــورة للحكومــات فــي مجــال ســعر الصــرف 
الشــؤون  فــي  ويتدخــل  الحكوميــة،  والماليــة  النقــدي  واالصــرار 
التــوازن  ٕالــى  الوصــول  بهــدف  دولــة  لــكل  الداخليــة  النقديــة 

االقتصــادي. االســتقرار  وتحقيــق  المنشــود  النقــدي  واالســتقرار 
لكــن هــذا الــدور النبيــل ال يخلــو مــن بعــض السياســات المبطنــة 
بتحريــر  دولــة  كل  يأمــر  فالصنــدوق  اليبراليــة.  توجــه  وخاصــة 
تســطيع  أكانــت  ســواء  العولمــة  فلــك  فــي  والســير  اقتصادهــا 
أو اًل تســتطيع، ســواء أحققــت التنميــة االقتصاديــة أمثــال كوريــا 
والجزائــر  مصــر  أمثــال  التنميــة  إلنجــاز  تســعى  أو  وتركيــا  وماليزيــا 
وتونــس، وال يفــرق بيــن دولــة غنيــة ودولــة فقيــرة فالجميــع علــى 
حــد ســواء. وحتــى تســتفيد أي دولــة مــن الصنــدوق عليهــا العمــل 

الليبراليــة. بسياســته 
اســتناداً  لمــا تقــدم فإننــي أنصــح الحكومــات بــأن تســتفيد مــن 
المســتقلة  التنميــة  تحقــق  لكــي  معــه  وتتعامــل  الصنــدوق 
واالنقتــاح بــآن واحــد وهــذا االمــر يتطلــب القيــام باالجــراءات التاليــة:
1- تفعيــل دور الماليــة الحكوميــة فــي أكثــر الــدول وخاصــة الــدول 
الناميــة لكــي تنجــز خططهــا التنمويــة، وهــذا اتألمــر يتطلــب زيــادة 

حجــم اإلنفــاق العــام فــي المراحــل األولــى لالنطالقــة.
2- زيــادة حجــم االســتثمار فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي تعــد 
ضروريــة لالســتثمار الصناعــي وٕاقامــة المشــاريع الصناعيــة، وأيضــًا 

ــن. ــذاء للمواطني ــر الغ ــي توف ــة الت ــاريع الزراعي للمش
3- ويجــب علــى الصنــدوق والــدول التــي ظهــرت فيهــا التحــوالت 
مســاعدات  مــن  لالســتفادة  المشــاورات  يتبــادال  أن  السياســية 
الصنــدوق مــن جهــة، واالســتفادة مــن خبراتــه النقديــة والماليــة مــن 

ــرى. ــة اخ جه
4- أن يتوســط الصنــدوق لــدى البنــك الدولــي للــدول التــي ترغــب 
بالتنميــة للحصــول علــى القــروض إلقامــة مشــاريع البنيــة التحتيــة 
كمــا حصــل فــي كوريــا – ماليزيــا – ســنغافورة – تركيــا – البرازيــل  

ــن. واألرجنتي
5- تســوية الديــون الســيادية مــن خــالل برامــج يقدمهــا الصنــدوق 
الماليــة،  أوضاعهــا  تســوية  فــي  لمســاعدتها  المدينــة  للــدول 
وتخفيــض أســعار الفائــدة، وتمديــد فتــرة الديــون بهــدف المســاعدة 

فــي تســديد ديونهــا بشــروط ميســرة للدائنيــن.
المدفوعــات  ميزانيــة  فــي  الخلــل  ٕاصــالح  فــي  المســاعدة   -6
لهــذه الــدول بهــدف تحقيــق االســتقرار النقــدي ومــن ثــم االســتقرار 

االقتصــادي.

جوهرهــا  فــي  واالقتصاديــة  والنقديــة  الماليــة  االجــرارات  هــذه  ٕان 
وتنطلــق  تبــدأ  بــأن  التنميــة  باحــداث  ترغــب  التــي  الــدول  تســاعد 
وتصــل ٕالــى األهــداف بأقصــر األوقــات ألن الظــروف الحاليــة أفضــل 
متاحــة  والتقانــات  اإلنتــاج  أنظمــة  وأن  الســابقة،  الظــروف  مــن 

. للجميــع

كلمة أخيرة :
ٕان حركــة المــال والنقــد العالميــة وظهــور أقطــاب صناعيــة جديــدة 
أمثــال الصيــن واليابــان والبرازيــل وتركيــا والمكســيك واألرجنتيــن 
والهنــد وجنــوب ٕافريقيــا وغيرهــا يشــكل خيــر مســاعد للــدول التــي 

ترغــب باالنطــالق.
العالميةهــي  التجــارة  ومنظمــة  الدولييــن  والبنــك  فالصنــدوق 
عليــه  باالنطــالق  الحكومــات  مــن  يرغــب  فمــن  العولمــة  أركان 

مراعــاة:
بــه،  واالهتمــام   ) الليبراليــة  وتوجــه   ( العالمــي  المركــب  هــذا   -

بــه  االندمــاج  ومحاولــة 
خصوصيــة  المحلــي  والمجتمــع  الوطنــي  االقتصــاد  ٕاعطــاء   -
التنميــة   ( متكامليــن  ٕاطاريــن  فــي  العمــل  يجــب  أي  لالنطــالق، 
بهــدف   ) العالمــي  االقتصــادي  واالندمــاج  المحليــة  المســتقلة 

أفضــل. مســتويات  ٕالــى  الوصــول 
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مصطلحات التأمين

  Individual life assurance

تأمين الحياة الفردي 
بعينــه  شــخص  أو  فــرد  حيــاة  علــى  يبــرم  الــذي  الحيــاة  تأميــن 

خالفــًا لتأميــن الحيــاة الجماعــي الــذي يبــرم للتأميــن علــى حيــاة 

مجموعــة  أو  معينــة  شــركة  كموظفــي  االفــراد  مــن  مجموعــة 

اســتثمار.  شــركة  أو  لمصــرف  المدينيــن 

 Indivisibility of premiums

عدم تجزئة األقساط
عليــه  المتفــق  التأميــن  قســط  كامــل  بمقتضــاه  يدفــع  مبــدأ 

فــي  المؤمــن  قــام  ولــو  حتــى  معينــة  لفتــرة  الخطــر  لتغطيــة 

النتيجــة بتغطيــة الخطــر لجــزء مــن فتــرة التأميــن المتفــق عليهــا.

Policy loan

سلفة وثيقة التأمين
قــرض يمنــح لحامــل وثيقــة تأميــن الحيــاة طويلــة االجــل بضمانــة 

بقيمــة  للقــرض  القصــوى  القيمــة  وتحــدد   ، التأميــن  وثيقــة 

القــرض علــى  الفنيــة  الفائــدة  اليهــا  مضافــًا  النقديــة  الوثيقــة 

Discovery cover

غطاء االكتشاف
اتفاقيــة اعــادة اعــادة تغطــي الخســائر التــي يتــم اكتشــافها خــالل 

مــدة االتفاقيــة بغــض النظــر عــن تاريــخ وقوعهــا .

amily income benefits

إعانة الدخل العائلي
وثيقــة  بموجــب  التأميــن  مبلــغ  ٕالــى  باإلضافــة   ، تدفــع  ٕاعانــات 

. المختلــط  الحيــاة  تأميــن 

المتوفــى  الفــراد  دخــل  توفيــر  ٕالــى  اإلعانــات  هــذه  وتهــدف 

المعوليــن خــالل الفتــرة الواقعــة بيــن تاريــخ وفــاة المؤمــن عليــه 

. انتهائهــا  أو  الوثيقــة  اســتحقاق  وتاريــخ 



 ف

1- ما هي مسببات االخطار في التامين الهندسي؟
 

2- يتطلب مبدأ منتهى حسن النية من المؤمن:
أ -    أن يعطي المؤمن له ما يستحق من تخفيض 

ب- عدم ٕاصداره وثائق شروطها غير واضحة
ت- الجملتان صحيحتان
د -   الجملتان خاطئتان

جواب السؤال األول:
غطاء التعطل الميكانيكي والكهربائي للسيارات

جواب السؤال الثاني:
جميع اإلجابات صحيحة

جواب السؤال الثالث:
ٕاعادة التأمين على أساس الحصة النسبية        ٕاعادة التأمين على أساس الفائض

أسماء الرابحين في مسابقة العدد الماضي )22(:

محمد ماجد حامد )شركة العقيلة للتأمين التكافلي( - السؤال األول )3000( ل.س
عمار األيتوني )الشركة الوطنية للتأمين( - السؤال الثاني )3000( ل.س

رغدة شرتح ))شركة الثقة السورية للتأمين( - السؤال الثالث )3000( ل.س

3- ماهي قيمة الضريبة على قسط التأمين
       في وثيقة تأمين مباني بمبلغ تأمين 100.000، بسعر تأمين 0.4% ؟ 

1

2

3

3000
S.P

3000
S.P

3000
S.P

حل مسابقة العدد 22

للمشاركة نرجو إرسال اإلجابة إلى البريد ا لكتروني: tameen@sif-sy.sy، أو رقم الفاكس ٣1٣٩٩٨40 011

مالحظة: كل ٕاجابة تحمل تعلياًل  بسيطًا تعتبر غير مقبولة

23
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عقــد إعــادة التأميــن:  عقــد يتعهــد 
بمقتضــاه الطــرف األول وهــو )معيــد التأميــن ( بــأن يعــوض الطرف 

مــن  جــزء  أو  كل  عــن  المؤمــن(  التأميــن/  )شــركة  وهــو  الثانــي 

الخســارة التــي يتحملهــا بموجــب عقــد التأميــن األصلــي وذلــك 

بقيــام الطــرف الثانــي بســداد قســط ٕاعــادة التأميــن ٕالــى الطــرف 

األول. مفهــوم ٕاعــادة التأميــن: هــي عمليــة توزيــع وتفتيــت لألخطــار 

التــي تقبــل التأميــن عليهــا وذلــك بإعــادة كل أو جــزء كبيــر من تلك 

األخطــار لــدى معيــدي التأميــن المشــهود لهــم بقــوة مراكزهــم 

الماليــة وٕامــا أن يكونــوا شــركات ٕاعــادة خارجيــة أو شــركات تأميــن 

محليــة.

ــن: هــو قيــام شــركة التأميــن بتأميــن نفســها لــدى  ــادة التأمي  إع

شــركة أخــرى ضــد خســائرها التــي قــد تنشــأ مــن وثائــق التأميــن التي 

تصدرهــا وهــذا هــو التعريــف المبســط إلعــادة التأميــن و تســتعين 

التأميــن ألســباب حاصلهــا مــا   ٕاعــادة  التأميــن بشــركات  شــركات 

يلــي:

- زيــادة المقــدرة االكتتابيــة لشــركة التأميــن حيــث تتمكــن شــركة 

التأميــن عنــد ٕاعــادة التأميــن لجــزء أو كل األعمــال التأمينيــة لديهــا 

التــى تزيــد عــن حــد احتفاظهــا ثــم  مــن قبــول بعــض التأمينــات 

ٕاعــادة التأميــن لــدى مؤمــن آخــر بالحــد الزائــد 

- اســتقرار األربــاح حيــث يمكــن ٕاعــادة التأميــن مــن التقليــل مــن آثــار 

النتائــج الماليــة لشــركة التأميــن بســبب  التقلبــات الكبيــرة فــي 

والكــوارث  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الظــروف  فــي  التغيــرات 

شــركة  لــدى  بــه  المؤمــن  البلــد  لهــا  تتعــرض  التــى  الطبيعيــة 

التأميــن.

تقلــل  حيــث  المكتســبة  غيــر  األقســاط  مخصــص  تقليــل   -

عمليــة ٕاعــادة التأميــن مــن حجــم مخصــص األقســاط المكتســبة 

القانــون.  بموجــب  المطلــوب 

- تقديــم الحمايــة ضــد الخســائر حيــث تقــدم عمليــة ٕاعــادة التأميــن 

يدفــع  حيــث  لخســائر  تعرضهــا  حيــن  لخســائرها  وتقليــل  حمايــة 

احتفــاظ  حــد  تتعــدى  التــى  الخســائر  كل  أو  جــزء  التأميــن  معيــد 

الشــركة. 

- التراجــع عــن تأميــن أنــواع معينــة حيــث يتيــح ٕاعــادة التأميــن نقــل 

التزامــات المؤمــن عــن التأميــن الســارى ٕالــى متعهــد آخــر. 

- الحصــول علــى نصائــح ومســاعدة معيــد التأميــن حيــث يقــدم 

االحتفــاظ  وحــدود  بالتســعير  تتعلــق  مســاعدات  التأميــن  معيــد 

الوثيقــة. وغطــاء 

سؤال يتكّرر طرحه

ما هو إعادة التأمين؟ 
سؤال يتكرر طرحه



41

مــر التأميــن فــي فلســطين بمراحــل عديــدة نتيجــة تعــدد 
الجهــات التــي حكمــت فلســطين ممــا أدى ٕالــى تنــوع األنظمــة 

فيهــا. ســادت  التــي  بالتأميــن  المتعلقــة  القانونيــة 

خــالل  مــن  العثمانــي  الحكــم  منــذ  فلســطين  فــي  التأميــن  بــدأ 

قانــون شــركات الضمــان الصــادر ســنة 1845، وكان هــذا القانــون 

وعــرف  لألمــوال  تحصــل  التــي  والخســائر  األضــرار  بتأميــن  يتعلــق 

هــذا القانــون بقانــون عقــد الضمــان والــذي ينــص علــى )تعهــد 

بالتعويــض لقــاء رســم معيــن عــن الخســائر التــي تحصــل لألمــوال 

المنقولــة وغيــر المنقولــة وعــن المهالــك واألخطــار مــن اي نــوع  

كانــت.

فــي عــام 1929 صــدر قانــون رقــم )18(الــذي فــرض بعــض االلتزامــات 

علــى شــركات التأميــن التابعــة لشــركات أجنبيــة.

المركبــات  لتأميــن   )8( رقــم  قانــون  صــدر   1947 عــام  فــي 

الميكانيكيــة وذلــك فــي فتــرة االنتــداب البريطانــي لفلســطين.

بعــد نكبــة عــام 1948، توحــدت الضفــة الغربيــة مــع األردن وأصــدر 

المشــرع األردنــي نظــام شــركات التأميــن رقــم )24( لســنة1959 ثــم 

قانــون مراقبــة أعمــال التأميــن رقــم 5 لســنة 1965 ونظــام مراقبــة 

شــركات التأميــن 76 لســنة 1965.

فــي عــام 1976 أصــدر المشــرع الصهيونــي قانــون 662 الــذي ألــزم 

أصحــاب العمــل بتأميــن عمالهــم.

فــي عــام 1992 تأسســت شــركتان همــا شــركة التأميــن الوطنيــة 

ترخيــص  علــى  تحصــل  فلســطينية  تأميــن  شــركة  أول  وهــي 

وشــركة  دوالر،  مالييــن   5 قــدره  برأســمال  وذلــك  العمــل  بمزاولــة 

العربــي. المشــرق 

للتأميــن  العالميــة  ترســت  شــركات:   3 تأسســت   1994 عــام  فــي 

للتأميــن  فلســطين  وشــركة  دوالر،  مالييــن   10 قــدره  وبرأســمال 

برأســمال قــدره 5 مالييــن دوالر وشــركة المجموعــة األهليــة للتأمين.

فــي عــام 1995 تأسســت شــركة العــرب للتأميــن علــى الحــوادث 

وفــي عــام 1996 تأســس فــرع للشــركة األجنبيــة »الشــركة االمريكيــة 

للتأميــن علــى الحيــاة«.

الرهــن  لتمويــل  فلســطين  شــركة  تأسســت   1997 عــام  فــي 

دوالر. مليــون   20 قــدره  وبرأســمال  العقــاري 

فــي عــام 2005 صــدر قانــون رقــم 20 والــذي ينظــم قطــاع التأميــن فــي 

فلســطين. وبموجــب هــذا القانــون تأســس االتحــاد الفلســطيني 

لشــركات التأميــن والــذي بــدوره عــزز الثقــة بصناعــة التأميــن فــي 

فلســطين وحقــق التعــاون مــع الجهــات الرســمية المختصــة ونشــر 

الوعــي التأمينــي.

فــي عــام 2008 تأسســت شــركة التكافــل الفلســطينية وبرأســمال 

المتحــدة  العالميــة  والشــركة  دوالر،  الــف  و500  مالييــن   8 قــدره 

.2010 عــام  للتأميــن 

يبلــغ عــدد شــركات التأميــن المجــازة والعاملــة فــي ســوق الـــتأمين 

الفلســطينية )10( شــركات تأميــن منهــا 7 شــركات تأميــن عاديــة 

لتأميــن  وشــركة  حيــاة  تأميــن  وشــركة  تكافليــة  تأميــن  وشــركة 

الرهــن العقــاري.

تاريخ صناعة التأمين في فلسطين
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أخبار التأمين

أخبار
التأمين

محلية، 
عربية، 
دولية
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أخبار التأمين

أخبار التأمين المحلية

دورة تسويق لموظفي مراكز االتحاد السوري لشركات التٔامين

ــي ٕاطــار حــرص ٕادارة االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن علــى تحســين أداء موظفيهــا المســتمر وتطويرهــم أقــام االتحــاد دورة  ف
تحــت اســم )تســويق وخدمــة زبائــن وتواصــل اجتماعــي( للموظفيــن العامليــن فــي مراكــز التأميــن اإللزامــي بمنطقــة دمشــق وريفهــا 

ــة. ــة 11 مــن شــهر شــباط 2016 فــي صالــة جمعيــة خريجــي المعاهــد التجاري وذلــك خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 8 ولغاي

قــدم الــدورة الســيد المــدرب وائــل الحســن. وهدفــت الــدورة ٕالــى تحفيــز الموظفيــن وتعزيــز الــوالء الوظيفــي باإلضافــة لرفــع مســتوى 

التواصــل االجتماعــي بيــن الموظفيــن وتعزيــز جاهزيــة العمــل لخدمــة الزبائــن بشــكل أكبــر  .

اجتماع الهئية العامة للشركة الوطنية للتٔامين

عقــدت الشــركة الســورية الوطنيــة للتأميــن اجتمــاع هيئتهــا العامــة يــوم االخميــس الموافــق 25 شــباط 2016 فــي فنــدق بلــو تــاور 
بدمشــق بحضــور الســادة أعضــاء مجلــس ٕادارة الشــركة والمســاهمين و بحضــور ممثليــن عــن وزارة االقتصــاد وهيئــة اإلشــراف علــى التأميــن 

وهيئــة األوراق الماليــة  ومســؤول اإلعــالم فــي االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن.

وتــم افتتــاح االجتمــاع مــن قبــل نائــب رئيــس مجلــس ٕادارة الشــركة الســيد محمــد رســتم بكلمــة افتتاحيــة قــدم فيهــا شــرحًا مقصــاًل عــن 

التقريــر الســنوي لعــام 2015 وعــن أعمــال الشــركة واالنتــاج والتعويضــات واألربــاح.

ووافقــت الهيئــة العامــة خــالل االجتمــاع علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح  للمســاهمين بمــا يعــادل 20% مــن رأســمال الشــركة  لعــام 

2015، حيــث بلغــت األربــاح الصافيــة للعــام الســابق مبلغــًا وقــدره  665.041.174 // ل.س. 

وقــد نــوه الســيد رســتم بــأن وضــع الشــركة  مســتقر وجيــد ضمــن ســوق التأميــن وهــي تعمــل علــى تطويــر أعمالهــا وزيــادة ٕانتاجهــا وتمنــى 

لكافــة العامليــن فــي الشــركة دوام النجــاح.
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الوطنية تكرم موظفيها من قسم التسويق

ــخ  ــق بتاري ــيراتون دمش ــدق ش ــي فن ــة  ف ــات العام ــويق والعالق ــم التس ــاء  لقس ــل عش ــن حف ــة للتأمي ــركة الوطني ــت الش أقام
.2016/3/9

وقــد تــرأس الحفــل األســتاذ محمــد رســتم نائــب رئيــس مجلــس االدارة بحضــور الســيد المديــر العــام و مــدراء الفــروع و رؤســاء الدوائــر و 

معاونيهــم مــع فريــق تســويق ســوريا.

و أثنــى الســيد محمــد رســتم فــي كلمــة لــه علــى الجهــود المبذولــة واإلنجــازات مــن قبــل فريــق التســويق و كــرّم بعــض الموظفيــن 

المتميزيــن فــي هــذا الفريــق متمنيــًا لهــم المزيــد مــن النجــاح و االزدهــار و زيــادة فــي حجــم المبيعــات.

و قدم السيد مدير التسويق و العالقات العامة االستاذ ابيك كولويان شرحًا عن اإلنجازات التي حققها فريق التسويق خالل عام .2015

االتحاد السوري لشركات التأمين يدعم جرحى الجيش العربي السوري 

ــة الســيدة وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة ريمــا القــادري، وبمشــاركة مــن االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن، تــم افتتــاح البــازار  برعاي
الخيــري المقــام فــي صالــة الجــالء الرياضيــة والــذي نظمتــه مؤسســة الوعــد الصــادق بهــدف دعــم جرحــى الجيــش العربــي الســوري وذلــك 

فــي الفتــرة الممتــدة مــن 5 آذار ولغايــة الثامــن منــه.

شــارك االتحــاد بهــدف دعــم جرحــى الجيــش العربــي 

الســوري حيــث عــاد ريــع البــازار لعــالج عــدد مــن جنــود 

جيشــنا  البواســل.
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أخبار التأمين العربية
احمد عبد العزيز” رٔييسا لمجلس ٕادارة مصر لتامينات الحياة

ٔامين عام االتحاد العربي للتٔامين
33 مليار دوالر حجم ٔاقساط سوق التٔامين العربي

»البحرين الوطنية للتٔامين«
ٔافضل شركة للتٔامين على الحياة في الشرق األوسط

وافقــت الجمعيــة العموميــة لشــركة مصــر لتأمينــات الحيــاة ـ ٕاحــدى الشــركات التابعــة لمصــر القابضــة للتأميــن ـ علــى تعييــن 
د. أحمــد عبــد العزيــز، والــذي يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس ٕادارة الشــركة للشــؤون الفنيــة، رئيســًا لمجلــس ٕادارتهــا خلفــًا للدكتــور 

محمــد غــازى.

يذكــر أن الشــركة حققــت ٕاجمالــي أقســاط  بقيمــة 2.6 مليــار جنيــه بنهايــة حزيــران الماضــى، مقابــل 2.2 مليــار جنيــه العــام الســابق وبمعــدل 

نمــو قــدره %15.

ــدر األميــن العــام لالتحــاد العــام العربــي للتأميــن عبدالخالــق رؤوف حجــم األقســاط التأمينيــة فــي  ق
ســوق التأميــن العربيــة بنهايــة العــام الماضــي 2015 بـــ 33 مليــار دوالر مســجلة نمــّواً بنســبة 6 %..

وتوقــع رؤوف للصحافييــن علــى هامــش افتتــاح ملتقــى الشــرق األوســط للتأميــن 2016 أن تحافــظ ســوق 

التأميــن العربيــة بنهايــة العــام الجــاري 2016 علــى نفــس مســتويات العــام الماضــي نتيجــة للتغيــرات التــي 

حدثــت علــى أســعار النفــط، مرجًحــا حــدوث زيــادة بســيطة فــي حجــم األقســاط التأمينيــة فــي العــام 2016

تــم اختيــار شــركة البحريــن الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة )BNI( كأفضــل شــركة 
تأميــن للتأميــن علــى الحيــاة فــي الشــرق األوســط، خــالل ملتقــى الشــرق األوســط للتأميــن 

2016 ذلــك خــالل حفــل تكريــم الفائزيــن ضمــن فعاليــات ملتقــى الشــرق األوســط الســنوي 

الثانــي عشــر للتأميــن الــذي أقيــم تحــت رعايــة مصــرف البحريــن المركــزي.

واســتند ترشــيح الشــركة للجائــزة ٕالــى نموهــا الملحــوظ، االبتــكار والتنــوع فــي منتجاتهــا، 

خبراتهــا التقنيــة، وموقعهــا التجــاري القــوي فــي ســوق التأميــن، وأدائهــا المتميــز.

ويهــدف ملتقــى الشــرق األوســط الســنوي للتأميــن مــن خــالل جائــزة التميــز الســنوية، والــذي 

جمــع أكثــر مــن 400 مــن خبــراء التأميــن، ٕالــى تكريــم المؤسســات الرائــدة التــي حققــت ٕانجــازات 

بــارزة وتميــزاً مؤسســيًا، و أســهمت ٕاســهامًا كبيــراً فــي صناعــة التأميــن فــي المنطقــة.
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ٔاكسا AXA كبرى الشركات الفرنسية

تعيين رٔييس تنفيذي جديد لمجموعة زوريخ السويسرية

أعلنــت امجموعــة أكســا الفرنســية AXA ميزانيتهــا لســنة 2015 محققــة نمــواً فــي األربــاح نســبته 
12 بالمئــة عمــا كانــت عليــه نهايــة العــام 2014، حيــث ارتفعــت أرباحهــا الصافيــة ٕالــى 6,2 مليــار يــورو نهايــة 

العــام 2015 مقارنــة بـــ 5,62 مليــار يــورو ســنة 2014.

وقــال “هنــري دو كاســتريز HENRI DE CASTRIES الرئيــس التنفيــذي للشــركة “ ٕان أعمــال الشــركة فــي 

األســواق الناميــة مــن الصيــن ٕالــى كولومبيــا ســجلت تقدمــًا كبيــراً خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة حيــث 

ارتفعــت أرباحنــا فــي فــروع التأميــن علــى الحيــاة واالدخــار LIFE AND SAVINGS بنســبة 12 بالمئــة وبلغــت 

يــورو. مليــارات   3,9

أما في فروع التأمين ضد المسؤوليات والممتلكات PROPERTY AND CASUALTY فقد بلغت أرباحنا 2,23 مليار يورو.

 ،GERALD HARLIN  بلغـــــت نســبته 14,1 بالمئــة. وقــال جيرالـــــد هارلـــــن )ROE( وتبيــن الميزانيــة أن العائــد علــى حقــوق المســاهمين

الرئيــس التنفيــذي المالــي )CFO( للشــركة، ٕان األداء األفضــل للشــركة كان فــي الصيــن.

نذكــر أن أكســا AXA هــي كبــرى شــركات التأميــن فــي فرنســا وهــي تشــارك بنســبة 51 بالمئــة فــي شــركة أكســا الشــرق األوســط اللبنانيــة 

AXA MIDDLE EAST التــي يرأســها روجيــه نســناس.

تكبــدت شــركة زيوريــخ انشــورنس السويســرية ZURICH خــالل العاميــن 
بالرئيــس  أطاحــت  حيــث  العامــة  التأمينــات  فــي  جــداً  كبيــرة  فنيــة  خســائر  الماضييــن 

التنفيــذي »مارتــن ســوين«، وقــد تــم تعييــن »ماريــو غريكــو« القــادم مــن شــركة جنرالــي 

اإليطاليــة رئيســًا تنفيذيــًا جديــداً  لمجموعــة زيوريــخ  كمــا تســلمت سيســيليا رايــس منصــب 

العالميــة. بالمجموعــة  لألخطــار  التنفيــذي  الرئيــس 

ــر بالذكــر هــو أن مجموعــة زيوريــخ اختــارت ماريــو غريكــو لتجربتــه الســابقة فــي نقــل  الجدي

شــركة جنرالــي مــن خســارة كبيــرة ٕالــى ربحيــة دائمــة فــي ثــالث ســنوات. وبمجــرد ٕاعــالن خبــر 

انتقالــه مــن جنرالــي ٕالــى زيوريــخ أدى ذلــك ٕالــى خفــض أســهم شــركة جنرالــي بمعــدل 15% و رفــع أســهم شــركة زيوريــخ بمعــدل %1.5.

هــذه التغييــرات كانــت نتيجــة طبيعيــة بعــد خســائر فنيــة  حلــت بشــركة زيزريــخ وكانــت األســوأ بيــن شــركات التأميــن األوربيــة والعالميــة 

والتــي ســببت صدمــة للمســاهمين، وأدى ذلــك ٕالــى ٕاعــالن المجموعــة سياســة تســعير جديــدة لألخطــار قــد تعــرض مــن خاللهــا المجموعة 

علــى عــدم قبــول تغطيــة أخطــار كثيــرة قــد تــؤدي بالنتيجــة ٕالــى ٕانقــاص حجــم محفظتهــا ٕاال  أنهــا قــد تــؤدي بالنهايــة ٕالــى تحــول فــي 

النتائــج الفنيــة ونقلهــا للربحيــة.

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  Sp

ring
 Issue

  I  2
0
1
6



Issue 23

48

ميونخ ري ومدنت تحصالن على جوأيز ٔافضل معيد تٔامين وٕادارة تٔامين طبي

تــم اإلعــالن بــأن ميونــخ ري )Munich Re( وشــركة مدنــت قــد أحرزتــا ٕانجــازات بــارزة وذلــك فــي 
حفــل توزيــع جوائــز

Insurance MENA  الذي أُقيم في  مركز دبي المالي العالمي – اإلمارات العربية المتحدة.

وبهــذا اإلنجــاز حافــظ الطرفــان علــى األلقــاب التــي تــم الحصــول عليهــا عــام 2015 كأفضــل شــركة 

ٕاعــادة تأميــن مبتكــرة - ميونــخ ري )Munich Re(  وأفضــل شــركة ٕادارة تأميــن طبــي - مدنــت-

شــركة مدنــت، باعتبارهــا الشــركة الرائــدة فــي مجــال خدمــات الرعايــة الصحيــة والعبــًا رئيســيًا فــي قطــاع التأميــن الصحــي فــي المنطقــة، 

نالــت لقــب » أفضــل شــركة ٕادارة تأميــن صحــي » لعــام 2016 ، وبهــذا تحصــل مدنــت علــى هــذه الجائــزة للســنة الثانيــة علــى التوالــي.

أخبار التأمين
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االجتماع السنوي
 لموظفي االتحاد السوري لشركات التٔامين

عقد االتحاد السوري لشركات التأمين االجتماع السنوي لموظفيه وذلك في فندق الداما روز بتاريخ 2016-2-13 .
وقــد تطــرق الســيد األميــن العــام المهنــدس ســامر العــش للتأكيــد علــى أن ســر النجــاح فــي العمــل هــو عامــل الســرعة فــي االداء ألن 

الســرعة تعطــي التميــز مشــدداً علــى األمــور التنظيميــة والعمــل دائمــًا علــى ٕابقائهــا عنــد المســتوى المطلــوب وحــث الموظــف لبــذل 

جهــد أكبــر فــي العمــل .

كمــا أكــد الســيد رئيــس مجلــس اإلدارة مهنــد محمــد موفــق الســمان عــن دعمــه المســتمر إلدارة االتحــاد والعمــل علــى تلبيــة حاجــات 

الموظفيــن وتأييــده ألي مقتــرح مــن شــأنه أن يغنــي االتحــاد ٕان كان فــي مجــال العمــل أو مــن النشــاطات االجتماعيــة.

وفــي الختــام قــام الســيد رئيــس مجلــس اإلدارة مهنــد محمــد موفــق الســمان والســيد األميــن العــام ســامر العــش بتكريــم الموظفيــن 

المميزيــن فــي عــام 2015.
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االتحاد السوري لشركات التٔامين يشارك 
بالمٔوتمر التخصصي األول للمصارف والتٔامين

اختتــم االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن نشــاطاته لعــام 2015 بالمشــاركة فــي 
المؤتمــر التخصصــي األول للمصــارف والتأميــن الــذي انطلقــت فعالياتــه  بتاريــخ 12-16-

2015 واســتمر لمــدة يوميــن وذلــك فــي فنــدق الشــيراتون بدمشــق.

أهميــة  علــى  اســماعيل  اســماعيل  الدكتــور  الماليــة  وزيــر  أكــد  المؤتمــر  افتتــاح  عنــد  و 

قطاعــي التأميــن والمصــارف مؤكــداً علــى أن الشــركات العامــة والخاصــة لــم تتخلــى عــن 

أداء مهامهــا وال عــن موظفيهــا ممــا يعــد صمــوداً ويطمئــن علــى أن القطاعيــن بخيــر.

مــن جهتــه أكــد رئيــس مجلــس ٕادارة االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن الســيد مهنــد محمــد 

موفــق الســمان أن االتحــاد فــي حالــة بحــث دائــم عــن حلــول للمشــاكل الناجمــة عــن األزمــة 

ليبقــى قطــاع التأميــن علــى قوتــه واســتقراريته وتواجــده فــي خدمــة المواطنيــن.

المهنــدس ســامر  التأميــن  الســوري لشــركات  العــام لالتحــاد  األميــن  الســيد  قــدم  كمــا 

فــي  التأميــن  شــركات  »دور  بعنــوان  المؤتمــر  مــن  الثانــي  اليــوم  فــي  محاضــرة  العــش 

التحديــات«. مواجهــة 
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دورة البرمجة اللغوية العصبية للمدراء ورؤساء 
األقسام العاملين في االتحاد السوري لشركات التأمين

ــخ 1-10 -2016  ــة بتاري ــة عصبي ــة لغوي ــام دورة برمج ــاء أقس ــدراء ورؤس ــن م ــه م ــن لموظفي ــركات التأمي ــوري لش ــاد الس ــام  االتح أق
ــاد. ــة لالتح ــة العام ــر األمان ــي مق ــك ف ــام وذل ــة اي ــدت ألربع وامت

قــدم الــدورة الســيد المــدرب عبــد الكريــم حميــدان مــن مركــز أســس. هــذا ونــال الحاضــرون شــهادات حضــور دورة البرمجــة اللغويــة العصبيــة 

مقدمــة مــن المركــز..
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دورة تدريبية باسم »تكلم حتى أراك«

أقــام  االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن دوره تدريبيــة لموظفيــه مــن األمانــة العامــة تحــت اســم »تكلــم حتــى أراك« وذلــك فــي 
مقــر األمانــة العامــة امتــدت لثالثــة أيــام بــدءاً مــن 2016-3-22.

قدمــت الــدورة المدربــة مــروة الشــفيع مــن أكاديميــة »كــن نفســك«. وقــد هدفــت هــذه الــدورة ٕالــى العمــل علــى ٕاكســاب المدربيــن مهــارات 

التحــدث والتعبيــر عــن النفــس بوضــوح وٕايجــاز، والتعــرف علــى صفــات المتحدثيــن الســلبيين باإلضافــة الكتســاب الخطــوات التــي يجــب 

اتباعهــا مــن أجــل أفضــل تقديــم.

نشاطات

االتحاد السوري لشركات التأمين
يكرم ذوي شهداء وجرحى الجيش العربي السوري

شــارك االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن بالتعــاون مــع مجموعــة عــروق الياســمين و مطعــم المشــرقة بتكريــم جرحــى الجيــش 
وأســر شــهداء الجيــش العربــي الســوري وذلــك ضمــن حفــل غــداء فــي مطعــم المشــرقة  بمناســبة عيــد المولــد النبــوي وعيــد الميــالد 

.2015-12-27

شــهد الحفــل حضــور الدكتــورة ريمــا القــادري وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة و اللــواء جابــر ســلمان مديــر مكتــب شــؤون الشــهداء والســيدة 

شــهيرة فلــوح المديــر العــام لهيئــة مــدارس أبنــاء وبنــات الشــهداء.

وقــد قامــت ٕادارة االتحــاد بتقديــم هدايــا رمزيــة لــذوي جرحــى الجيــش والشــهداء كعربــون محبة ووفــاء ولرد بعــض الدين لجنودنــا المرابطين 

فــي ســاحات القاتال.
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What is the expense ratio in the 
insurance industry?

The expense ratio in the insurance industry is a 
measure of profitability calculated by dividing the 
expenses associated with acquiring, underwriting 
and servicing premiums by the net premiums earned 
by the insurance company. The expenses can include 
advertising, employee wages and commissions for the 
sales force. The expense ratio signifies an insurance 
company›s efficiency before factoring in claims on its 
policies and investment gains or losses. The expense 
ratio is combined with the loss ratio to give an 
insurance company›s combined ratio.

Two Different Methods
There are two ways to calculate expense ratios. 
Insurance companies typically use statutory 
accounting as opposed to generally accepted 
accounting principles (GAAP) accounting to calculate 
their expense ratios, as statutory accounting yields 
more conservative ratios. Although the expenses are 
the same in both ratios, statutory accounting uses 
the net premiums written during the period in the 

denominator to get the expense ratio.
GAAP accounting uses the net premiums earned 
during the period. Net premiums written are the 
new business brought in by the company, while net 
premiums earned may include some new business 
and recurring business from existing policies.

A Precursor to Overall Profitability
The expense ratio can be used to compare companies 
and analyze a company›s performance over time. An 
expense ratio under %100 signifies the insurance 
company is either earning or writing more premiums 
than it is paying out in expenses to generate and/or 
support these premiums. Although its expense ratio 
can be stellar, the overall profitability of an insurance 
company is affected by its loss ratio, investment 
income, and other gains and losses. Thus, the expense 
ratio is not a measure of ending profitability. Instead, 
it is a precursor to finding an insurance company›s 
overall profitability.

Insurance Awarences
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• Are you planning to participate in extreme sports?

• Can you afford the cost of the trip back home if an 

emergency arises and you need to get back?

• If you or someone who is traveling with you gets 

sick, will you be able to afford medical care?

These are all potential problems that can turn your 

dream vacation into a nightmare if you aren›t 

prepared. When deciding whether to purchase a 

policy, go through as many scenarios as you can.

• Get familiar with the cancellation policies of hotels, 

tourism cruise lines and other travel service providers.

• Review existing policies and agreements with 

credit card companies. In some cases, credit card 

companies already cover issues, such as lost luggage 

or car rental liability.

• Become familiar with price schedules, terms, 

conditions and exclusions of the insurance you choose.

The Bottom Line

The fine print is the backbone of your contract and it 

will be what determines what type of coverage you 

will have when you need it most. When you have the 

right insurance in place to cover you on your trip, you 

can ensure that your dream vacation turns out to be all 

you had planned and more.
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out of business

• An accident on the way to the airport

• Fire or flood in your house

• Jury duty

The insurance pays the difference between the refund 

you get from the vendor and the amount you originally 

paid for the trip. Make sure the insurance you buy is 

not from the same carrier you purchased the trip from; 

that way, if the carrier goes out of business, you›ll 

still be protected if something goes wrong during your 

trip.

Travel Medical and Major Medical Insurance

Both of these types of insurance provide medical 

protection if the policyholder becomes ill or is injured 

while traveling. The difference between these two 

types of insurance is the duration of coverage:

• Travel medical insurance provides only short-term 

medical coverage; the duration can be anywhere 

from five days to up to one year, depending on the 

policy.

• Major medical insurance is for travelers who are 

planning to take longer trips of six months to one year 

or longer.

These types of insurance can help you cover medical 

expenses and locate doctors, hospitals, healthcare 

facilities and foreign-language services if you become 

ill or injured while traveling overseas. Whether you 

purchase medical insurance separately or you already 

have it, find out if you will need prior approval from 

your insurance company for any type of medical care.

Emergency Medical Evacuation Insurance

This type of insurance provides coverage for medically 

necessary evacuation and transportation to medical 

facilities. These costs can easily reach 10,000$ out 

of pocket if you don›t have coverage. This becomes 

extremely useful should you become stranded in 

a remote rural area without easy access to needed 

facilities.

Accidental Death and Flight Accident Insurance

These types of insurance pay benefits to a traveler›s 

surviving beneficiaries, as with life insurance. Benefits 

are paid out in the event of an accident resulting in 

death or serious injury to the traveler.

Specialized Coverage

There are also more specialized forms of travel 

insurance. For example, some focus on the needs of 

business travelers, extreme athletes or expatriates. 

So, if you are planning to participate in high-risk or 

extreme sports while away, selecting an insurance 

that is made specifically to cover you in case of a 

sports-related injury might be more cost-effective and 

needs-specific than selecting an insurance policy that 

provides more general coverage.

Purchasing Travel Insurance

You can purchase travel insurance in three ways:

1. Per-trip coverage is the most common type of travel 

insurance. according to the U.S. Travel Insurance 

Association, %80 of all travel policies purchased are 

per-trip policies. This policy is for travelers who don›t 

travel as often, and it provides protection for a single 

trip.

2. Multi-trip coverage provides protection for multiple 

trips during one year, but none of the trips can exceed 

30 days.

3. The annual policy is for frequent travelers; it 

provides coverage for a full year.

The cost for each varies depending on the category or 

type of insurance for the coverage you think you will 

need. Generally, the cost of a per-trip travel insurance 

policy varies between %4 and %8 of the cost of the 

total trip. 

Do You Really Need Travel Insurance Coverage?

There are several questions to ask yourself when 

trying to determine whether to buy travel insurance or 

deciding what type of insurance you›ll need:

• Will you be traveling overseas?
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Travel insurance can help cover medical 

expenses or financial losses you might incur 

while traveling. It›s often pitched as the best 

protection for those traveling domestically or 

overseas. This article will explain what kind 

of coverage you need before you sign on the 

dotted line and start paying for protection 

against the unforeseen and unpredictable. 

What Does Travel Insurance Cover?

There are five main categories of travel insurance:

• Trip cancellation

• Travel medical

• Major medical

• Emergency medical evacuation

• Accidental death/flight accident

Trip Cancellation Insurance

As its name implies, trip cancellation insurance 

(sometimes known as trip interruption insurance or trip 

delay insurance) covers you in the event that you or 

your traveling companions need to cancel, interrupt 

or delay your trip.

Policies differ in terms of which reasons are 

acceptable, but it›s fairly typical for this insurance 

to cover cancellation or interruption for the following 

reasons:

• Sudden business conflicts

• Change of mind

• Delay in processing your visa or passport

• Illness or injury

• Weather-related issues

Some policies may include additional coverage, 

which would insure you against one or more of the 

following events:

• An act of terrorism

• The vendor (cruise line, tour company, airline) going 

The Basics Of Travel Insurance
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Non-Stop Success is your Enemy

We are all dreaming about continuous achievements 
and success, but only wise people know the truth about 
the myths of continuous success and how it was built to 
last. 

Continuous success is your un-observed enemy.
How is that possible?
Nobody could ever learn anything without experience 
and sometimes without going through a painful one or 
even without others’ support which help in extracting 
different lessons from our failure. 

Success chart should not be as a forward straight line but 
as a curved curve which reflects our ability of learning 
from our failure before celebrating our success.
After each failure, we have to change our behavior in 
order to avoid the same mistakes and errors which led 
us to this failure and we have to trust our ability to get 

up again stronger than before.
With each lesson of failure and each avoided 
disappointment we taste and test the success from our 
own perspective, and then we start a new stage of 
success until a new lesson of failure would surely aid us 
to review our performance in the past successful stages 
and question the reasons of failure.
Continuous success would drive us to ignore the failure 
possibilities in our lives; thus; we could not be able to 
adjust our career, professional or personal paths of 
success as required.
Failure is a good indicator for people who are able to 
know how to invest this failure and challenge themselves 
to shift it into a real victory.
Non-stop success will prevent us from the virtue of failure, 
so who is still saying that failure is a bad indicator? And 
who is more courageous to reinforce his unseen enemy 
by his failure?

Insurance Awarences

by :Maher Sinjar
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a confusing message to the client which will not give the 

desired results. Sometimes, the model adoption depends 

on the regulatory environment in the country.

What’s the key to a successful “Bancassurance” deal? 

The answer is very simple: TRANSPARENCY.

Both parties (Bank & insurer) should realize that it is 

a common project that will generate additional profits 

to their income statements. Some of the bank’s Non-

Financial benefits are:

- Increase in employees motivation thanks to the incentive 

received;

- Free Sales trainings received from the insurer which 

have a lot of commons with banking products being of 

the same nature (financial products);

- Increase in productivity;

- Increase in market exposure as clients will open new 

accounts just to benefit from insurance facilities which 

will give him the chance to promote its own products.

Some of the insurer’s Non-Financial benefits are:

- Diversification of portfolio especially for Life products 

which generates more profits and low administration 

charges;

- Increase of market share;

- Cross selling multiple products;

- Increase of market exposure and credibility.

Again, disregarding the financial aspect of Bancassurance 

deals, it generates equal benefits and help achieving 

strategic objectives, so whose responsibility it is for its 

success? 50/50

Resources should be allocated equally to both parties 

(Financial & Non-Financial) as the Return On Investment 

(ROI) will be the same to both entities, and bottom line 

profitable party is the mutual client they are both having.

In addition to the above, there are certain “Secondary 

Advantages” that both entities can benefit from since 

they are both operation under the Financial Services 

umbrella:

-1 Aligning Marketing Strategies: As both operations are 

integrated into each other, both entities can develop a 

common Marketing Strategy that will help cross-sell all 

other products (i.e. No Administration charges on any 

Car Loan taken if the Motor Insurance is taken from XYZ 

Insurance company, or Free Contents Insurance policy 

for any Home Loan taken from ABC Bank, etc).

-2 Market Segmentation: Both entities have different 

Market Segmentation techniques to determine their 

strategic objectives, but if we combine both of them, 

it will reach of full-fledged Financial Services Market 

Segmentation study that will assist both of them tailoring 

their products.

-3 Product development: As there will be alignment of 

Marketing Strategies and Market Segmentation studies, 

new products will arise that meets the target market 

more accurately, as both data are analyzed for countless 

information whether economic, social, demographic, 

geographical, etc

-4 Claims history: The bank can benefit from the claims 

history analysis of the insurer to assist in defining its 

Credit Policy guidelines especially for Car & Housing 

Loans since both properties are mortgaged to the bank 

(i.e. High Loss Ratio Drivers profiling, High Risk areas for 

houses, etc).

The above raised ideas are out of the scope of traditional 

Bancassurance agreements, but certainly provide a 

cutting edge competitive advantage for both entities 

to increase profitability from side operations, that will 

create more common grounds for a strategic business 

relationship aside of the core product held in caption.
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Bancassurance…
Out of the Box Thinking

Insurance Awarences

Without going into the different Bancassurance 

definitions which the internet is full of them for 

the same meaning, I’d like to raise an issue that 

the market is facing but still a taboo since the 

Bancassurance deals in MENA region are still in 

the introductory phases. Whose responsibility 

is it for the operational profitability? The Bank, 

or the Insurer? Who should be making the 

marketing investment to ensure its success? Is 

it really a win-win situation for both entities?

Traditionally, the insurance company uses the bank’s 

branches as an alternative distribution channel to increase 

its market share by targeting the bank’s database for 

different products: “Motor, Travel, PA, Saving Plans, 

etc”. In return, the bank earns a kickback as a profit for 

letting the insurer using its facilities, and its employees a 

certain incentive for promoting them.

The model used for selling different insurance lines is 

based on the nature of the product itself. For simple 

regulated products with easy wordings (i.e. Motor 

Insurance), the insurer can design it in a way that will be 

simple for the bank official (who has limited insurance 

knowledge) to promote and earn his incentive (i.e. %10 

discount on Motor Rates for all ABC Bank clients and 

premium is paid directly from the client’s bank account). 

This model is known as the “Integrated Model”. 

However, for more complex products (i.e. Retirement & 

Education pension plans), the “Non-Integrated Model” 

is adopted where the insurer’s sales team will target the 

clients directly as their sale requires certain technical 

knowledge that the banker might not have, or transmit 
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a- Quotation issuance from the time the query is received 

from the sales/intermediary/agent till its issuance (each 

line with a separate SOP), b- Claims handling from the 

notification time till final settlement (each line with a 

separate SOP), c- Collection procedure and follow up 

until full premium settlement, etc). 

-3 Human Resources investments: 

Whether it is Communication, Motivation, Empowerment, 

or even outside events, it is the Operations Leader in 

cooperation with the Human Resources department task 

to make sure that all individuals are performing their 

Job Descriptions fully while minimizing internal conflicts. 

A simple input vs. output study should be made (not in 

monetary terms) in order to specify a certain budget 

to be allocated for Human Resources investments on 

trainings, events, and professional certifications. Based 

on my experience,   (outside company premises) should 

be made for staff for topics different than their original 

job description (i.e. A sales training to be done for the 

technical staff and vice versa). That way, the team will 

have a better understanding about other members’ tasks, 

and accepting their dilemmas. 

-4 Pyramid “Decision-Making” engagement: 

Insurers should substitute “Top-Bottom” decision-making 

with a “Bottom-Up” formula for daily Operational tasks. 

Senior Management should keep in mind, that the 

operational staff are the front office of the company, so 

all issues start and end with them. Thus, they have the 

advantage of knowing customer needs and feedback 

for the service provided, and their opinions should be 

given the priority with any operational move. After all, 

if you don’t trust your employees for their opinion, you 

shouldn’t have hired them in the first place!!!! 

-5 Consistent Departmental Key Performance 

Indicators (KPI) measurement (Claims; Finance; 

Marketing, Underwriting): 

IF YOU CANNOT MEASURE IT, YOU CANNOT 

MANAGE IT!! Therefore KPIs should be clearly set 

by the Operational Leader, firmly implemented for 

all departments, and consistently measured against 

organizational objectives. Below are some of the KPIs 

that can be studied. 

a- Sales KPI: 

· Number of new prospects contacted; 

· Closing ratio; 

· Average size of sale; 

· Number of referrals; 

· Connections with clients; 

· Customer satisfaction; 

· Retention of business rates; and 

· Percentage of cross-sold accounts. 

b- Customer Service KPI: 

· Client satisfaction; 

· Problem resolution rate; 

· Calls handled per day and within -24hours; 

· Mail handled in -24hours; 

· Claims turn around; and 

· Number of cross-sold accounts. 

c- Administrative & Accounting KPI: 

· Meeting monthly budget; 

· Zero receivables over 30 days; 

· Accuracy rates; and 

· Speed in closing agency financials. 

d- Financial KPI: 

· Growth rates by department and by line of business; 

· Expense ratios for each major expense category; 

· Contingent commissions to total commissions ratio; 

· Reported profit margin; 

· Pro forma profit margin (EBITA); 

· Trust ratio; 

· Current ratio; 

· Age of receivables; and · Agency cash flow. 

In Conclusion, it has been proven scientifically that 

Insurance is one of the most stressful careers 

(mentally) you could ever have, and the primary reason 

is the huge responsibility that lies on the sector which 

unfortunately, not everyone realize it. Therefore, there 

should always be an Operation Leader who can 

minimize the tension, and scrutinize the strategies to 

reach organizational short, middle, and long term 

objectives. 
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5 Reasons why Insurance Companies 
should have an Operations Leader 

Disregarding all the risk management, marketing, and 

actuary principles, WE as Insurance Professionals have 

to be aware that are working in a very Noble profession 

established to cover the financial losses for individuals/

organizations. Insurance Companies can suggest 

preventive measures to their clients, but no one can stop 

the unforeseen from occurring. 

Sometimes, due to heavy workload and huge tension, 

we tend to forget that we are covering 

Humanity’s assets (i.e. Life, Health, Properties, etc). 

Thus, all the Operational strategies that we develop 

& implement should serve for this ultimate goal, while 

respecting sound business principles and maximizing 

“Healthy” profitability to the company. After all, we are 

working in a business-oriented environment and not in a 

charitable one. 

One of the most common issues that insurance companies 

face nowadays is the lack of coherence and homogeneity 

between the departments which imposes the role of an 

Operational Leader who can bring things together. 

Based on market research within the regional market, 

below are some of the hints that any insurance company 

can implement to benefit from maximum productivity: 

-1 Inter Departmental Communication: 

It is no secret that the insurance sector is the most one 

embracing all specialties in the world due to its wide 

exposure to all economic sectors (i.e. Doctors for 

Medical & Health Departments, Engineers for P&C, 

Marine specialists for Marine Hull & Cargo, etc). Having 

all these specialties with diverse backgrounds under one 

roof is by far one of the most operational challenges any 

company can face. 

Having said that, the Operations Leader should be the 

turning factor in this status quo, by gathering all parties 

under the “Corporate Strategy” umbrella. The initiative 

should be done in close cooperation with the Human 

Resources Department by having a deep understanding 

of the dynamics and characteristics of each one in 

order to create strong internal Trust bonds, and achieve 

corporate objectives. 

-2 Standard Operating Procedure: 

Insurance is considered a Service Industry as it deals with 

intangible products. Thus, companies need to reasons 

solve all issues attributed with this nature, especially the 

below two characteristics: 

· Variability; · Heterogeneity 

One of the solutions for the Operations Leader is 

“Standard Operating Procedure” (SOP). SOPs are very 

crucial to reach optimum service consistency, customer 

service, and compliance. An SOP is a list of standard 

steps taken to achieve a certain operational task, and 

better to be made as a flowchart for fast memorizing. (i.e. 
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الكلمة األخيرة

بقلم المهندس: سامر العش
أمين عام

االتحاد السوري لشركات التأمين

ــهدت  شــركات التأميــن الســورية خــالل األزمــة الحاليــة الكثيــر  ش
مــن المعوقــات والصعوبــات التــي أثــرت علــى أدائهــا بشــكل عــام مــن 
ٕاغــالق لعــدد كبيــر مــن فروعهــا فــي المحافظــات بســبب الظــروف األمنيــة، 
التأميــن  ٕاعــادة  شــركات  بمقاطعــة  المتمثــل  االقتصــادي  الحصــار  ٕالــى 
األجنبيــة للســوق الســورية، وكذلــك ارتفــاع المصاريــف اإلداريــة وغيــر اإلداريــة 
)التشــغيلية(، وكذلــك المــوارد البشــرية حيــث شــكلت هجــرة الكثيــر مــن 
الخبــرات الفنيــة واإلداريــة العاملــة فــي قطــاع التأميــن مشــكلة ال يســتهان 
العملــة  صــرف  أســعار  اســتقرار  عــدم  وهــو  األهــم  للعامــل  باإلضافــة  بهــا 

المحليــة.
و علــى الجانــب الخدمــي تمثلــت أبــرز المشــكالت فــي انخفــاض مســتوى 
الخدمــات العامــة وانقطاعهــا مثــل االتصــاالت والكهربــاء، ٕاضافــة لتضــرر 
أنــواع معينــة مــن التأميــن كتأميــن الســيارات بشــقيه اإللزامــي والشــامل 
الكثيــر مــن المشــاريع  المركبــات ،وتوقــف  وذلــك بســبب توقــف اســتيراد 

والــذي أثــر علــى حجــم بــدالت التأميــن الهندســي والحريــق.
الســورية لعبــت دوراً  التأميــن  ٕاال أن شــركات  المعوقــات  ورغــم كل هــذه 
مهمــا خــالل األزمــة حيــث حافظــت علــى المــوارد البشــرية مــن العامليــن 
لديهــا ولــم تقــم بتســريح أي منهــم، كذلــك قامــت بطــرح منتجــات تأمينيــة 
الحــرب والشــغب السياســي و بوليصــة تأميــن األخطــار  جديــدة كوثائــق 
ى »تأميــن أخطــار العنــف السياســي« لتشــمل األضرار  السياســية، أو مــا يســمَّ
الناجمــة عــن الحــرب وأعمــال الشــغب. وقــد أخــذت بعــض الشــركات علــى 

ــن. ــى التأمي ــادة عل ــات ٕاع ــرام اتفاقي ــص دون ٕاب ــذه البوال ــار ه ــا أخط عاتقه
ٕاضافــة للنشــاط اإلعالمــي فــي كافــة الفعاليــات والمؤتمــرات لمواجهــة 
الحــرب االعالميــة المضــادة علــى ســورية، و الدعــم المســتمر للجمعيــات 
األهليــة والمنظمــات التــي تعنــى بالعمــل اإلنســاني لمواجهــة األوضــاع 

الراهنــة. المعيشــية 
ٕان نجــاح شــركات التأميــن الســورية فــي لعــب هــذا الــدور المهــم خــالل األزمــة 
والمحافظــة علــى اســتمراريتها ونجاحهــا يعــود الســتفادة هــذه الشــركات 
مــن تجــارب الــدول التــي عاشــت ظــروف مشــابهة للظــروف الراهنــة التــي 
تمــر بهــا بالدنا،باإلضافــة لقيامهــا بصياغــة منتجــات تناســب ظــروف األزمــات، 
ووجــود معيــدي تأميــن فــي دول عــدة يمكــن التعامــل معهــم و القفــز فــوق 
الحصــار المفــروض علــى ســورية ورغبــة كافــة الشــركات للعمــل معــًا علــى 
ٕاجــاد منتجــات جديــدة و تطويــر منتجــات موجــودة و توزيــع األخطــار فيمــا 
بينهــا بمــا فيهــا تأســيس مجمــع لألخطــار الخاصــة لتشــمل أخطــار الحــرب 

واإلرهــاب.
ٕان األزمــة الحاليــة التــي تمــر بهــا البــالد هــي فرصــة لزيــادة الثقــة بقطــاع 
التأميــن الســوري مــن خــالل التركيــز علــى التغييــرات التــي طالــت ثقافــة 
المواطــن الســوري بأهميــة التأميــن فــي ظــل األخطــار المحدقــة بنــا مــن 
كل جانــب  والتــي أوجدتهــا وأرزتهــا الخســائر واألضــرار الناجمــة عــن الحــرب.


