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افتتاحية العدد

حجر الزاوية

بقلم األستاذ: مهند محمد موفق السّمان
رئيس مجلس إدارة

االتحاد السوري لشركات التأمين

لــم يكــن إعــادة انتخــاب الجمهوريــة العربيــة الســورية ممثلــة 
باالتحــاد الســوري لشــركات التأميــن كعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة 

فــي المؤتمــر الحــادي والثالثيــن لالتحــاد العــام العربــي للتأميــن 

والــذي انعقــد فــي بيــروت إال تاكيــداً علــى الــدور الفاعــل لقطــاع 

التأميــن الســوري وتأثيــره وارتباطاتــه بباقــي قطاعــات التأميــن فــي 

باقــي الــدول العربيــة.

فتمثيــل الجمهوريــة العربيــة الســورية باللجنــة التنفيذيــة لمرتيــن 

لتكاتــف قطــاع  نتيجــة  بــل هــو  ليــس محــض صدفــة  متتاليتيــن 

التأميــن الســوري بــكل مكوناتــه مــن أفــراد وشــركات، فالمهمــة 

الرئيســية للجنــة التنفيذيــة لالتحــاد العــام العربــي للتأميــن هــي 

رســم اســتراتيجيات وسياســات العمــل الخاصــة بقطاعــات التأمين 

علــى مســتوى الوطــن العربــي.

ــوري لشــركات التأميــن دور فاعــل  وبالتالــي ســيكون لالتحــاد الس

ومؤثــر علــى امتــداد الوطــن العربــي وذلــك مــن خــالل مســاهمته 

العمــل  واســترايتجيات  سياســات  ووضــع  برســم  بآخــر  أو  بشــكل 

ومتابعــة آليــة تنفيذهــا للوصــول إلــى أفضــل الممارســات علــى 

مســتوى كامــل مكونــات قطــاع التأميــن فــي كافــة الــدول العربيــة 

فاليــوم نعمــل لنبنــي رؤيــة أفضــل.

الجمهوريــة  فــي  التأميــن  قطــاع  مكونــات  كافــة  أعلنــت  لقــد 

العربيــة الســورية إصرارهــا ورغبتهــا فــي المضــي قدمــًا دون توقــف 

لتجعــل مــن االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن حجــر زاويــة ال يمكن 

للبنــاء أن يكتمــل إال بوجــوده.
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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

أداء بورصة دمشق في النصف األول من عام 2016 

أنهــت ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة تعامالتهــا فــي النصــف األول مــن عــام 2016 علــى تــداوالت بلغــت نحــو 1.8 مليــار ليــرة 
ســورية حيــث بلغــت كميــة األســهم المتداولــة حوالــي 11 مليــون ســهم تمــت علــى مــدار 103 جلســة تــداول شــهدتها الفتــرة 

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

أداء قطاع التأمين في

سوق دمشق لألوراق المالية في النصف األول من عام 2016

بقلم: منير الرفاعي

ريبور تاج
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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(.
وحقــق المؤشــر العــام للســوق ارتفاعــًا وصــل إلــى 19.6% ومــا 
يعــادل 241 نقطــة مقارنــة بنهايــة العــام 2015 وأغلــق علــى 

مســتوى 1469 نقطــة.
وبلــغ عــدد الصفقــات الضخمــة التــي تمــت فــي الفتــرة 3 
صفقــات وصلــت قيمتهــا إلــى نحــو 180 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، علمــًا أن أســعار الصفقــات الضخمــة تتــم ضمــن 
الحــدود الســعرية المحــددة وال تؤثــر علــى الســعر الوســطي 
التــي  الماليــة  بالورقــة  الخــاص  المرجعــي  الســعر  علــى  أو 
تــم التنفيــذ عليهــا. واســتناداً إلــى أحــكام المــادة التاســعة 
التحويــالت  كافــة  فــإن  الضخمــة،  الصفقــات  دليــل  مــن 
النقديــة الخاصــة بالصفقــات الضخمــة تتــم بيــن الوســطاء 
للســوق  يكــون  وال  والمركــز،  الســوق  خــارج  وعمالئهــم 
الخاصــة  الماليــة  التســوية  بعمليــات  عالقــة  أيــة  والمركــز 

الصفقــات. بهــذه 
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أداء قطاع التأمين:
أشــارت بيانــات الســوق بــأن قطــاع التأميــن اســتحوذ علــى 
حوالــي 5.5% مــن إجمالــي حجــم التــداول بقيمــة وصلــت إلــى 
نحــو 98 مليــون ليــرة خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري 

.2016

وكان واضحــًا تركــز التــداول فــي قطــاع التأميــن علــى ســهم 
المتحــدة للتأميــن والتــي اســتحوذت علــى 46% مــن إجمالــي 
التــداوالت علــى مســتوى قطــاع التأميــن بالســوق وماقيمتــه 

46 مليــون ليــرة تــاله ســهم شــركة العقيلــة 46% أيضــًا.

ريبور تاج

النسبة من إجمالي القيمةإجمالي قيمة األسهم المتداولةإجمالي كمية األسهم المتداولةالشركة رمز الشركة

UIC46.8%255,03045,839,520الشركة المتحدة للتأمين

AROP0.7%4,550715,975السورية الدولية للتأمين - أروب

NIC0.0%0.000.00الشركة السورية الوطنية للتأمين

ATI46.5%459,41645,545,488شركة العقيلة للتأمين التكافلي

SAIC
االتحاد التعاوني للتأمين  

)سولديراتي(
19521,450.00%0.0

SKIC
الشركة السورية الكويتية 

للتأمين
46,147.005,885,778%6.0

100.0%765,33898,008,210المجموع

تعامات شركات التامين في النصف االول 2016
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مروان عفاكي / رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين

ــة  ــن – زمال ــي التأمي ــوم ف ــب – دبل ــة حل ــن جامع ــال م ــي إدارة األعم ــهادة ف ــى ش ــز عل ــب 1972، حائ ــد حل ــن موالي م

 ACII ــدن ــي لن ــي ف ــن القانون ــد التأمي معه

شــريك مســاهم ومؤســس فــي الشــركة المتحــدة للتأميــن، عمــل فــي اإلدارة العليــا للشــركة المتحــدة للتأميــن منــذ 

تأسيســها، خبــرة 25 عامــًا فــي العمــل التأمينــي وإدارة الشــركات
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ــركِة  1- كيــف تقيُّمــون أداَء الشَّ
ــِف  ــي النص ــِن، ف ــدِة للتأمي المتح
الحالــي؟  العــاِم  مــن  األّوِل 
وماهــي توقعاتُكــم لهــذا العــام؟

تحســنًا  هنــاك  أنَّ  القــول  يُمكننــا 
خــالل  ــركِة  الشَّ إنتــاِج  فــي  ملحوظــًا 
النصــف األّوِل مــن العــاِم الحالــي فــي 
كافــِة فــروِع التأميــن. فقــد تــمَّ العمــُل 
ضمــن سياســِة مجلــِس اإلدارِة الجديــد 
ُمنظمــٍة  عمــٍل  خطــِط  وضــِع  علــى 
ــركة،  الشَّ هيكلــِة  إلعــادِة  ومدروســٍة 
اخلــي، وضــخِّ خبــراٍت  وترتيــِب البْيــِت الدَّ
جديــدٍة، وتطويــرِ الكفــاءاِت، والعمــِل 
ــٍة  علــى تقديــِم خدمــٍة مميــزٍة وبِاحترافيَّ

عاليــٍة.
مــن  واضــٍح،  بشــكٍل  ذلــك،  بَــدا  وقــْد 
أعمالِهــا.  فــي  الُمثمــرِ  الُنمــِو  خــالِل 
ــٍو  ــبَة نم ــَق نس ــتطْعنا أْن نحق ــُث اس حي

أقســاِطها. حجــِم  فــي  جيــدٍة 

كمــا أنَّ المؤشــراِت األولّيــة، عــن بياناِت 
ــركِة، تشــيُر لنمــو فــي قيمــِة األربــاِح،  الشَّ
وبالنســبِة  الماضــي.  بالعــاِم  مقارنــًة 
فهــي  العــام،  هــذا  خــالَل  للّتوقعــاِت 
وهــو  وحيــٍد،  خيــارٍ  ضمــَن  وأبــداً،  دائمــًا 
إليــه،  نصُبــو  اّلــذي  النَّجــاِح  تحقيــُق 
وتحقيــُق  ــركِة،  الشَّ بعمــِل  واالرتقــاُء 
الخدمــِة األفضــِل، بالَكفــاءِة والجــودِة 

واالِحترافيَّــة.

إيــراداِت  إجمالــي  ماهــو   -2
المتحــدِة عــن عــام 2015؟ وهــل 

ــركُة نمــوًا فــي حجــِم  حّقَقــت الشَّ
بالســنواِت  مقارنــًة  أقســاِطها 

2013-2014؟ ــابقِة  السَّ
 2015 عــاِم  إيــراداِت  إجمالــي  بلــَغ 
وقــد  ســوريٍة،  ليــرٍة   )895,287,547(
 %20.71 بمقــدارِ  نمــواً  ــركُة  الشَّ حّققــت 
بهــا  المكتتــِب  أقســاِطها  حجــِم  فــي 
للعــاِم 2015، مقارنــًة بالعــاِم 2014، ونمواً 
 ،2013 بالعــاِم  مقارنــًة   %14.11 بمقــدارِ 
حيــُث بلَغــت األقســاُط المكتتــُب بهــا 
للعــاِم 2015 ) 550.462.138( ليرًة ســوريًة 
ســوريٍة  ليــرٍة   )455.999.301( مقارنــًة 
لعــاِم 2014، وبمبلــِغ )482.414.113( ليــرًة 

                                                    .2013 لعــاِم  ســوريًة 

ــركُة المتحــدة  3- هــل طرَحــْت الشَّ
أو  جديــدًة؟  ومنتجــاٍت  خدمــاٍت 
ــٍة؟ ــاٍت قديم ــِر خدم ــت بتطوي قاَم
تطويــرِ  علــى  حاليــًا  ــركُة  الشَّ تعمــُل 
مصرفيَّــٍة  تأمينيَّــٍة  منتجــاٍت  وإطــالِق 
بيمــو  بنــِك  مــع  باالشــتراِك  جديــدٍة، 
ــعودي الفرنســي، اّلــذي رفــَع نســبَة  السُّ
المّتحــدِة  ــركِة  الشَّ فــي  مســاهمتِِه 

تقريبــًا.  %20 إلــى  للتأميــِن 
وقــْد تــمَّ وضــُع خطــِة عمــٍل مدروســٍة، 
مــن  مجموعــٍة  نشــُر  خاللِهــا  مــن  يتــمُّ 
أخــَذْت  اّلتــي  التأمينيَّــِة،  الخدمــاِت 
بعيــِن االعتبــارِ الحاجــاِت التأمينيَّــِة اّلتــي 
روِف  قــد تنتــُج عــن الوضــِع الرَّاهــِن، والظُّ
اّلتــي نمــُر بِهــا. وعلــى ســبيِل المثــال، 
ُمهــا  تقدِّ اّلتــي  التغطيــِة  توســيُع  تــمَّ 
لتشــمَل  الّصحــي  الّتأميــِن  بوالــُص 

ــلبيِة. السَّ الحــرِب  أخطــارَ 
 إضافــًة إلــى غطــاٍء جديــٍد تــمَّ توســيُعُه 
علــى  الَتأميــَن  يخــصُّ  فيمــا  أيضــًا، 
عــن  النَّاتجــِة  األضــرارِ  مــن  المركبــاِت 

ضمــَن  وذلــَك  واإلرهــاِب،  ــغِب  الشَّ
شــروٍط وتغطيــاٍت محــددٍة، وتــمَّ إضافُة 
القطــِع  عــن  االســتهالِك  إلغــاِء  ميــزِة 
ــامِل  الشَّ الّتأميــِن  لعقــوِد  التبديلّيــة 

إضافــي. بــدٍل  مقابــَل 

4- مــاذا عــن نســبِة المؤّمِنيــن 
ــِة  ــوادِث العام ــِق والح ــى الحري عل
ــل  ــن؟ ه ــن الماضيي ــاِل العامي خ

ــٍد؟ ــي تزاي ــي ف ه
واألوضــاِع  الرَّاهنــِة  ــروِف  الظُّ بســبِب 
اّلتــي يمــرُّ بهــا بلُدنــا، تــمَّ انخفــاُض هــذا 
النــوِع مــن الّتأميــِن، وخصوصــًا بعَدمــا 
أصبحــت العديــُد مــن المــدِن الصناعيَّــة 
واقعــًة فــي مناطــَق غيــر آمنــٍة، وخاصــًة 
نجــار  الشــيخ  فــي  الصناعّيــة  المدينــة 
بفعــِل  كثيــراً  تضــررَّت  واّلتــي  بحلــب، 
بيــن  التمييــُز  يمكــُن  ال  حيــُث  األزمــِة، 
األضــرارِ النَّاتجــِة عــن األخطــارِ المغطــاِة 
فــي بوالــِص تأميــِن الحريــِق، أو األضــرارِ 
والحــرِب  اإلرهــاِب  أخطــارِ  عــن  الّناتجــِة 
مســتثناًة  تُعتبــُر  واّلتــي  الّســلبّيِة، 
نحــاوُل  أنّنــا  علمــًا  العقــود؛  هــذه  مــن 
فــي  األخطــارِ  انتقــاِء  علــى  جاهديــن 
يمكُننــا  والّتــي  اآلمنــِة،  المناطــِق 
الوصــوُل إليهــا للكشــِف عنهــا وتقييــِم 

الخطــر.

ـرت األزمــُة الّتــي يمــرُ ِبهــا  5- أثَـّ
وطنُنــا الحبيــُب علــى شــركاِت 
التّأميــِن مــن عــدِة نــواٍح، منهــا 

إنَّ العقوباِت الجائرَة بحقِّ 
سوريا أثرت على قطاِع 

التأميِن بشكٍل عاٍم وعلى 
إعادِة التّأميِن بشكٍل خاص

,,

,,

الشكَّ أنَّ الجميَع يعاني 
من تداعياِت األزمِة الحاليّة، 

ومافرضْتُه من عقوباٍت طالَت 
كافَة المجاالِت، ومن بيِنها 

المجاُل التّأميني
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مــع  التّأميــن  إعــادِة  مشــاكُل 
كيــف  األوروبيــة؛  الشــركات 
واجْهتــم األمــرَ؟ وهــل توجْهتــم 

جديــدٍة؟ إعــادٍة  شــركاِت  نحــَو 
ســوريا  بحــقِّ  الجائــرَة  العقوبــاِت  إنَّ 
بشــكٍل  التأميــِن  قطــاِع  علــى  أثــرت 
بشــكٍل  الّتأميــِن  إعــادِة  وعلــى  عــاٍم 
شــركاِت  فــرَض  الواقــُع  وهــذا  خــاص، 
إعــادٍة محــدودٍة أُلزمنــا بالتعامــِل معهــا 
بســبب العقوبــاِت المفروضــة، وحاليــًا 
يتــمُّ الّتعــاوُن مــع شــركاِت اإلعــادِة اّلتي 
مازالَــت تعمــُل فــي الّســوِق الّســورية، 
بيــن  الّتعــاوِن  تعزيــزِ  إلــى  باإلضافــِة 
االســتراتيجي،  شــريكنا  وبيــَن  شــركتِنا 
للتأميــن  المتحــدة  الّتجاريــة  الّشــركة 
بمســاعدتِنا  تقــوم  واّلتــي   ،UCA
فتــِح  طريــِق  عــن  اإلعــادِة  بمواضيــِع 
خطــوٍط مــع معيــدي تأميــن عالمييــن.
تمكنــا  بأنَّنــا  القــوُل  يمكُننــا  ولكــن 
لعــام  اإلعــادِة  اتفاقيــات  تجديــِد  مــن 
2016 بأفضــِل الّشــروط المتاحــة، علــى 
المفروضــِة  الصعوبــاِت  مــن  الرغــم 

الســورية. الّتأميــِن  ســوِق  علــى 

6- مــاذا عــن توزِعُكــم الجغرافــّي، 
هــل قْمتـُـم بافتتــاِح مراكــزَ جديدٍة؟ 
كانــْت  مراكــزَ  فتــِح  إعــادِة  أو 
مغلقــًة؟ وهــل لديكــم خطــٌط 
للتوســِع جغرافيــًا فــي المســتقبِل 

ــب؟ القري
قبــَل األحــداِث كانــت المتحــدُة للّتأميــِن 
المحافظــاِت  أغلــِب  فــي  منتشــرًة 
الظــروِف  مــن  وبالرغــِم  الّســورية، 
أنَّنــا مازِلنــا  إالّ  بِهــا  الّتــي نمــرُّ  الّصعبــة 
ــًا فــي )6( فــروٍع، كمــا وأنَّنــا  نعمــُل حالي
ترميــِم  إلعــادِة  وجاهــزون  مســتعدون 

وإصــالِح الفــروِع المتضــررِّة فــورَ تحســِن 
األمنّيــِة. األوضــاِع 

ــة  ــن اإلدارِة اإلقليميّ ــاُل م 7- االنتق
ــِس  ــِة مجل ــى رئاس ــب إل ــرِع حل لف
ــا  ــدة ككل؛ م ــركة المتح إدارِة الشَّ
ــا؟  ــن غيره ــم ع ــزُ إدارتَك ــذي يمي الّ

ــُه؟ ــت إضافتُ ــذي تمَّ ــا الّ وم
تعمــُل  عائلــٍة  إلــى  أنتمــي  أنَّنــي  بِمــا 
مــن  أكثــر  منــُذ  الّتأميــن  مجــاِل  فــي 
هــذِه  أعشــُق  وبِاعتبــاري  عامــًا،   )50(
اهلل  رِحَمــُه  والــدي  أنَّ  كمــا  المهنــة، 
كاَن مــن المشــّجِعين دائمــًا لــي علــى 
هــذه  الّتأميــن،  مجــاِل  فــي  العمــِل 
حافــزاً  شــّكلت  مجتمعــًة،  العوامــُل 
المّتحــدة  تأســيِس  فــي  لمشــاركتي 
للّتأميــن عــام 2004، مــع مجموعــٍة مــن 
الّســوريين  والّتأميــِن  األعمــاِل  رجــاِل 
والّشــركات العربّيــة، لنكــوَن معــًا يــداً 
أفضــِل  تقديــِم  علــى  تعمــُل  واحــدًة 
الخدمــاِت الّتأمينّيــِة وبأفضــِل الّشــروِط. 
كمديــرٍ  مشــواري  بــدأُت  وبالفعــِل، 
إقليمــي لفــرِع حلــب وأّسســُت العديــَد 
أقــوى  حلــب  فــرُع  وكان  الفــروِع،  مــن 
ــوق  ــي س ــن ف ــركات الّتأمي ــن ش ــرٍع بي ف
ــاهُم  ــُث كاَن يس ــن الّســورية، حي الّتأمي
الّشــركة  أربــاِح  فــي  عاليــٍة  بنســبٍة 
األوضــاِع  ورغــَم  للّتأميــن.  ِالمّتحــدة 
اّلتــي تمــرُّ بهــا مدينــُة حلــب  الّصعبــِة 
مــازاَل فرُعنــا متواجــداً، ويعمــُل  حاليــًا، 
إلــى  يعــوَد  أْن  آمليــن  جيــٍد،  بشــكٍل 

األوضــاِع  تحُســِن  بعــَد  عهــِده  ســابِق 
وباعتبــاري  بهــا.  نمــرُّ  اّلتــي  والّظــروِف 
كأّي شــخٍص يطمــُح للمراتــِب األعلــى 
دائمــًا، تمّكنــُت فــي عــاِم 2015 بدعــٍم 
تــرّؤِس  مــن  الّشــركة  مســاهمي  مــن 
مجلــِس اإلدارِة الحالــي. وكونــي ممــن 
ولــديَّ  الّتأميــن  مجــال  فــي  يعمــُل 
خبــرٌة ال تقــلُّ عــن 25 عامــًا فــي العمــِل 
فإنّنــي  الّشــركات،  وإدارِة  التأمينــي 
علــى  ـــــــ  مباشــرٍ  وبشــكٍل  ـــــــ  أشــرُف 
متابعــِة و تطويــرِ عمــِل الّشــركة فــي 
ــِة  ــِل المحافظ ــن أج ــاالِت م ــِة المج كاف
فــي  ونجاِحهــا  اســتمراريتِها  علــى 
ظــل هــذه الظــروِف الصعبــِة. وُكّلــي 
أفضــَل  إلــى  ســورية  عــودِة  فــي  أمــٌل 
ممــا كانــت عليــِه، كــي نتمكــن مــن 
إعمــارِ  إعــادِة  فــي  الكامــِل  دورنــا  أخــِذ 
ــوق  الوطــِن، وتغطيــة احتياجــاِت السُّ

التأمينّيــة.

8- ماهــي التحديــاُت والمعوقــاُت 
ــرِة  ــال الفت ــا خ ــي تواجهونَه الت
توقعاتُكــم  وماهــي  الحاليّــة؟ 
التّأميــِن  لســوِق  المســتقبليُّة 

الّســورية؟
مــن  يعانــي  الجميــَع  أنَّ  الشــكَّ 
ومافرضْتــُه  الحالّيــة،  األزمــِة  تداعيــاِت 
مــن عقوبــاٍت طالَــت كافــَة المجــاالِت، 
الّتأمينــي،  المجــاُل  بينِهــا  ومــن 
جاهديــن  نحــاوُل  فإنَّنــا  ذلــك  ومــع 
المحافظــَة علــى اســتمراريِة الّشــركِة 
أفضــِل  تقديــِم  علــى  العمــِل  فــي 
وبأفضــِل  الّتأمينّيــِة  الخدمــاِت 
الّشــروِط، والّتواصــل مــع المؤسســاِت 
لتغطيــِة  واألفــراِد  والّشــركاِت 
احتياجاتهــم الّتأمينّيــة، مؤكديــن على 

لقد كاَن لمجلِة التّأمين 
والمعرفِة دورٌ في نشِر 

الوعي التأمينّي بشكٍل 
كبيٍر لدى المواطن السوري

,,

,,
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المــال المســتثمر، والمحافظــِة عليهــم 
واالنهيــارات. الهــالِك  مــن 

ومــن هنــا، وعبــرَ منبِركــم هــذا، 
إدارِة  إلــى  بالّشــكِر  نتوّجــُه 
ــذُل،  ــي تُب ــوِد الّت ــِر للجه التحري
الكامــل  دعَمنــا  مؤكديــَن 
المجلــِة،  لهــذه  والمتواصــل 
الوعــي  نشــرَ  لمواصلتهــا 
ــوق  ــي س ــه ف ــي وأهميت التأمين

الّســورية. التّأميــن 

اإلشــراف  هيئــِة  مــن  كلٍّ  دورِ  أهمّيــة 
الّســوري  واالتّحــاد  الّتأميــن،  علــى 
لشــركات الّتأميــن، مــن خــالِل العمــِل 
علــى تنظيــِم وتطويــرِ ســوِق الّتأميــِن، 
غيــر  بطــرٍق  المنافســِة  عــن  واالبتعــاِد 
احترافيــٍة، واّلتــي تّؤثــر ســلبًا علــى أداِء 

عــام بشــكٍل  التأمينــي  الّســوق 

9- هــل تــرون أنَّ مجلــَة التّأميــِن 
فــي  ســاهمت  قــد  والمعرفــِة 
لــدى  التأمينــي  الوعــي  نشــِر 
المواطــن الســوري؟ و إلــى أي حــٍد 
ــِج  ــي التروي ــاُم دورًا ف ــُب اإلع يلع

التّأميــن؟ لشــركاِت 
والمعرفــِة  الّتأميــن  لمجلــِة  كاَن  لقــد 
دورٌ فــي نشــرِ الوعــي التأمينــّي بشــكٍل 
مــن  الســوري،  المواطــن  لــدى  كبيــرٍ 
نشــُرها،  يتــمُّ  اّلتــي  المواضيــع  خــالِل 
أهميــَة  توضــُح  اّلتــي  والمقــاالِت 
الوعــي  زاَد  كلمــا  ألنّــه  المجــال،  هــذا 
الّتأمينــي، انعكــَس ذلــَك إيجابــًا لجهــة 
التَّغطيــة  شــراِء  علــى  الفــرِد  إنفــاِق 
حمايــة  بضــرورِة  ووعيــه  التَّأمينّيــة، 
أمالكــه واســتثماراتِه. كمــا أنَّ المجلــَة 
دورِ  علــى  التأكيــِد  فــي  ســاهمت 
الّتأميــِن فــي حمايــة الممتلــكاِت ورأِس 
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من   أهم األركان األساسية والفنية  لعقد التأمين: 
الخطر وقسط التأمين ...

قسط التأمين:

هــو البــدل )الفريضــة( التــي يســددها المؤمــن لــه إلــى المؤمــن 

التأميــن،  فــي عقــد  المبيــن  الخطــر  األخيــر بتغطيــة  التــزام  نظيــر 

بمعنــى آخــر قســط التأميــن premium amount  هــو المقابــل 

المالــي )القيمــة(  التــي يدفعهــا المؤمــن لــه إلــى المؤمــن مقابــل 

التــزام األخيــر بالحمايــة التأمينيــة للخطــر المؤمــن ضــده وتعويــض 

الضــرر حيــن حدوثــه.

فــي القانــون المدنــي الســوري، أول األحــكام العامــة فــي التأميــن 

يلتــزم  »عقــد  التأميــن   /713/ المــادة  فــي  جــاء  التأميــن(،  )عقــد 

المســتفيد  إلــى  أو  المؤمــن  إلــى  يــؤدي  أن  بمقتضــاه  المؤمــن 

ثقافة تأمينية

العبء وقسط التأمين التجاري
علي شفا عمري   

مستشار في التأمين 
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إيــراداً مرتبــًا  أو  التأميــن لصالحــه مبلغــًا مــن المــال  الــذي اشــترط 

أو أي عــوض مالــي آخــر فــي حــال وقــوع الحــادث أو تحقــق الخطــر 

المبيــن بالعقــد وذلــك لقــاء قســط أو أي دفعــة ماليــة أخــرى يؤديها 

المؤمــن لــه إلــى المؤمــن«.

مباشــرة  التأميــن  قســط  ســداد  بعــد  التأميــن  عقــد  ســريان  يبــدأ 

والقســط هنــا بمفهــوم أصحــاب التأميــن ليــس ثمــن الخطــر وإنمــا 

ثمــن التأميــن: لقــاء تغطيــة الخطــر وتغطيــة تكاليــف التأميــن.

يتألف قسط التأمين من حيث مكوناته من عنصرين أساسيين:

آ- القســط الصافــي البحــت net premium  والــذي يمثــل قيمــة 

االلتزامــات الناشــئة مــن العقــد، ويســمى فــي المصطلــح قســط 

. premium risk الخطــر

ثمــن  أي    gross premium المثقــل  أو  التجــاري  القســط  ب- 

التأميــن. عقــد  شــراء  عنــد  تســديده  الواجــب  التأميــن 

يتحــدد القســط الصافــي  والــذي يمثــل قيمــة الخطــر مــن ثالثــة 

رئيســية: عناصــر 

- احتمال تحقق الخطر

- متوسط حجم التعويض

- معدل الفائدة الفني في خصم القيم المستقبلية.

وعليــه فــإن حجــم الخســارة ونــوع الغطــاء التأمينــي يلعبــان دوراً 

القســط  يكــون  بحيــث  التأميــن،  أقســاط  تحديــد  فــي  أساســيًا 

الصافــي كافيــًا لتغطيــة التعويضــات واجبــة الدفــع عنــد تحقــق 

المترتبــة  النفقــات  كافــة  مــع  انســجامًا  منــه،  المؤمــن  الخطــر 

بالقســط اإلجمالــي )القســط التجــاري( ويتوقــف تحديــد القســط 

  loading بالعــبء  مــا يســمى  )التجــاري( بعــد إضافــة  اإلجمالــي 

الصافــي. القســط  إلــى 

العــبء: هــو المبالــغ التــي تضــاف إلــى القســط الصافــي لقــاء 

بــإدارة عمليــة  تغطيــة كافــة المصروفــات والتكاليــف المتعلقــة 

التأميــن وإنجــاز وإصــدار عقــد التأميــن لينتــج القســط التجــاري الــذي 

تتحملــه وثيقــة التأميــن ويلتــزم بــه المســتأمن )المؤمــن لــه( .

عقــد  بإصــدار  المتعلقــة  النفقــات  كتلــة  هــو  العــبء  ببســاطة، 

التأميــن عــدا القســط الصافــي )قســط الخطــر( أي نصيــب العقــد 

عمليــة  إلدارة  التأميــن  شــركة  تتحملهــا  التــي  المصروفــات  فــي 

الفعلــي  القســط  ينتــج  بحيــث  التأميــن  عقــد  وإدارة  التأميــن 

)التجــاري( الــذي يقــوم المؤمــن لــه بدفعــه أي المقــدار الــذي يجــب 

علــى مشــتري التأميــن أن يســدده إلــى التأميــن لقــاء عقــد التأميــن 

.. المنجــز 

اإلداريــة  المصروفــات  مــن  العديــد  العــبء  عناصــر  فــي  ينــدرج 

منهــا: البيعيــة  والمصروفــات 

1- النفقــات اإلداريــة بمختلــف أشــكالها وصورهــا: مــن إيجــار المــكان 

األجــور  ومــن  والمراســالت  واالتصــاالت  الكهربــاء  إلــى  المــكان 

ــة  ــرام العقــود مــن رســم رقاب والرواتــب والمكافــآت إلــى نفقــات إب

وطوابــع ورســم إدارة الوثيقــة إلــى مــا هنالــك مــن إعــداد وطبــع 

طلبــات تأميــن.

2- العمــوالت: عمولــة إنتــاج العقــود للــوكالء والوســطاء حيــث 

تأخــذ عمولــة تأمينــات الحيــاة فــي ســنواتها األولــى حيــزاً كبيــراً فــي 

نســبة تســديد األقســاط باإلضافــة إلــى نفقــات تحصيــل األقســاط، 

فــي  الكبيــرة  المبالــغ  تتطلبهــا  التــي  الطبيــة  النفقــات  وهنــاك 

وصــور  مخبريــة  وتحاليــل  أطبــاء  أجــور  مــن  األشــخاص  تأمينــات 

شــعاعية وغيرهــا.

3-  األربــاح: وهــذه تتمثــل بشــكل واضــح ووفيــر فــي نصيــب الوثيقــة 

عــن  مســتقل  عنصــر  العــبء  فــي  هنــا  والربــح  القســط،  نصيــب 

طريــق زيــادة هامــش األمــان، وهــو غيــر الربــح فــي القســط الصافــي 

حيــن ال يتحقــق الخطــر بانتهــاء مــدة التأميــن.

4- الفوائــد واالحتياطــات: والتــي تؤخــذ أكثــر مــا تؤخــذ فــي تأمينات 

الحيــاة لمواجهــة كافــة التقلبــات العكســية والمفاجئــة وهوامــش 

األمــان فــي المعــدالت فــي أبعــد مؤشــراتها مــع احتياطــي طــوارئ 

أو  الخســارة  معــدالت  فــي  المتوقعــة  غيــر  االنحرافــات  لمواجهــة 

ــات. المصروف

والتحصيــل  المتابعــة  ومصاريــف  واإلعــالن  التســويق  نفقــات   -5

التجاريــة  األعبــاء  مــن  وغيرهــا  والتوكيــالت  الفــروع  ومصاريــف 

الضريبيــة. واألعبــاء 

العــبء  يتحــدد  التكاليــف  ومحاســبة  االكتواريــة  العمليــة  بعــد 

ــط  ــى القس ــه إل ــب إضافت ــذي يج ــاري وال ــط التج ــاب القس ــي حس ف

الصافــي بعــدة طــرق منهــا: 

- نسبة معينة من القسط التجاري 

- مبلغ ثابت عن كل وحدة تأمين 

- مبلغ ثابت عن كل وثيقة 

- رسم وثيقة 

 contingent وهنــاك عــبء العــبء فــي العمــوالت المشــروطة

commission  والتــي تســدد للــوكالء والوســطاء الــذي ينتجــون 
عقــود التأميــن مــن خــالل تضخيــم األســعار والتــي تكــون علــى 

حســاب حقــوق المســتهلكين )المســتأمنين( بحيــث يســتفيد مــن 
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قســط التأميــن الباهــظ الثمــن المؤمــن )شــركة التأميــن ( ويأخــذ 

الوســيط )الوكيــل( حافــز العمولــة إضافــة إلــى العمولــة العاديــة 

.broking commission

بالمقابــل ثمــة حــاالت تأمينيــة خاصــة فــي أســعار وأقســاط التأميــن 

أو   )preferred risk المفضلــة  األخطــار  )تعريفــة  عليهــا  يطلــق 

مــن  لــه ســعراً خاصــًا  المؤمــن  المخفضــة بحيــث يمنــح  األســعار 

خــالل تخفيــض نســبة معينــة مــن أعبــاء القســط ومــن ذلــك:  

ضمــن   :group insurance الجماعــي  التأميــن  وثائــق   -1

يعطــى  المســتأمنين  لجمهــور  ومتجانســة  واســعة  مجموعــة 

ســعراً متوســطًا لبــدل التأميــن بحيــث تتحمــل األعمــار الصغيــرة 

كبــار الســن فــي البــدل وفــي نهايــة مبلــغ التأميــن وفقــًا لنظريــة 

الكبيــرة. األعــداد  وقانــون  االحتمــاالت 

2- الوثيقــة الشــاملة global cover  والتــي تتميــز بتنــوع أنــواع 

التأميــن، مــن األشــخاص إلــى الممتلــكات، ضمــن عقــد التأميــن 

الكفــة  فــي  تعادلــه  هنــا  التأميــن  شــركة  تتحملــه  ومــا  الشــامل 

والمختلطــة. المركبــة  التأمينــات  ضمــن  والميــزان 

مبالــغ  تضمــن  والتــي   specials الخاصــة  التأميــن  وثائــق   -3

واالســتراتيجية. الحيويــة  المشــاريع  و  الكبيــرة  التأميــن 

4- الحمايــة والمنــع: يعطــى حســم خــاص لمــن يســتعمل أحــدث 

عليــه  المؤمــن  الخطــر  ووقايــة  لمنــع  الحديثــة  والوســائل  اآلالت 

وهــذه مــن الطــرق المســاعدة والمهمــة فــي إدارة الخطــر مــن حيــث 

تمكيــن الســالمة والســيطرة. والجديــر بالذكــر أن أســاليب الوقايــة 

والمنــع loss prevention  ضمــن إرشــادات وتعليمــات شــركات 

إعــادة التأميــن ومــا يطلــق عليــه بالتنميــة الوقائيــة للحصــول علــى 

مكســب الســعر ومكســب القســط.

عليهــا  يطلــق  ومــا  العائليــة  التأميــن  شــركات  بالطبــع  وهنــاك 

الشــركات األســيرة الحصرية  captives وهنا يكون التأمين بســعر 

التكلفــة أو بمــا يعــادل التكلفــة بحيــث تســاوي نفســها بنفســها 

دون أي حــرج، والقســمة مــن المنظــور العائلــي والشــخصي.

ــن  ــط التأمي ــعير قس ــية لتس ــادئ األساس ــم المب ــن أه م

الصافــي:

- أن يكفــي الســعر لتغطيــة الخســارة المتوقعــة لوحــدات الخطــر 

المؤمــن عليهــا 

- أال يكون السعر مبالغًا فيه

- أن تختلف األسعار باختالف درجة الخطورة

- أن يكون عامل الفائدة مخفضًا لقيمة السعر 

- أن تكــون طريقــة التســعير وفقــًا لحجم خســارة وقيمة التعويض 

ونــوع الغطــاء التأمينــي ودرجتــه أي كثافة التأمين .

ومن أهم شروط العبء لقسط التأمين:

ــث  ــار بحي ــي األخط ــخاص وف ــات األش ــي تأمين ــة ف ــدل والعدال - الع

يكــون التجانــس فــي توزيــع المصروفــات واألربــاح علــى الوثائــق 

المختلفــة.

- عدم المغاالة في حساب المصروفات وحساب التكاليف.

العــبء  لحصيلــة  كفايــة  وهامــش   .. معقولــة   أربــاح  نســبة   -

واألربــاح. للمصروفــات  مســاويًا 

- تحقيــق أفضــل »ميكانيــزم« بيــن النفقــات واإلنتــاج والقــدرة علــى 

المنافســة فــي الســوق.

الســلع  كمــا  والطلــب  للعــرض  تخضــع  ال  التأميــن  أســعار  إذاً 

الحمايــة  تكلفــة  ويؤطرهــا  يحددهــا  إنمــا  و  األخــرى  والخدمــات 

إلصــدار  التأميــن  شــركة  تتكبدهــا  التــي  والمصاريــف  التأمينيــة 

العــبء. نتيجــة  العقــد 

والدقــة  الصحيــح  بالتقديــر  يكــون  القويــم  العــبء  وبالمجمــل 

المؤمــن  علــى  آثــاره  ألن  التأميــن  قســط  تحديــد  عنــد  الكاملــة 

والمؤمــن لــه تمتــد لفتــرة طويلــة، وعليــه فــإن مــا يخفــف وطــأة 

ــي  ــاركة ف ــو المش ــام ه ــن كل ع ــود التأمي ــد عق ــي تجدي ــبء ف الع

المســتأمنين.  - المســتهلكين  لجمهــور  والمكافــآت  األربــاح 

بالكفايــة االقتصاديــة وكفايــة الكفايــة تكــون محاســبة التكاليــف، 

الجــاد  الســعي  فــي  التأميــن  شــركات  أعمــال  حيويــة  فــإن  لهــذا 

بيــن  العامــة،  والنفقــات  التجاريــة  األعبــاء  لضغــط  واالجتهــاد 

شــركات التأميــن أفضــل التقاريــر الســنوية والميزانيــات العموميــة 

ــل نســبة مــن مجمــوع  ــة فيــه أق ــف اإلداري ــبة المصاري ــت نس مــا كان

البــدالت.

وأفضــل دليــل ألســعار التأميــن MANUAL  مــا يصــدر عــن مكاتــب 

وبإشــراف  التأميــن  شــركات  اتحــاد  بمشــاركة  متخصصــة  فنيــة 

اختبــارات  خــالل  ومــن  التأميــن،  علــى  واإلشــراف  الرقابــة  هيئــات 

التأميــن. ســوق  وواقــع  أرضيــة  علــى  اكتواريــة 

ثقافة تأمينية
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ثقافة تأمينية

يقــال  بــأن القــادة اإلدارييــن ينجــزون التغيــرات الكبيــرة 
ــف  ــن تصني ــراً ع ــمعنا كثي ــرة وس ــارب الصغي ــن التج ــلة م ــر سلس عب

األولــى  الفئــة  مــن  ابتــداءاً  مختلفــة  فئــات  إلــى  اإلدارييــن  القــادة 

إلــى الفئــة الخامســة التــي تعتبــر مــن أعظــم القــادة مــن وجهــة 

نظــر الكثيــر مــن الكّتــاب علمــًا بــأن هــذه الفئــة هــي األقــل علــى 

للشــركات. اإلداري  والتسلســل  الوظيفــي  المســتوى 

المــدراء  تمنــح  ال  المفروضــة  الشــامل  اإلداري  التغييــر  فسياســة 

الوقــت الكافــي للقيــام بالتعديــالت المطلــوب القيــام بهــا بعــد 

واقعــًا  أمــراً  أضحــى  قــد  التغييــر  أن  حيــث  السياســة،  هــذه  فــرض 

يشــمل الجميــع ويتوجــب علــى الجميــع احترامــه، وبالتالــي هــذا مــا 

يميــز سياســة سلســلة التجــارب الصغيــرة عــن السياســة الشــاملة 

للتغييــر فــي الشــركات.

لكــن بكلتــا الحالتيــن أكانــت سياســة التغييــر الشــامل أم سياســة 

إلــى  للوصــول  اســتخدامه  تــم  ومــا  الصغيــرة  التجــارب  سلســلة 

التغييــر، فيتوجــب ربــط هاتيــن السياســتين اإلداريتين بقــدرة المدراء 

أو القــادة اإلدارييــن علــى إنجــاز التغييــر وبمــدى إمكانيــة المباشــرة 

بتصحيــح أي أثــر قــد ينتــج عــن هــذا التغييــر ومــن ثــم إعــادة تقييــم 

مــدى نجــاح التجربــة الســتكمالها بتجــارب متالحقــة للوصــول إلــى 

الهــدف المعلــن وهــو التغييــر اإلجمالــي مــع نتائــج مرضيــة ال تتــرك 

أثرهــا ســلبًا علــى المؤسســة وعلــى مركزهــا المالــي.

مــن  أي  الداخــل  مــن  التغييــر  عمليــة  بــدء  علــى  التركيــز  أن  كمــا 

مــن  المفــروض  التغييــر  مــن  بكثيــر  أهــم  اإلداري  الهــرم  قلــب 

المســتويات اإلداريــة األعلــى وذلــك النخفــاض مســتوى المقاومــة 

مــن قبــل العامليــن فــي المســتويات اإلداريــة المختلفــة وخاصــة 

التنظيمــي. الهيــكل  فــي  الدنيــا  المســتويات 

فمــا ينطبــق علــى األفــراد ينطبــق ولــو جزئيــًا علــى المؤسســات، 

العالقــة  ذوي  األطــراف  تجــاه  الشــركات  سياســة  فــي  فالتغييــر 

حفنة من التجارب

بقلم ماهر سنجر
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الموقــع  علــى  التأثيــر  بهــدف  التغييــر  أو  المورديــن  أو  كالعمــالء 

سياســة  يتطلــب  وتحســينه  الســوق  فــي  للشــركة  التنافســي 

ظــل  فــي  وخاصــة  واألبحــاث  التجــارب  مــن  لمجموعــة  تخضــع 

األزمــات االقتصاديــة التــي تتطلــب مــن المــدراء االنتقــال مــن مرحلــة 

االعتيــادي  الفعــل  رد  تبنــى علــى  التــي ال  القيــادة  اإلدارة لمرحلــة 

بــل علــى المؤشــرات وجهوزيــة اتخــاذ القــرار وفقــًا لطبيعــة هــذه 

الموجــودة.   والتعقيــدات  المؤشــرات 

الجديــدة  السياســة  مــع  العمــالء  أو  المورديــن  تفاعــل  أن  كمــا 

مطلــوب لنجاحهــا وإال ســيكتب لهــا عــدم النجــاح والعــودة لنقطــة 

ظــل  فــي  الشــركات  بــأن  يالحــظ  لــذا  الخطــأ  لتصحيــح  البدايــة 

األزمــات االقتصاديــة تلجــأ إلــى إجــراء حفنــة مــن التجــارب للوصــول 

التغييــر  سياســة  علــى  االعتمــاد  مــن  بــداًل  المرجــوة  النتائــج  إلــى 

الجــذري. أو  الشــامل 

وهــذا مــا يمكــن إســقاطه علــى معظــم الشــركات العاملــة فــي 

الســوق الســورية بغــض النظــر عــن نشــاطها الرئيســي فالجميــع 

بــات يعمــل علــى سلســلة التجــارب الصغيــرة لمواجهــة الظــروف 

االقتصاديــة الصعبــة والمتقلبــة بســرعة غيــر منطقيــة فهــل باتــت 

وغيــر  ســريعة  تقلبــات  ظــل  فــي  فعالــة  اليــوم  التســعير  عمليــة 

متوقعــة لســعر الصــرف أم هــل أضحــت السياســات التســويقية 

تجنــي نفــس الثمــار الســابقة.

 

الســورية  الشــركات  قبــل  مــن  المتالحقــة  التجــارب  حفنــة  إن 

ســاعدتها اليــوم فــي تقديــم نــوع مــن الحمايــة لمدخراتهــا مــن 

اتخــذت  لــو  فيمــا  ســتنفقها  كانــت  طائلــة  مبالــغ  توفيــر  خــالل 

إجــراءات ســريعة مســتندة لــرد الفعــل علــى الظــروف االقتصاديــة. 

نجحــت  الســورية  الشــركات  بــأن  المراقبيــن  لجميــع  وثبــت 

باســتخدام سياســة سلســلة التجــارب الصغيــرة وحافظــت علــى 

مالءتهــا الماليــة وأثبتــت للجميــع بــأن حفنــة مــن التغييــر قــد تحمــل 

بيــن طياتهــا أثــراً ال يمكــن نســيانه وبــأن بعضــًا مــن ثمارهــا يشــابه 

إلــى حــد مــا ثمــار سياســة التغييــر الشــامل التــي تتبناهــا أعظــم 

الشــركات.
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األمريكــي  يحصــل علــى أكثــر مــن 4 مالييــن دوالر..مــاذا 
عن بقية الجنسيات والعرب ؟  

ــروح  ــة، ي ــباب مختلف ــران، ألس ــوادث الطي ــرة ح ــة األخي ــي اآلون ــزداد ف ت

ــن  ــم م ــض أهاليه ــم تعوي ــن يت ــركاب، الذي ــن ال ــات م ــا المئ ضحيته

الطيــران  شــركات  تعويــض  عــن  فضــاًل  التأميــن  شــركات  قبــل 

نفســها عــن طائراتهــا المحطمــة.

عمليــة  ينظــم  الجويــة  بالمالحــة  خاصــًا  واحــداً  قانونــًا  أن  ورغــم 

تعويضــات أهالــي ضحايــا كــوارث الطيــران، تختلــف تعويضــات الضحايــا 

ــي  ــة أمريك ــي ضحي ــض أهال ــى لتعوي ــد األقص ــية، فالح ــب الجنس حس

يبلــغ 4 مالييــن و500 ألــف دوالر أمريكــي، يليــه البرازيلــي بمبلــغ 2 مليــون 

و500 ألــف دوالر.

فيمــا يتــم تعويــض أهالــي الضحيــة الكنــدي بحــد أقصــى يبلــغ مليــون 

و700 ألــف دوالر، واألوروبــي بحــد أقصــى يصــل إلــى مليــون و600 ألــف دوالر، 

واألســترالي مليــون و400 ألــف دوالر، والماليــزي 600 ألــف دوالر، والصينــي 

500 آالف دوالر أمريكــي، وفقــًا لمــا نقلتــه مجلــة »تايــم« األمريكيــة عــن 

ــة  ــركة القانوني ــران بالش ــم الطي ــس قس ــرات رئي ــي - ب ــس هيل جيم

)Stewarts Law( فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن.

إنــه عــادة مــا تقــوم  زيــاد،  الجويــة جاســر  الســالمة  ويقــول خبيــر 

ألهالــي  مبدئيــة  تعويضــات  بتقديــم  الكبــرى  الطيــران  شــركات 

ــمعة  ــى س ــاظ عل ــار الحف ــي إط ــات، ف ــراء أي تحقيق ــل إج ــا، قب الضحاي

ــرز  ــا، وكان أب ــوزات أو إلغائه ــاض الحج ــع انخف ــة ومن ــا التجاري عالمته

ــض  ــًرا بتعوي ــي« مؤخ ــالي دب ــركة »ف ــه ش ــا قررت ــك م ــى ذل ــال عل مث

أهالــي ضحايــا طائرتهــا المنكوبــة التــي ســقطت فــي روســيا فــي 

الماضــي. مــارس 

فيمــا تلتــزم شــركات طيــران أخــرى بتعويــض أهالــي الضحايــا عقــب 

اســتكمال التحقيقــات بشــأن ســقوط الطائــرة، وأبــرز هــذه الشــركات 
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والروســية  الماليزيــة،  الجويــة  والخطــوط  )لوفتهانــزا(،  األلمانيــة 

)إيروفلــوت(، والفرنســية )إيــر فرانــس(، واإلندونيســية )جــارودا(

تعويضات إضافية
ــم  ــباب تحط ــب أس ــات بحس ــف التعويض ــاالت تختل ــض الح ــي بع وف

الطائــرة، بحيــث ترتفــع قيمــة التعويضــات إذا أظهــرت التحقيقــات 

تحطــم  فــي  حــدث  كمــا  بســقوطها،  الطائــرة  طاقــم  تســبب 

طائــرة اإليربــاص األلمانيــة فــوق جبــال األلــب الفرنســية، فــي مــارس 

مدينــة  إلــى  اإلســبانية  برشــلونة  مدينــة  مــن  رحلتهــا  خــالل   ،2015

دوســلدورف األلمانيــة، والتــي أظهــرت التحقيقــات أن مســاعد الطيــار 

أســقطها عمــداً.

وأحياًنــا تقــوم الــدول نفســها بــدور شــركات التأميــن إذا مــا ثبــت 

ــا،  ــت ليبي ــا فعل ــران، كم ــوادث الطي ــي ح ــمي ف ــكل رس ــا بش ضلوعه

عندمــا دفعــت تعويضــات إلــى أســر ضحايــا طائــرة الــركاب األمريكيــة 

ــك  ــام 1988، وذل ــكتلندية ع ــي االس ــة لوكرب ــوق قري ــقطت ف ــي س الت

ــوية. ــات والتس ــات والمفاوض ــن التحقيق ــنوات م ــد س بع

وأوضــح الخبيــر فــي شــؤون المالحــة الجويــة جاســر الزيــاد أن شــركات 

أو  ضحيــة،  كل  أهالــي  تعويــض  عمليــة  فــي  تلقائيــًا  تبــدأ  التأميــن 

ــها،  ــرة نفس ــرة، أو الطائ ــن الطائ ــى مت ــا عل ــت بضائعه ــركات كان لش

وذلــك بمجــرد ســقوطها.

ــة  ــرة المنكوب ــركاب الطائ ــة ب ــران قائم ــركة الطي ــدم ش ــاف »تق وأض

إلــى شــركة التأميــن التــي تقــدر قيمــة التعويــض حســب قوانيــن 

ــي  ــدول الت ــض ال ــن بع ــار قواني ــي االعتب ــذ ف ــع األخ ــة، م ــة الجوي المالح

تقــدر لشــركات الطيــران لديهــا مبالــغ تعويضيــة مختلفــة«.

وأشــار الطيــار المدنــي الســابق، إلــى أنــه فــي حــال امتنــاع شــركات 

التأميــن عــن دفــع التعويضــات، يحــق ألهالــي الضحايــا رفــع دعــاوى 

قضائيــة.

وأكــد أن شــركة الطيــران نفســها لديهــا الحــق فــي اســتالم تعويــض 

مــن شــركة التأميــن عــن طائرتهــا المنكوبــة »حتــى لــو كان الخطــأ 

بشــريًا«، أي أن الطيــار أو مســاعده تســببا فــي تحطــم الطائــرة.

وفيمــا يتعلــق بطائــرة مصــر للطيــران التــي تحطمــت،  أثنــاء رحلتهــا 

مــن باريــس إلــى القاهــرة، فــإن مصــادر فــي قطــاع التأميــن قالــت 

شــركة  هــي  )األيرلنديــة(  كاتليــن  إكــس.إل  شــركة  إن  لـ«رويتــرز« 

الرئيســية للطائــرة. التأميــن 
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بدايــًة يمكــن لنــا تعريــف الوعــي التأمينــي أو الثقافــة 
التأميــن  بأساســيات  العــادي  الشــخص  علــم  بأنهــا  التأمينيــة 

بمعنــى أنــه علــى كل فــرد بالمجتمــع )كلٌّ حســب حاجتــه وثقافته( 

أن يطلــع علــى مبــادئ التأميــن األساســية وأهــداف التأميــن وحاجــة 

ــى  ــة إل ــادي إضاف ــاط االقتص ــن النش ــوع م ــذا الن ــل ه ــع لمث المجتم

وتغطيــة  الممتلــكات  علــى  الحفــاظ  فــي  ودوره  التأميــن  فوائــد 

المخاطــر التــي يمكــن أن تصيــب أي فــرد أو مؤسســة.

وممــا ال شــك فيــه بــأن قطــاع التأميــن يعتبــر مــن أهــم القطاعــات 

إلــى  يهــدف  عــام  بشــكل  فالتأميــن  دولــة  أي  فــي  االقتصاديــة 

فــي  ويســاهم  األمــوال  ورؤوس  الممتلــكات  علــى  المحافظــة 

الوطنــي. االقتصــاد  ويدعــم  االســتثمارات  مختلــف 

يعتبــر قطــاع التأميــن الســوري حاليــًا حالــة اســتثنائية كونــه يعمــل 

والسياســي  األمنــي  االســتقرار  عــدم  بســبب  خاصــة  ظــروف  فــي 

االقتصــادي  الوضــع  اســتقرار  عــدم  علــى  ينعكــس  والــذي 

واالجتماعــي ممــا يعرقــل عمــل شــركات التأميــن وقدرتهــا علــى 
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التطــور وتحديــث البرامــج والتغطيــات والخدمــات التــي تقدمهــا، 

إال أنــه ورغــم ذلــك فقــد أثبتــت الشــركات الســورية قوتهــا وقدرتهــا 

علــى العمــل فــي تلــك الظــروف القاســية وتحملــت أعبــاء الوضــع 

بــكل ثقــة وجــرأة ومازالــت تمــارس أعمالهــا بعــد أكثــر مــن خمــس 

ســنوات مــن الحــرب واإلرهــاب الــذي عصــف بالبــالد.  

ــتهل الحديــث بموضــوع الوعــي التأمينــي باإلشــارة إلــى  وسأس

التأميــن  شــركات  بيــن  الثقــة  توفــر  ضــرورة   هــو  أساســي  مبــدأ 

والعمــالء أفــراداً ومؤسســات وذلــك أن اتســاع هامــش الثقــة بيــن 

األفــراد والهيئــات فــي أي مجتمــع يعتبــر مــن أهــم العوامــل التــي 

تؤثــر علــى طبيعــة العالقــات االجتماعيــة وتتناســب مســاحة هــذا 

وكافــة  مجتمــع  أي  فــي  األخالقــي  التعامــل  مــدى  مــع  الهامــش 

تحــدث كنتيجــة طبيعيــة ومالزمــة لضيــق  والنزاعــات  االشــكاالت 

هامــش الثقــة وانخفــاض التعامــل األخالقــي والمهنــي وينعكــس 

هــذا علــى عالقــات األفــراد فــي مختلــف أوجــه النشــاطات الحياتيــة 

بحيــث يحــد مــن ســرعة إنجــاز أي عمــل بســبب توخــي الحــذر البالــغ 

فــي كل خطــوة خوفــًا مــن ســوء نيــة الطــرف األخــر وعــدم صدقــه 

ونزاهتــه فــي العمــل.

وثائــق  تحكمهــا  وعمالئهــا  التأميــن  شــركات  بيــن  العالقــة  إن 

التأميــن بكافــة أنواعهــا التــي تصدرهــا الشــركات كمســتند للعقــد 

المبــرم بينهــا وبيــن العمــالء وهــي وثائــق تعتمــد مبــدأ حســن النيــة 

بيــن أطــراف العقــد بحيــث تعتبــر الشــفافية بيــن طرفــي العقــد فــي 

ــل  ــد بمــا يكف ــي صياغــة العق ــًا ف ــًا مهم تبــادل المعلومــات أساس

مصلحــة طرفيــه.

وهنــا يأتــي دور منــدوب الشــركة أو الوكيــل الــذي يتوجــب عليــه 

مــن  ومالــه  العقــد  جوانــب  لكافــة  للعميــل  المفصــل  الشــرح 

يغطيهــا  التــي  األخطــار  ومــدى  واجبــات  مــن  عليــه  ومــا  حقــوق 

العقــد وشــروط تحقــق التغطيــة واالســتثناءات وغيرهــا  مــن األمــور 

بــكل  ذلــك  يتــم  وأن  خطــر  أي  وقــوع  عنــد  والمؤثــرة  المفصليــة 

شــفافية ومهنيــة بعيــداً عــن إقنــاع العميــل بــأي شــيء الهــدف منــه 

الشــركة. العــبء علــى  أو تخفيــف  التأمينــي  زيــادة القســط 

مــن  يعتبــر  الــذي  التأمينــي  الوعــي  عــن  للحديــث  وباالنتقــال 

المهــام األساســية التــي يتوجــب علــى شــركات التأميــن إيالءهــا 

اهتمامــًا بالغــًا خصوصــًا فــي ظــل التقــدم فــي وســائل االتصــال 

حجــم  علــى  إيجابــًا  ينعكــس  والــذي  االجتماعــي  والتواصــل 

المتعامليــن بالتأميــن وزيــادة الدخــل للشــركات ومــا لهــذا مــن نفــع 

يعــود علــى المواطنيــن فــي مواجهــة األخطــار التــي قــد يتعرضــون 

لهــا ويمكــن لهــم تفاديهــا أو التعويــض عنهــا لــو توفــر الغطــاء 

التأمينــي المناســب والــذي لألســف ال يعلمــون عنــه شــيئًا بــل وال 

يدركــون أن هكــذا تغطيــات تتوفــر تحــت مظلــة التأميــن.

إن الوعــي التأمينــي ونشــر الثقافــة التأمينيــة مســؤولية مشــتركة 

بيــن شــركات التأميــن والســلطات العامــة بالدولــة والمؤسســات 

والجهــات التعليمــة حيــث أن الســلطات العامــة مســؤولة عــن قلــة 

الوعــي التأمينــي بســبب عــدم وجــود خطــة شــاملة لرفــع مســتوى 

لــدى الجمهــور وعــدم تنظيــم ورش عمــل ونــدوات  هــذا الوعــي 

تشــرح عمــل التأميــن وتعــرف بأهميتــه ودوره البنــاء.

وتتجلــى مســؤولة الجهــات العامــة بنشــر الوعــي التأمينــي وزيــادة 

الثقــة بشــركات التأميــن مــن خــالل تنظيــم قطــاع التأميــن بقانــون 

الحقــوق  كافــة  ويبيــن  ومنازعاتــه  جوانبــه  كافــة  يحكــم  خــاص 

وااللتزامــات الناشــئة عــن عقــد التأميــن بشــكل أمــر وإلزامــي تحــت 

إنشــاء  وكذلــك  التعامــالت  كافــة  علــى  القانــون  ســيادة  خيمــة 

بيــن  القائمــة  والخالفــات  بالمنازعــات  تنظــر  محاكــم متخصصــة 

األطــراف يقــوم عليهــا قضــاة أصحــاب خبــرة ودرايــة بعلــم التأميــن 

علــى أن تتمتــع هــذا المحاكــم بالســرعة بفصــل وفــض النزعــات 

المعروضــة أمامهــا.

البرامــج  إلــى  فتفتقــر  التعليميــة  والمؤسســات  الجامعــات  أمــا 

لمــواد  كامــل  شــبه  وغيــاب  بالتأميــن  المتعلقــة  التعليميــة 

التأميــن ضمــن المناهــج التعليميــة وإن وجــدت فهــي مــواد نظريــة 

الواقــع. أرض  علــى  مطبــق  هــو  عمــا  بعيــدة  مبســطة 

أمــا شــركات التأميــن فتتحمــل المســؤولية األكبــر لعــدة أســباب 

أهمهــا أن أكثــر أفــراد المجتمــع ينظــرون للتأميــن كشــيء كمالــي 

ال ضــرورة  لــه وليــس كحاجــة أساســية وكذلــك وجــود اعتقــاد دينــي 

لــدى الغالبيــة بعــدم توافقــه كأداة ماليــة مــع أحــكام الشــريعة 

وهنــا يأتــي دور الشــركات مــن خــالل ممارســاتها وطريقــة تعاملهــا 

مــع الجمهــور ومــن خــالل اإلهتمــام بالخدمــة وجــودة التعامــل مــع 

العمــالء أكثــر مــن االهتمــام بالســعر واألقســاط المــراد تحصيلهــا.

رفــع  علــى  العمــل  خــالل  مــن  إال  تحــل  لــن  المشــكلة  هــذه  إن 

مســتوى الوعــي التأمينــي ونشــر الثقافــة التأمينيــة علــى نطــاق 

أفضــل  بــأن  المواطنيــن  جمهــور  إدراك  إلــى  للوصــول  واســع 

مقولــة  وأن  التأميــن  هــي  ممتلكاتهــم  علــى  للحفــاظ  وســيلة 

األشــخاص  هــم  الثمينــة  األشــياء  القتنــاء  حاجــة  النــاس  أشــد  أن 

محــدودي الدخــل صحيحــة تمامــًا ألن األشــياء الثمينــة تــدوم مــدة 

أطــول وهكــذا هــو التأميــن ففــي الوقــت الــذي يشــكو فيــه أحــد 
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ــي  ــن الصح ــاس للتأمي ــوج الن ــون أح ــه يك ــة دخل ــن قل ــخاص م األش

ألفــراد أســرته وكذلــك لتأميــن منزلــه و مركبتــه ألنــه عنــد حصــول أي 

حــادث ســيكون عاجــزاً عــن مواجهــة هــذا الخطــر وحــده.

لتحقيــق  التأمينــي  الوعــي  لنشــر  الســبل  تلخيــص  ويمكــن 

األهــداف المرجــوه منــه مــن خــالل تقســيم المهــام والمســؤوليات 

كمــا يلــي: 

ــة: والتــي تمثــل الــوزارات  ــة ذات العاق ــلطات العام أواًل: الس

واإلدارات العامــة وهيئــة اإلشــراف علــى التأميــن واالتحــاد الســوري 

لشــركات التأميــن وكل جهــة عامــة لهــا صلــة بقطــاع التأميــن مــن 

خــالل اتخــاذ اإلجــراءات التاليــة: 

تأمينيــة  محاكــم  وإنشــاء  بالتأميــن  خــاص  قانــون  إصــدار   -1

التأميــن. بمجــال  خبــرة  أصحــاب  قضــاة  يرأســها  متخصصــة 

ــرافي  ــي واإلش ــا الرقاب ــة بدروه ــة ذات العالق ــام اإلدارات العام 2- قي

كامــاًل علــى عمــل شــركات التأميــن وإصــدار القــرارات والتعاميــم 

قطــاع  ســير  حســن  وتضمــن  التأمينــي  العمــل  تســهل  التــي 

المجتمــع. فــي  البنــاء  دوره  لممارســة  التأميــن 

3- قيــام االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن بــدوره فــي تكثيــف 

شــريحة  ألكبــر  وأهميتــه  التأمينــي  الوعــي  نشــر  علــى  العمــل 

واســتراتيجية  واضحــة  برامــج  واعتمــاد  المواطنيــن  مــن  ممكنــة 

ذلــك. لتحقيــق 

بتســجيل  العمــل  أربــاب  بإلــزام  بدورهــا  العمــل  وزارة  قيــام   -4

المختصــة  التأمينيــة  الجهــات  لــدى  وعمالهــم  موظفيهــم 

العمــل. إصابــات  بتغطيــة  واالهتمــام 

الرقابــة  فــي  بدورهمــا  المــرور  وإدارة  الداخليــة  وزارة  قيــام   -5

ســاري  تأميــن  وجــود  مــن  والتأكــد  المركبــات  علــى  والتنفيــش 

الســير. حــوادث  مــن  المتضرريــن  حقــوق  لضمــان  المفعــول 

الفعاليــات  ليشــمل  اإللزامــي  التأميــن  نطــاق  توســيع   -6

البــالد. إقتصــاد  فــي  المؤثــرة  والحيويــة  الهامــة  اإلقتصاديــة 

المقــروءة  نشــاطاتها  بكافــة  اإلعــالم  وزارة  مــع  التعــاون   -7

والمســموعة والمكتوبة ووســائل االتصــال والتواصل االجتماعي 

للوصــول ألكبــر شــريحة ممكنــة مــن المجتمــع وتعريفهــا بالتأميــن 

وأهميتــه.

ــم  ــي تنظي ــة ف ــة واإلدارات المعني ــات العام ــة الجه ــاون كاف 8- تع

حمــالت توعيــة وتعريــف بأهــداف التأميــن وضرورتــه وإقامــة ورشــات 

فــي  التأميــن  ودور  التأمينيــة  الثقافــة  أهميــة  علــى  تركــز  عمــل 

المحافظــة علــى المجتمــع وأفــراده.

ــة: والتــي تشــمل  ــات التعليمي ــات والمؤسس ــًا: الجامع ثاني

والمهنيــة  المتوســطة  والمعاهــد  والخاصــة  العامــة  الجامعــات 

وكذلــك المــدارس وأي جهــة تعليميــة أخــرى مــن خــالل مــا يلــي:

وتتســم  بالتأميــن  تهتــم  ثقافيــة  تعليميــة  مناهــج  تطويــر   -1

الحيــاة  تالمــس  وجعلهــا  النظريــة  المفاهيــم  وتطويــر  بالحداثــة 

العمليــة ومــا هــو ممــارس علــى أرض الواقــع فــي ســوق التأميــن.

2- زيــادة إحتــكاك الطــالب بشــركات التأميــن بالتنســيق مــع االتحــاد 

ودورات  تثقيفيــة  برامــج  خــالل  مــن  التأميــن  لشــركات  الســوري 

تدريــب وتأهيــل.

3- عقــد نــدوات ومؤتمــرات وورش عمــل وتحديــد فريــق متخصــص 

بأساســيات  التعريــف  لمهمــة  التأميــن  بقطــاع  العامليــن  مــن 

للمراكــز  دوريــة  بزيــارات  القيــام  طريــق  عــن  وأهميتــه  التأميــن 

. لتعليميــة ا

الــدور األكبــر  ثالثــًا: شــركات التأميــن:   والتــي هــي صاحبــة 

وكذلــك المســتفيد األكبــر مــن نشــر الوعــي التأمينــي مــن خــالل 

واحتــرام  عنهــا  الصــادرة  العقــود  شــروط  بتطبيــق  اإللتــزام   -1

القوانيــن الناظمــة لعمــل شــركات التأميــن وأن تكــون رقيبــة علــى 

ــق  ــا وف ــا وعمله ــب أوضاعه ــن تصوي ــتفيدة م ــي المس ــها فه نفس

القانــون. 

2- التركيــز علــى جــودة الخدمــة وليــس الســعر فقــط فهــذا يقلــل 

مــن مشــاكلها مــع المؤمــن لهــم ويزيــد مــن مصداقيــة الشــركات

3- تأهيــل الموظفيــن والعامليــن بقطــاع التأميــن بشــكل دائــم 

عملهــم  وإتقــان  دورهــم  فهــم  مــن  يمكنهــم  بشــكل  ومســتمر 

تمثيلهــم  مســتوى  وعلــى  ادائهــم  علــى  ينعكــس  ممــا  بحرفيــة 

لشــركاتهم.

4- العمــل علــى تعزيــز الثقــة مــع العمــالء عــن طريــق إعتمــاد مبــدأ 

الشــفافية والصــدق بالتعامــل مــع المؤمــن لهــم  مــن خــالل شــرح 

شــروط وثائــق التأميــن بمــا تحتويــه مــن إســتثناءات وتغطيــات ممــا 

يقلــل مــن مشــاكل الشــركات ويزيــد مصداقيتهــا مــع المتعامليــن 

معهــا.

5- زيــادة التعــاون فيمــا بيــن الشــركات وعقــد االجتماعــات والقيــام 

بنشــاطات مشــتركة لنشــر الوعــي التأمينــي بالمجتمــع.

االجتماعيــة  المشــاريع  فــي  التأميــن  شــركات  مشــاركة  زيــادة   -6

ثقافة تأمينية
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ورعايــة بعــض النشــاطات الثقافيــة والرياضيــة والتعليميــة بحيــث 

يرتفــع مســتوى الــدور االجتماعــي لشــركات التأميــن.

7- تخصيص اعتمادات  مالية شهرية ألغراض الدعاية واالعالن.

رابعــًا: المؤمــن لهــم: يلعــب المؤمــن لهــم دوراً أساســيًا بمجــال 

الوعــي التأميــن بالبيئــة الحياتيــة المحيطــة بهــم ويمكــن لهــم 

المســاهمة فــي نشــر الوعــي التأمينــي مــن خــالل:

الحمايــة  وســائل  مــن  التأميــن  شــركات  تطلبــه  بمــا  القيــام   -1

واألمــان لممتلكاتهــم ممــا يضمــن حصولهــم علــى حقوقهــم 

الوقــوع.  المحتملــة  الخســائر  وتقليــل  التأميــن  بوثيقــة  المقــررة 

اإلدالء  عنــد  التأميــن  شــركات  مــع  بمصداقيــة  التعامــل   -2

بالمعلومــات الالزمــة وقــت توقيــع العقــد وكذلــك عــدم إســتغالل 

الشــركات والقيــام بأفعــال إحتياليــة للحصــول علــى أكبــر تعويض 

ممكــن عنــد وقــوع أي حــادث.

3- التركيــز علــى معرفــة التغطيــات التــي يحصلــون عليهــا عنــد 

فيهــا  الــواردة  واالســتثناءات  الوثيقــة  شــروط  ومعرفــة  التأميــن 

بشــكل يمنــع ســوء الفهــم عنــد وقــوع الحــادث واإلهتمــام بجــودة 

الخدمــة وليــس بالســعر األقــل فقــط.

وأخيــراً البــد لنــا مــن أن نشــير إلــى أن تدهــور الوضــع األمنــي فــي 

الشــغب  وأعمــال  اإلرهــاب  وتيــرة  وتصاعــد  العالــم  دول  مختلــف 

الســيما فــي الــدول العربيــة فتــح مجــااًل ألخطــار كثيــرة وجســيمة 

يفتــح  هــذا  ولكــن  بالممتلــكات  خســائر  مــن  خلفهــا  تتركــه  لمــا 

عليهــا  يعــود  للعمــل  واســعة  أبوابــًا  التأميــن  شــركات  أمــام 

بالنفــع ويعــود علــى عمالئهــا بشــعور غامــر بالرضــا والطمأنينــة 

فــي  تســاهم  باعتبارهــا  بينهمــا  متينــة  ثقــة  بنــاء  علــى  ويعمــل 

المؤمــن لهــم، علــى  بهــا  يمــر  التــي  االســتثنائية  األعبــاء  تحمــل 

أن تتــم هكــذا تغطيــات بحــذر وجديــة وبخبــرة واختصــاص ودراســة 

معمقــة لإلبتعــاد عــن مخاطــر المغامــرة غيــر المعــروف عواقبهــا 

وبهــذا ال تعــود بعــض التغطيــات الــواردة فــي وثائــق التأميــن مجــرد 

تغطيــات ثانويــة الهــدف منهــا زيــادة أقســاط التأميــن والتــي لــم 

يكــن المؤمــن لــه يعيرهــا كثيــر اإلهتمــام كمــا لــم تكــن بعــض 

الشــركات توليــه مــا يســتحقه كخطــر ال بــد مــن التعامــل معــه بــداًل 

مــن التعامــل معــه بســلبية واالبتعــاد عنــه خوفــًا مــن عواقبــه.

ويمكــن للشــركات التعامــل مــع هــذا النــوع مــن األخطــار بإصــدار 

وثائــق متخصصــة تالئــم األغــراض المذكــورة وهــي بهــذا تضمــن 

ومواكبــة  المحيطــة  الظــروف  ظــل  فــي  بالعمــل  اإلســتمرار 

األمثــل.  الوجــه  علــى  المجتمــع  وخدمــة  المســتجدات 

وأخيــراً فإنــه مــن المؤكــد أن تحقيــق كل مــا تــم ذكــره ال يمكــن 

الوصــول إليــه بشــكل منفــرد بــل البــد مــن تضافــر جهــود الجميــع 

لخلــق مزيــد مــن الوعــي التأمينــي للوصــول إلــى بيئــة عمــل آمنــة 

ومســتقرة. 
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توصــف  المخاطــر فــي االســتثمار الزراعــي بأنهــا مــن أعلــى 
أنــواع المخاطــر فــي عالــم االســتثمار، مــا يحــد مــن شــهية كبــار 

ــر  ــر حج ــذي يعتب ــاع ال ــذا القط ــى ه ــول إل ــتثمرين للدخ ــار المس وصغ

ــة  ــى تنمي ــز عل ــي، يرتك ــادي واجتماع ــتقرار اقتص ــي أي اس ــاس ف األس

مســتدامة، ســيما بعــد أن باتــت الخســائر التــي يتعــرض لهــا هــذا 

ــن  ــًا للمزارعي ــراً مقلق ــكل أم ــي تش ــي والنبات ــقيه الحيوان ــاع بش القط

ــه. ــزوف عن ــم للع ــن منه ــع بالكثيري ــا دف ــن، م والمربي

االقتصاديــة  التنميــة  فــي  مهمــا  دوراً  الزراعــي  التأميــن  ويلعــب 

ــى  ــض عل ــالل التعوي ــن خ ــي، م ــاج الزراع ــم اإلنت ــر دع ــة، عب واالجتماعي

ــة  المزارعيــن والمربيــن الذيــن تتعــرض محاصيلهــم لألحــوال الجوي

والكــوارث الطبيعيــة، وقطعانهــم للنفــوق والجوائــح، فهــذا النــوع 

ــي  ــهم ف ــه يس ــة ألن ــة واجتماعي ــرورة اقتصادي ــات ض ــن ب ــن التأمي م

ــؤالء.  ــه ه ــد تواج ــي ق ــر الت ــك المخاط ــن  تل ــد م الح

ثقافة تأمينية

ال تنمية مستدامة إال معه وبه..

غياب التأمين الزراعي يحرم أسرًا من مصدر 
عيشها الوحيد ويحد من اإلنتاج النباتي والحيواني
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وال منــاص مــن أن تقــدم الجهــات الحكوميــة وجهات القطــاع الخاص، 

كل فــي مجالــه، الدعــم الممكــن ليســهم التأميــن الزراعــي، وبوصفه 

مــن أهــم عوامــل االنتــاج، فــي اســتمرارية الــدورات االنتاجيــة الزراعيــة، 

وتطويــر القــوى المنتجــة فــي الريــف، والحــد مــن هجرتهــا إلــى المدينــة، 

وضمــان تحقيــق التنميــة المســتدامة باعتبارهــا مصــدراً مهمــًا مــن 

مصــادر  تمويــل النشــاط الزراعــي عمومــًا. 

متوســطي  مــن  هــم  الريــف،  فــي  المنتجيــن  أغلــب  كان  ولمــا 

ــل  ــد تش ــدة  ق ــة واح ــة أو بيئي ــة مناخي ــإن كارث ــل، ف ــدودي الدخ ومح

الدخــل األســري لهــؤالء، فمثــاًل يعتمــد جــزء مهــم مــن ســكان الريف 

ــات  ــدة ب ــرة الواح ــعر البق ــث أن س ــي، وحي ــار والمواش ــة األبق ــى تربي عل

يتــراوح بيــن 500 ألــف إلــى مليــون ليــرة ســورية، فــإن مــوت بقــرة يعنــي 

ــن  ــن تتمك ــي ل ــا، فه ــم له ــش كري ــدر عي ــدان مص ــة فق ــرة ريفي ألس

مــن تأميــن البديــل، كمــا ال توجــد جهــة تعــوض عليهــا خســارتها، 

وهنــا تبــرز أهميــة التأميــن الزراعــي كضامــن لهــذا المســتوى مــن 

ــاج. اإلنت

ويشــكك خبــراء تأمينيــون بجــدوى التأميــن الزراعــي فــي ســورية ألنــه 

ال يتعامــل مــع أخطــار وأقســاط وممارســات تأمينيــة منضبطــة، فهو 

ــروة  ــع ث ــل م ــه يتعام ــيما ان ــة، س ــروط خاص ــاج  لش ــؤالء يحت ــرأي ه ب

حيوانيــة ومــوارد زراعيــة عشــوائية ومتقلبــة، مــا يرفــع اقســاطه، 

ويحــد مــن حمــاس المنتجيــن للتوســع فــي إنتاجهــم، وبالتالــي ال بــد 

ــتيكية  ــوت البالس ــى البي ــتوردة وعل ــار المس ــى األبق ــن عل ــن التأمي م

ــا. ــة وغيره ــات المحمي والزراع

وإذا كان البعــض قبــل األزمــة الجاريــة، ينظــر إلــى التأميــن الزراعــي 

مــن  أكثــر  جــزءا  اآلن  أصبــح  فإنــه  اإلنتــاج،  مــن  تكميلــي  كجــزء 

أساســي فــي هــذا اإلنتــاج، الــذي يدعــم تأميــن المــواد الغذائيــة النباتيــة 

والحيوانيــة، إضافــة للمــواد األوليــة الالزمــة للقطــاع الصناعــي، مــا 

االســتيراد،  مــن  ويحــد  الســلع،  ويؤمــن  التشــغيل،  معــدالت  يرفــع 

ويحقــق فائضــًا تصديريــًا يعــزز القــوة االقتصاديــة للبــالد.

وتتفــاوت األخطــار التــي قــد يتعــرض لهــا القطــاع الزراعــي، فهنــاك 

أخطــار نــادرة الحــدوث فــي ســورية كالــزالزل والبراكيــن، وموجــات 

ــل  ــة مث ــة وجوي ــة مائي ــل طبيعي ــي لعوام ــرى تنتم ــري، وأخ ــد البح الم

هنــاك  ان  كمــا  والصقيــع،  الحــرارة  وموجــات  والعواصــف،  الجفــاف 

ــاًل  ــة، فض ــراض المعدي ــة واألم ــار األوبئ ــل انتش ــة مث ــاراً بيولوجي أخط

عــن أخطــار مــن صنــع االنســان كالحرائــق والتصحــر والتلــوث البيئــي.

وتظــل مشــكلة نقــص التمويــل إحــدى أهــم العقبــات التــي تعتــرض 

النــوع  مــن  ليســت  بالتأكيــد  ولكنهــا  الزراعــي،  التأميــن  نجــاح 

الحكوميــة  الجهــود  البدايــة مــن  الحــل، فقــد تكــون  المســتحيل 

لتمويــل صنــدوق خــاص بهــذا التأميــن، حيــث ترصــد لــه ميزانيــة 

مســتقلة، إضافــة لمســاهمات أخــرى مــن جانــب الجهــات ذات الصلــة 

ــة،  ــرف الزراعي ــن، والغ ــاد الفالحي ــة، واتح ــارة ووزارة الزراع ــرف التج كغ

ــون  ــا المنتج ــرة يدفعه ــاط ميس ــب أقس ــى جان ــددة، إل ــب مح وبنس

الزراعيــون، وهكــذا تتعــزز قــوة هــذا الصنــدوق عامــًا بعــد آخــر، ســيما 

ــب  ــد ال تصي ــرورة، وق ــة بالض ــت متحقق ــة ليس ــوارث الطبيعي وأن الك

جميــع المحاصيــل أو القطعــان.

وانعكســت األزمــة التــي تعيشــها البــالد علــى قطــاع الزراعــة واإلنتــاج 

الغذائــي بشــكٍل واضــح، حيــث تعتبــر ســورية قــوة زراعيــًة إقليميــة، 

وتصــل نســبة األراضــي الزراعيــة فيهــا إلــى أكثــر مــن 30% مــن إجمالــي 

مســاحة البــالد، وهــي مــن أعلــى النســب فــي العالــم العربــي.

ــي  ــف ف ــي وضع ــج المحل ــع النات ــي تراج ــاج الزراع ــع اإلنت ــن تراج ــج ع ونت

المنتجــات  ارتفــاع أســعار  الموازنــة، إضافــة النعــكاس ذلــك علــى 

ــن %17.9  ــج  م ــذا النات ــي ه ــة ف ــاهمة الزراع ــت مس ــة، فانخفض الزراعي

عــام 2010 إلــى 5% فــي 2013 وانخفضــت نســبة مســاحة القمــح فــي 2014 

ــن  ــاحة القط ــى 60%، ومس ــكري إل ــوندر الس ــعير 83%، والش 76%، والش

ــة. ــن وزارة الزراع ــادرة ع ــات ص ــب بيان ــى 38%، بحس إل

فتقلصــت  األزمــة،  جــراء  جمــة  صعوبــات  الزراعــي  القطــاع  وعانــى 

المســاحات المزروعــة بســبب األوضــاع األمنيــة، ولــم يتمكــن بعــض 

ارتفــاع تكاليــف  المزارعيــن مــن جنــي محاصيلهــم، بالتزامــن مــع 

مســتلزمات اإلنتــاج مــن بــذار وأســمدة وتحريــر أســعارها، كذلــك 

وعلــى  اإلنتــاج  تكاليــف  علــى  المحروقــات  أســعار  ارتفــاع  انعكــس 

المســاحة. مردوديــة وحــدة 

ــث  ــت، حي ــرن الفائ ــف الق ــذ منتص ــي من ــن الزراع ــم التأمي ــرف العال وع

كانــت الواليــات المتحــدة هــي مــن أّطــر لــه عــام 1939 ، قبــل أن ينتقــل 

إلــى أوروبــا. وتتولــى هــذا النــوع مــن التأميــن فــي الغــرب شــركات 

تجاريــة، بينمــا تتــواله فــي بعــض دول العالــم الثالــث الحكومــات، 

ــث  ــا، حي ــد وماليزي ــيا والهن ــتان وإندونيس ــي باكس ــال ف ــو الح ــا ه كم

تتحمــل هــذه الحكومــات األخطــار المحققــة، أو تدعــم الشــركات 

التجاريــة التــي تشــتري مثــل هــذه األخطــار. وتشــير تجــارب الــدول التــي 

طــورت قطاعاتهــا الزراعيــة إلــى أن التأميــن شــكل ركيــزة رئيســة فــي 

ــة. ــواق الدولي ــي األس ــعار ف ــات األس ــان تقلب ــاج، وضم ــتقرار اإلنت اس
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الزاوية القانونية

بقلم المحامي األستاذة: سوسن نادر بوادقجي 

فـي زاويتنـا القانونيـة اليـوم سنسـلط الضـوء على 
نـوع خاص مـن القـرارات القضائية التي قد تصـدر بمواجهة 

شـركات التأميـن )قرار شـطب الدعوى(.

إن صـدور هـذا القـرار لعـدد مـن المطالبـات المقيـدة على 

محفظـة االحتياطـي تحـت التسـوية يطـرح مجموعـة مـن 

التسـاؤالت: ماهـو مصيـر المطالبـة التـي ورد عليهـا قـرار 

الشـطب؟ و كيـف يمكـن معالجـة االحتياطـي المتصـل 

بتلـك المطالبـة؟ و ماهو السـند القانوني السـليم المؤيد 

إللغـاء احتياطـي المطالبـة للقيـود المـدورة من سـنوات 

؟ بقة سا

لإلجابـة علـى هـذه التسـاؤالت و اإلحاطـة بالموضـوع مـن 

النواحـي القانونيـة و الفنيـة نتقـدم بمناقشـة العناويـن 

 : لية لتا ا

1 - المفهوم القانوني لقرار الشطب. 

2- اآلثار القانونية الناتجة عن قرار الشطب. 

3- أثر صدور قرار الشطب على مهل التقادم. 

المفهوم القانوني لقرار الشطب

ضمـن المشـرع فـي عقـد التاميـن للمؤمـن لـه الحـق فـي اللجـوء 

إلـى القضـاء للمطالبـة بالتعويـض عنـد تحقـق الخطـر المؤمـن 

هـو  ضـده  المؤمـن  الضـرر  عـن  بالتعويـض  الحـق  أن  وبمـا  ضـده، 

فقـد  عاتقـه،  علـى  يقـع  ثابـت  وإلتـزام  المؤمـن،  مسـؤولية  مـن 

ضبـط المشـرع حـق المؤمن لـه باللجوء إلى القضـاء والمطالبة 

بالتعويـض بمجموعـة مـن األصـول واإلجـراءات والقواعـد لناحية 

إثبـات الحـق و تقديـر قيمتـه و أصـول أدائه حماية لحقـوق األطراف.

 1 رقـم  السـوري  المدنيـة  المحاكمـات  أصـول  لقانـون  اسـتناداً 

لعـام 2016 يشـترط لصـدور قـرار الشـطب توفـر ثالث شـروط  حسـب 

مـا اسـتقر عليـه االجتهـاد فـي سـورية وفـي بعـض الـدول العربيـة 

وهـي:  األخـرى 

لـم  مـا  الدعـوى  فـي  الُمدعـي  أو  الخصومـة  طرفـي  تغيُّـب   -1

بالدعـوى. السـير  عليـه  المدعـى  يلتمـس 

2- ألَا تكون الدعوى صالحة للحكم. 

3- عدم وقوع قرار الشطب سابقًا في ملف الدعوى 1 .

هـذه الشـروط علـى بسـاطتها إال أنهـا تطـرح مفاهيـم كثيـرة فـي 

الفـرق بيـن التـرك والتغيُّـب والتخلُّف عن الحضور مـن ناحية، ومن 

ناحيـة أخـرى حدود السـلطات التقديرية للقاضي الناظر بالدعوى 

لجهـة اعتبارهـا جاهـزة للفصـل أم ال، وكذلك لجهـة توقيت صدور 

هـذا القـرار وطـرق المراجعـة المقـرَّرة لهـا قانونـًا، وأي مـن األطـراف 

التسـاؤالت  هـذه  كل  الصـادر،  الشـطب  بقـرار  ـك  التمسُّ لـه  يحـق 

بحثنـا  فـي  بهـا  نخـوض  ولـن  القضائـي،  الوسـط  فـي  جـداًل  تثيـر 

هـذا،  لكـن مـن الواضـح أن القضـاء فـي سـورية كمـا فـي العديـد 

مـن الـدول العربيـة قـد اسـتقرَّ علـى اعتبـار قـرار الشـطب أمـراً جوازيًا 

وليـس وجوبيـًا 2  فـي الغالـب.

قرار الشطب و انعكاسه

على احتياطي المطالبة
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اآلثار القانونية الناتجة عن قرار الشطب: 

نسـبي،  أثـر  ذا  يكـون  الدعـوى  فـي  الشـطب  قـرار  يصـدر  عندمـا 

الدعـوى  الدعـوى طلـب تجديـد  أطـراف  لـكل طـرف مـن  يجـوز  إذ 

وإلغـاء القـرار الصـادر وذلـك بالرجـوع عـن قـرار الشـطب الصـادر و 

عندهـا. توقفـت  التـي  النقطـة  مـن  الدعـوى  إجـراءات  متابعـة 

عندما يصدر قرار الشطب، ناحظ ما يلي: 

أمـام  المتداولـة  القضايـا  جـدول  مـن  الدعـوى  تُسـتبعد   -1

 . لمحكمـة ا

2- يفقـد القاضـي واليتـه علـى الدعوى وال يملـك عندها اتخاذ أي 

قـرار فـي موضوعهـا، وإال كان قراره معدومًا.

3- شـطب الدعـوى هـو إبطـال السـتدعائها دون أن يتنـاول هـذا 
اإلبطـال اإلجـراءات التي تمت خاللها، إذ تعتبر جميعها صحيحة3

دعـوى  إقامـة  مـن  المدعـي  يحـرم  ال  الشـطب  قـرار  صـدور   -4

جديـدة طالمـا أن الحـق الُمدعـى بـه لـم ينقـِض لوقوع سـبب من 

انقضـاءه4.  أو  الحـق  لسـقوط  المؤديـة  األسـباب 

وفـي دعـاوى التأميـن ورغم شـطب الدعـوى، إال أن ما ورد فيها من 

أثـر بالـغ فـي الدعـوى بعـد التجديـد،  إجـراءات يبقـى صحيحـًا وذو 

ـن  فلـو أن شـركة التأميـن أقـرت بوقـوع الحـادث أو الخطـر المؤمَّ

تجديـد  بعـد  لهـا  يمكـن  ال  مثـاًل  التأميـن  بعقـد  وشـموله   ضـّده 

ملـف الدعـوى الرجـوع عـن هـذا اإلقـرار، وكذلك فـي حال تقـرر إجراء 

ـت حسـب األصـول القانونيـة الالزمـة فـإن تقريـر الخبـرة  الخبـرة وتمَّ

يبقـى صحيحـًا وذو أثـر فـي الدعـوى تجـاه المتخاصميـن رغـم ورود 

قـرار الشـطب5. 

بالنتيجـة نصـل لخالصـة بـأنَّ قـرار الشـطب الصادر ليـس حكمًا وال 

يفصـل فـي أسـاس الدعـوى رغـم اسـتبعادها مـن جـدول القضايـا 

اآلثـار  السـوري  المشـرّع  ـص  لخَّ وقـد  مجرياتهـا  وإيقـاف  المتداولـة 

أصـول  قانـون  مـن   120 المـادة  فـي  الشـطب  لقـرار  القانونيـة 

وال  الحـق  يُسـقط  ال  الشـطب  قـرار  أن  أَكـد  عندمـا  المحاكمـات 

االدعـاء بـه وإنمـا يبطـل فقـط الدعـوى التـي تعتبـر كأنها لـم ترفع 

دون أن يترتَـب علـى ذلـك أي أثـر قانونـي، وقد ورد هـذا النص بهذه 
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لقـرار  القانونـي  األثـر  بيـن  التمييـز  بغـرض  المقتضبـة  الصيغـة 

الشـطب و قـرار تثبيـت التنـازل عـن اإلدعـاء دون الحـق المدعـى به.

فـي النهايـة أود اإلشـارة الـى الفـرق بيـن تجديـد الدعـوى و إلغـاء 

دة حصرها  مفاعيـل الشـطب حيـث يقرر هـذا األخير خالل مدة محـدَّ

القـرار،  صـدور  يـوم  نفـس  وهـو  األدنـى  بالحـد  السـوري  المشـرِّع 

جديـداً  موعـداً  مباشـرًة  بالدعـوى  الناظـر  القاضـي  يحـدد  عندهـا 

و يباشـر إجـراءات تبليـغ الطـرف اآلخـر علـى نفقـة طالـب التجديـد 

المحاكمـات  أصـول  قانـون  مـن   119 المـادة  فـي  جـاء  حسـبما 

المدنيـة، فـي الحالـة األولـى علـى طالـب التجديـد إعـادة تسـديد 

رسـم الدعـوى أمـا فـي الحالـة الثانيـة فـال يقـع على الطـرف طالب 

إلغـاء القـرار دفـع أي رسـم. 

أثر قرار الشطب على مهل التقادم: 

اسـتعرضنا المفهـوم القانونـي للشـطب واألثـر الناتـج عنـه فـي 

البنديـن السـابقين، إال أن ذلـك ال يكفـي دون مناقشـة موضـوع 

العـام  بالنظـام  تتعلـق  لغايـة  المشـرع  وضعهـا  التـي  المهـل 

وضبـط انتظـام المعامـالت وتحصيـل الحقـوق حيـث قـرر المشـرع 

خاصـة  مـدة   718 المـادة  المدنـي  القانـون  نـص  فـي  السـوري 

يسـقط بانقضائهـا الحـق فـي المطالبـة بالتعويض الناشـئ عن 

الواقعـة  حـدوث  وقـت  مـن  سـنوات  بثـالث  محـددة  التأميـن  عقـد 

التـي تولـدت عنهـا الدعـوى، هـذه المـدة تنقطـع بالطبـع بحدوث 
القانونيـة6 المطالبـة 

أنَّ  وجدنـا  القانونيـة  مؤيداتـه  لتوافـر  الشـطب  قـرار  يقـع  وعندمـا 

إلـى تقـادم  ذلـك ال يؤثـر علـى الحـق بالتعويـض وال يمتـد بآثـاره 

قـد  الدعـوى  باسـتدعاء  المدونـة  المطالبـة  أن  طالمـا  الحـق 

المحكمـة  غيـر  إلـى  االسـتدعاء  قـدم  ولـو  حتـى  بالفعـل  تمـت 
7 لمختصـة ا

فـي  المقـرر  القانونـي  المبـدأ  مـع  االجتهـاد  تطابـق  سـورية  وفـي 

نـص القانـون المدنـي علـى اعتبـار أن المطالبـة القضائية تقطع 

للمـدة  أثـر  كل  فـإن  المطالبـة  تلـك  حصلـت  وطالمـا  التقـادم 

قـرار  صـدر  إذا  بالمقابـل  الدعـوى8،  شـطبت  ولـو  يـزول  السـابقة 

الشـطب دون أن يتـم تجديـد الدعـوى بـدأت مـدة تقـادم جديـدة 

تُحتسـب تلـك المـدة مـن يـوم صدور القـرار وتنتهي باكتمـال مرور 

التأميـن9.  التـي قرّرهـا المشـرِّع لدعـوى  التقـادم األصلـي  مـدة 

والمثال الواضح الذي يمكن أن نسـتند إليه كما لو حصل حادث 

م الغيـر  سـير بتاريـخ 2012/1/1، أدى لحـدوث أضـرار ماديـة للغيـر، تقـدَّ

باسـتدعاء دعـواه إلـى المحكمـة غيـر المختصـة بالنظـر بالدعوى 

السـابقة،  المـدة  عـن  التقـادم  انقطـع  وعليـه   ،2013/12/30 بتاريـخ 

الشـطب  قـرار  صـدر  الحضـور  عـن  الدعـوى  طرفـي  غيـاب  ولعلـة 

بتاريـخ 2014/12/30، وبعـد صـدور قـرار الشـطب يكـون لـكال الطرفين 

المدعـي والمدعـى عليـه الحـق فـي تجديـد الدعـوى وفي حـال تمَّ 

الحـق  التأميـن  لشـركة  يكـون   2017/12/31 بتاريـخ  الدعـوى  تجديـد 

بالتقـادم  بالدعـوى  الحـق  الدعـوى عنهـا لسـقوط  رد  فـي طلـب 

الثالثـي لمـرور ثـالث سـنوات علـى صـدور قـرار الشـطب10 

إلـى  نعـود  الشـطب  لمفهـوم  القانونـي  الشـرح  تكثيـف  بعـد 

المطالبـة  مصيـر  علـى  تأثيـره  و  القـرار  لهـذا  العملـي  التطبيـق 

إلـى  اسـتناداً  التعويـض  مسـتحق  لصالـح  كمديونيـة  المقيـدة 

عقـد التأميـن الصـادر، بحيـث يفتـح ملـف الحـادث باالعتمـاد علـى 

أثـر  كل  التاريـخ  هـذا  يزيـل  عندهـا  الدعـوى  اسـتدعاء  تبٌلـغ  تاريـخ 

للمـدة السـابقة، تقـدر األضـرار بشـكل أولـي وفـق الوثائـق و تعتبـر 

بانتظـار  الحـادث  لصالـح  مرصـوده  كمديونيـة  التقديـرات  هـذه 

ملـف  علـى  الصـادر  الحكـم  بموجـب  التعويـض  مبالـغ  ثبـوت 

المطالبـة. بقيـد  أصـاًل  المرتبـط  الدعـوى 

مـن  يعنـي  ال  ذلـك  أن  سـابقًا  وجدنـا  الشـطب  قـرار  يصـدر  عندمـا 

حيـث النتيجـة انتهـاء ملـف الدعـوى، لهـذا وبعد أن يتلقاه القسـم 

الفنـي فـي شـركة التأميـن يجـب أن يـدون تاريـخ صـدور القـرار على 

ملـف الحـادث مـع التأكيد علـى أنه اليمكن أبداً إلغـاء قيد الحادث 

شـركة  لـدى  المقيـدة  المطالبـة  تقـادم  مـدة  وأن  )المديونيـة( 

تاريـخ  مـن  تُحتسـب  الصـادر  القـرار  علـى  بنـاءاً  أصبحـت  التأميـن 

صـدور القـرار وبمـرور ثـالث سـنوات كاملـة عـن ذلـك التاريـخ مـا لـم 

يتـم تجديـد الدعـوى11. 

عندمـا تكتمـل مـدة التقـادم12 يتوجـب علـى القسـم الفنـي فـي 

ـد مـن عـدم رفـع دعـوى جديـدة لنفس  شـركة التأميـن، وبعـد التأكُّ

تسـديد  بـدون  )المديونيـة(  الحـادث  احتياطـي  تحريـر  المطالبـة، 

انقضـاء  إلـى  اسـتناداً  المطالبـة  ملـف  وإغـالق  التعويـض  قيمـة 

بعـد  الحـادث  تصنيـف  و  الشـطب  لقـرار  القانونيـة  التقـادم  مـدة 

المؤيـدة. الوثائـق  إرفـاق 

الزاوية القانونية
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أديـب   - المدنيـة  المحاكمـات  أصـول  تقنيـن   1

 . االول   الجـزء  طعمـة  شـفيق  و  اسـتنبولي 

عليـه  المدعـى  يطلـب  ولـم  المدعـي  غـاب  إذا   2

شـطب الدعوى، ال تقرر المحكمة شـطبها من تلقاء 

النقـض.  نفسـها، قـرار 79/1969 أسـاس 135، محكمـة 

وكافـة  السـتدعائها  إبطـال  هـو  الدعـوى  شـطب   3  

اإلجـراءات التـي تمـت فـي الدعوى المشـطوبة يُعتدُّ 

القـرار  الدعـوى،  تجديـد  بعـد  إعادتهـا  يتوجـب  وال  بهـا 

النقـض. محكمـة   ،1995/10/28 بتاريـخ   1168/1244 رقـم 

اسـتدعاء  يؤثـر  وال  التقـادم  يقطـع  الدعـوى  إقامـة 

وواقـع  إجـراءات  علـى  الشـطب  بقـرار  الدعـوى 

قـرار  المشـطوبة،  الدعـوى  فـي  الجاريـة  المحاكمـة 

النقـض محكمـة   ،1970  /8/18 بتاريـخ   ،596/1972

4  إن شـطب الدعـوى ال يبطـل اإلجـراءات القانونيـة 

شـطب  وإن  الخبـرة  ومنهـا  بالدعـوى  تمـت  التـي 

نفسـه  بالموضـوع  مجـدداً  اإلدعـاء  يمنـع  ال  الدعـوى 

كمـا ال يمنـع بالتصرفـات الصـادرة عـن الخصـم األخـر 

قـرار   ،357/440 رقـم  قـرار  المشـطوبة،  الدعـوى  فـي 

2000/11/28 بتاريـخ  النقـض  محكمـة 

5 المرجع السابق

6 المادة 380 القانون المدني السوري

 7 نسيانته في المكتب

  8 المطالبـة القضائيـة تقطـع التقادم ولو شـطبت 

النقـض،  محكمـة   2460/1969 رقـم  القـرار  الدعـوى. 

.1970 المحامـون  مجلـة 

  9  المـادة 382 مـن القانـون المدني السـوري الفقرة 

األولى. 

التقـادم  انقطـاع  أثـر  يزيـل  ال  الدعـوى  شـطب  إن    10

 26/1968 قـرار  الشـطبـ  تاريـخ  مـن  جديـد  تقـادم  ويبـدأ 

 .1968 المحامـون  مجلـة  النقـض،  محاكـم 

التقـادم  قطـع  مـن  يمنـع  ال  الدعـوى  شـطب    11

بإقامتهـا ويبـدأ تقـادم جديـد مـن تاريـخ الشـطب، قـرار 

 .1965 المحامـون،  مجلـة  النقـض،  محاكـم   115/1965

 12  لئـن كان اسـتدعاء الدعـوى يقطـع التقـادم أال أن 

شـطبه ينهـي أثـر هـذا االنقطـاع و يبـدأ تقـادم جديـد 

مـن تاريـخ الشـطب و عليـه فـأن تجديـد الدعـوى بعـد 

انقضـاء مـدة التقـادم الجديد يجعلها مشـموله بهذا 

النقـض  محكمـة   384/1985 قـرار  المسـقط  التقـادم 

مجلـة المحامـون 1986 . 
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إن تشــغيل أي مشــروع يخلــق عــدداً مــن مشــاكل التعــرض 
للخطــر يمكــن ألي واحــدة منهــا أن تتســبب فــي حــدوث مصاعــب 

تلــك  ضــد  الحمايــة  إن  بالمشــروع.  الضــرر  تلحــق  هامــة  ماليــة 

المخاطــر يتطلــب خطــة إلدارة المخاطــر تكــون شــاملة ومنســقة 

بشــكل جيــد تعالــج كل مشــكلة علــى حــدة وتوجــد لهــا الحــل 

المناســب للتخفيــف منهــا أو للقضــاء عليهــا.

مخاطر تشغيل مشروعك

إن أصحــاب العمــل معرضــون لسلســلة مــن المخاطــر تســتطيع 

المطالبــات.  خطــر  تحــت  أصولهــم  تضــع  أن  منهــا  واحــدة  أي 

لــذا يحتــاج  كل صاحــب عمــل لخطــة تحمــي األصــول تعتمــد 

تأميــن  إن  المســؤولية.  تأميــن  مــن  المتاحــة  التغطيــات  علــى 

توعية تأمينية

إيجاد خطة إدارة مخاطر
لمشروعك الصغير
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يحمــي  بالعمــل  الخــاص  المســؤولية 

العامــة  المســؤوليات  مــن  مشــروعك 

الضــرر  و  الشــخصية  كالإلصابــة 

واإلعــالن  بالدعايــة  والضــرر  بالممتلــكات 

النيران.وتعتبــر  عــن  الناجــم  والضــرر 

وتعويضــات  العمــل  أصحــاب  مســؤولية 

فــي  اإللزاميــة  التغطيــات  مــن  العامليــن 

جميــع الواليــات وذلــك لحمايــة المشــروع 

مــن المســؤوليات الناجمــة عــن اإلصابــات 

وفاتــه. أو  بالموظــف  تلحــق  قــد  التــي 

الضــرر  الممتلــكات  تأميــن  يغطــي 

الخاصــة  بالممتلــكات  يلحــق  الــذي 

بالمشــاريع، داخليــًا وخارجيــًا بمــا فــي ذلــك 

ــة  ــة مظل ــا بوليص ــزون. أم ــدات والمخ المع

مســؤولية  بوليصــة  فهــي  المســؤولية 

شــخصية مصممــة للحمايــة ضــد الخســائر 

التغطيــة  فــإن  عــام،  وبشــكل  الكارثيــة. 

الخاصــة بمظلــة المســؤولية تدخــل حيــز 

حــدود  إال  الوصــول  يتــم  عندمــا  التنفيــذ 

المســؤولية المنصــوص عليهــا فــي أنــواع 

التأميــن. مــن  أخــرى 

مخاطر الغش واإلساءة

الغــش  مفتشــي  اتحــاد  تقريــر  أورد 

والخــاص   2014 لعــام  المرخصيــن 

بالغــش واإلســاءة المهنيــن األنــواع التاليــة 

المشــاريع  فــي  تكثــر  والتــي  الغــش  مــن 

الصغيــرة كالغــش فــي الفواتيــر والفســاد 

والتالعــب بالشــيكات وباإليــرادات وكذلــك 

الغــش فــي حســابات تعويــض النفقــات.

تعتبــر إجــراءات كشــف ومنــع الغــش هامــة 

وضروريــة ألي مشــروع صغيــر. ويتفــق خبــراء 

ــرة،  ــاريع الصغي ــى أن المش ــش عل ــع الغ من

محــدودة،  المصــادر  كانــت  ولــو  حتــى 

لمنــع  اســتباقية  تدابيــر  تتخــد  أن  يمكنهــا 

األنشــطة االحتياليــة وذلــك بإيجــاد ضوابــط 

بجــوالت  والقيــام  داخليــة  محاســبية 

تفتيــش ومراقبــة الموظفيــن مــع تطبيــق 

وأيضــاَ  الغــش  لمكافحــة  مرئيــة  سياســة 

الغــش. لمكافحــة  ســاخن  خــط  إيجــاد 

خطر فقدان موظف رئيسي

طــور  مشــروع  يعتمــد  أن  المالــوف  مــن 

النمــو بشــكل كبيــر علــى مهــارات وخبــرات 

وســمعة موظــف رئيســي ذو قيمــة كبيــرة. 

يمكــن لهــذا الموظــف أن يكــون الشــريك 

فــي العمــل أو الشــخص وراء تطويــر منتــج 

أو خدمــة رئيســية أو الشــخص الــذي تمكــن 

شــعور  بنــاء  مــن  الشــخصي  بمجهــوده 

الشــركة.  أهــم عمــالء  لــدى  بالرضــا  قــوي 

إن فقــدان شــخص رئيســي كهــذا فــي مثــل 

هــذه الظــروف يمكــن ن يــؤدي إلــى خســارة 

فــي اإليــرادات باإلضافــة إلــى أن إيجــاد بديــل 

عنــه ســيترتب عليــه تكاليــف باهظــة.

ــك  ــّمون كذل ــيون يس ــون الرئيس الموظف

ألنهــم األداة الرئيســية فــي نجــاح أي عمــل. 

يجــب  للعمــل  قّيمــًا  رصيــداً  وباعتبارهــم 

فقدانهــم  احتمــال  ضــد  عليهــم  التأميــن 

بســبب الوفــاة أو العجــز. إن شــراء بوليصــة 

رئيســي  لموظــف  الحيــاة  علــى  تأميــن 

يمكــن أن يكــون اســتثماراً غيــر مكلــف فــي 

الشــركة. مســتقبل 

ــرض أو  ــن الم ــم ع ــز الناج ــر العج خط

ــوادث الح

يواجههــا  التــي  المخاطــر  أكبــر  إحــدى  إن 

أصحــاب المشــاريع الصغيــرة هــي احتمــال 

عــدم  أو  قيمــة  األصــول  ألكثــر  فقدانهــم 

قدرتهــم علــى تحقيــق دخــل بســبب مــرض 

أو حــادث يمنعهــم مــن إدارة مشــاريعهم.

فــإن  االجتماعــي،  الضمــان  إلدارة  ووفقــًا 

10 مــن األشــخاص الذيــن  إلــى  أكثــر مــن 3 

ســيصبحون  العاملــة  بالقــوى  يلتحقــون 

العمــل.  علــى  قادريــن  وغيــر  عاجزيــن 

حدوثــًا  األكثــر  هــو  األجــل  طويــل  والعجــز 

أو  الظهــر  فــي  مزمنــة  لمشــاكل  نتيجــة 

أو  الســرطان  بمــرض  اإلصابــة  بســبب 

بالقلــب. المتعلقــة  باألمــراض 

فــي  الدخــل  علــى  للتأميــن  خطــة  إن 

أصحــاب  حمايــة  علــى  قــادرة  العجــز  حــال 

للقــدرة  خســارتهم  إمكانيــة  ضــد  العمــل 

علــى توليــد دخــل بســبب حادثــة أو مــرض. 

علــى  يجــب  الخطــة،  هــذه  مــن  وكجــزء 

أصحــاب العمــل أن يأخــذوا فــي اعتبارهــم 

فــي  العامــة  للنفقــات  بوليصــة  شــراء 

التشــغيلية  النفقــات  تغطــي  الشــركة 

للعجــز. المطولــة  الفتــرة  خــالل  للشــركة 

لخطــة  العمــل  أصحــاب  يحتــاج 

المخاطــر إلدارة  متكاملــة 

إن تشــغيل أي مشــروع  البــد وأن ينتــج عنــه 

مخاطــر قــد ال يمكــن تجنبهــا دومــًا. وعلــى 

المتكاملــة  للخطــة  يمكــن  حــال،  كل 

إلدارة المخاطــر أن تقلــل إلــى حــد كبيــر مــن 

أوحتــى تقضــي علــى االنكشــاف المالــي، 

أو علــى الخطــر نفســه، مــن خــالل التأميــن 

وحلــول المكافحــة المناســبة.
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قسط تأميني،
لماذا هو مرتفع / منخفض جدًا؟

توعية تأمينية

الجواب:
الجواب:

يمكن ألقساط التأمين أن تتأثر بعدة عوامل منها:

نوع ومقدار المخاطرة

حجم الخصومات

مبلغ التغطية

عمر مقدم الطلب

التاريخ الطبي لمقدم الطلب

طريقة حياة مقدم الطلب في الماضي والحاضر

الفــردي  المســتوين  علــى  التأميــن  بوالــص  إصــدار  يمكــن 

والجماعــة. ففــي حــال إصدارهــا علــى مســتوى الجماعــة ال يتطلــب 

تتحمــل  ككل  فالمجموعــة  االكتتــاب  مــن  األدنــى  الحــد  إال  األمــر 

التغطيــة التأمينيــة بنــاء علــى قســط تأمينــي معتــدل نســبيًا يتــم 

المؤّمنيــن. بينمــا وعنــد إصــدار  النــاس  تحديــده مــن قبــل طبقــة 

البوالــص الفرديــة تقــوم شــركة التأميــن بتقييــم الفــرد الــذي يرغــب 

التقييــم  لعمليــة  ويمكــن  التغطيــة.   مخاطــر  لتحــدد  بالتأميــن 

هــذه أو االكتتــاب أن تشــتمل علــى تقييــم العديــد مــن العوامــل 

تســتخدم  االكتتــاب،  عمليــة  اســتكمال  وعنــد  أعــاله.  المذكــورة 

المخاطــر  مقــدار  بيــن  لتقــارن  تصنيــٍف  جــدوَل  المؤمنــة  الشــركة 

التغطيــة. لتنفيــذ  المطلــوب  والقســط  المفترضــة 

يمكــن أن يتــم إصــدار البوالــص الخاصــة بالتأميــن علــى الســيارات 

خصــم  بمســتويات  الصحــي  والتأميــن  البيــوت  أصحــاب  وعلــى 

قبــل  مــن  للدفــع  قابلــة  األقســاط  جعــل  أجــل  مــن  وذلــك  أعلــى 

أثــر  لهــا  الخصومــات  مــن  المتدنيــة  فالمســتويات  نيــن.  المؤمِّ

فبعــض  األقســاط.  مقــدار  فــي  ارتفــاع  إلــى  وســتؤدي  عكســي 

العوامــل التــي يمكــن أن تؤثــر علــى حجــم األقســاط المرتبطــة 

بالتأميــن علــى الحيــاة، الصحــي، العجــز أو الرعايــة طويلــة األجــل 

المؤمــن  جنــس  التدخيــن،  عــدم  أو  التدخيــن  العمــر،  تتضمــن 

وتاريخــه الطبــي. إن الحصــول علــى التأميــن مــن خــالل هــذا النــوع 

مــن البوالــص فــي ســن مبكــرة ســيؤدي إلــى أقســاط منخفضــة. 

أمــا االنتظــار حتــى بلــوغ ســن متقدمــة مــن أجــل الحصــول علــى 

ارتفــاع فــي األقســاط. إلــى  هــذه البوالــص فســيؤدي حتمــًا 

 

ــة  ــر قابلي ــا أكث ــاط وجعله ــغ األقس ــن مبل ــف م ــن التخفي ــراً يمك وأخي

ــة. ــم التغطي ــن حج ــل م ــالل  التقلي ــن خ ــك م ــع وذل للدف
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متى وكيف تؤمن على دخلك؟

توعية تأمينية

الحياة مليئة بالمصائب.
ولهذا السبب تم اختراع التأمين

فالنــاس باتــوا يشــترون التأميــن علــى الحيــاة وعلــى الســيارات وضد 

الفياضانــات. ولكــن مــاذا بشــأن الميــزة التــي تمتلكهــا وتجعلــك 

قــادراً علــى  دفــع قيــم كل بوالــص التأميــن هــذه؟ إنهــا دخلــك التــي 

يتجاهــل الكثيــرون التأميــن عليــه.

مــن المفهــوم أن أكثــر العمــال يتصــورون أو يأملــون فــي البقــاء 

أقويــاء بأجســام ســليمة وقــادرون علــى االســتمرار بالعمــل حتــى 

كذلــك  ليســت  الحقيقــة  الحــظ  ولســوء  ولكــن  التقاعــد.  ســن 

لتجــاوزه  الوحيــدة  الطريقــة  فــإن  مــا،  مكــروه  حــدث  فلــو  دائمــًا. 

تتمثــل بوجــود تدفــق ثابــت مــن الدخــل.

عنــد  االعتبــار  فــي  أخذهــا  يجــب  التــي  األمــور  بعــض  يلــي  فيمــا 

الدخــل: علــى  بالتأميــن  التفكيــر 

الفوائد من التأمين ضد العجز

هنــاك عــدة نمــاذج مــن التأميــن علــى الدخــل: أكثرهــا شــيوعًا هــو 

التأميــن ضــد  العجــز الــذي يضمــن للنــاس طريقــة للتأميــن 

علــى دخلهــم ويحمــي أصــول العائلــة فــي حــال حــدوث مــرض. 

والكثيــر مــن النــاس، وطبعــًا بشــكل خاطــىء تمامــًا، يعتقــدون 

ــاة يكونــوا بذلــك قــد  ــى الحي ــن عل أنــه بمجــرد شــرائهم للتأمي

الماليــة المطلوبــة لعوائلهــم فــي حــال وقــوع  التغطيــة  أمنــوا 

ــاذا  ــن م ــًا، ولك ــذا صحيح ــون ه ــن أن يك ــوبة. ويمك ــر محس ــاة غي وف
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الدخــل مــن جــراء  لــو أصيــب صاحــب  األمــر فيمــا  ســيكون عليــه 

ــر  ــر أو طويــل األجــل جعلــه غي حــادث ســيارة أو أصيــب بمــرض قصي

قــادر علــى االســتمرار بالعمــل؟ فــي مثــل هــذا الســيناريو لــن يقــدم 

التأميــن علــى الحيــاة المســاعدة المطلوبــة.

علــى  المالييــن  االستشــاريين  مــن  المزيــد  يقتــرح  الســبب  لهــذا 

عمالئهــم شــراء التأميــن ضــد العجــز لحمايــة دخلهــم ممــا ســيؤمن 

لهــم جــزءاً مــن هــذا الدخــل فــي حــال أصبــح مالــك البوليصــة فجــأة 

ويوجــد  عجــز.  أو  مــرض  أو  حــادث  بســبب  العمــل  علــى  قــادر  غيــر 

هنــاك العديــد مــن األنــواع المختلفــة لهــذه البوالــص تختلــف فــي 

آجالهــا إال أن معظمهــا ســيضمن االســتمرار بدفــع الراتــب إلــى أن 

يتمكــن حامــل البوليصــة مــن العــودة لممارســة عملــه مــرة ثانيــة 

أو يتوفــى.

فــي العــادة تكــون هنــاك فتــرة انتظــار قبــل أن يتــم وضــع بوليصــة 

العجــز موضــع التنفيــذ ولكنهــا عــادة مــا تبــدأ بمجــرد توقــف صاحــب 

العمــل عــن دفــع اإلجــازة المرضيــة. ويمكــن للمبلــغ الــذي تدفعــه 

البوليصــة أن يتناقــص مــع مــرور الوقــت إال أن معظمهــا سيســتمر 

ــن  ــه م ــه مرض ــي يمنع ــرة الت ــالل الفت ــة خ ــل البوليص ــة حام بتغطي

القيــام بعملــه. ويمكــن لبعــض الدفعــات أن تســتمر فقــط لحيــن 

انتهــاء أجــل البوليصــة بموجــب انتهــاء الفتــرة المحــددة لهــا أو 

عنــد بلــوغ المؤّمــن ســن التقاعــد.

بهــذه الطريقــة، تختلــف بوالــص تأميــن الدخــل ضــد العجــز عــن 

ــة التــي يتــم بموجبــه دفــع مبلــغ  ــراض الحرج ــد األم ــن ض التأمي

خطيــر  بمــرض  إصابتــه  حــال  فــي  البوليصــة  لصاحــب  مقطــوع 

لحمايــة  األجــل  قصيــر  العجــز  لتأميــن  يمكــن  كمــا  حياتــه.  يهــدد 

الدخــل أن يختلــف عــن أي خطــة مــا معتــادة فــي أنــه يؤمــن دفعــة 

شــهرية تتناســب ودخــل المؤّمــن لفتــرة متفــق عليهــا أو محــددة.

الكلفة العالية المترتبة على الوقوع بالمرض

يمكــن للتكاليــف العاليــة اليوميــة المترتبــة علــى عيــش األســرة 

مــن دون عمــل أن تكــون شــاقة ولكــن يُصــدم الكثيــر مــن النــاس 

عندمــا يدركــون كيــف أن المــرض فــي النهايــة ســيكلفهم الكثيــر 

فيمــا يتعلــق بالفواتيــر الطبيــة - حتــى ولــو كان لديهــم تأميــن 

صحــي. فهنــاك علــى األغلــب فواتيــر الطبيــب اإلضافيــة ونفقــات 

وهــذه  بالتأميــن  مغطــاة  عــادة  تكــون  ال  التــي  المستشــفى 

إلــى مســتوى هائــل. النفقــات ســتتراكم 

أن  العجــز  ضــد  الدخــل  تأميــن  مــن  المختلفــة  للنمــاذج  يمكــن 

تســهم فــي تغطيــة تلــك النفقــات وتســاعد األســرة فــي تجنــب 

شــدة. الحــاالت  أكثــر  فــي  لإلفــالس  التعــرض 

ال يعبــر تأميــن العجــز النمــوذج الوحيــد مــن التأميــن الــذي يحمــي 

دخــل المــرء فــي األوقــات العصيبــة، فهنــاك منتجــات أخــرى لتأميــن 

الدخــل تأخــذ حيــز التنفيــذ بمجــرد أن يصبــح الشــخص عاطــاًل عــن 

التأميــن  عليــه  يطلــق  كمــا  أو  البطالــة،  ضــد  فالتأميــن  العمــل. 

ضــد التســريح أو تقليــص اليــد العاملــة، يحمــي دخــل الفــرد عندمــا 

يفقــد هــذا الشــخص فجــأة عملــه ألي ســبب مــن األســباب ويقــوم 

البوالــص  الزمــن. وهــذه  مــن  بدفــع مبلغــًاُ شــهريًا لمــدة محــددة 

فــي العــادة تغطــي جــزءاً مــن الراتــب الشــخص األســبوعي غيــر 

المشــمول بالمزايــا الحكوميــة الخاصــة بالبطالــة. ويعتبــر التأميــن 

علــى دفعــات الرهــن العقــاري نموذجــًا آخــراً ذا فوائــد جمــة فــي حــال 

فقــدان الشــخص لدخلــه، فهــذه البوالــص تحمــي حملــة البوالــص 

وذلــك عــن طريــق دفــع مــا يــوازي دفعاتهــم الشــهرية للرهــن خــالل 

أيــة فتــرة يصبحــون فيهــا غيــر قادريــن علــى العمــل.

الخاصة
ــل  ــتجرار الدخ ــي اس ــتمرار ف ــى االس ــخص عل ــدرة أي ش إن ق

ــو  ــل ه ــن الدخ ــراء تأمي ــح ش ــا أصب ــن هن ــة. م ــر مضمون غي

ــدوث  ــال ح ــي ح ــرد ف ــول الف ــة أص ــة لحماي ــل طريق أفض

ــرة ــارة مدم خس
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ــا  تعريــف علــم المــال الســلوكي بأنــه : علــم جديــد  يمكنن
نســبيًا يعمــل علــى الدمــج بيــن النظريــة النفســية الســلوكية و اإلدراكيــة 

وبيــن النظريــات االقتصاديــة والماليــة التقليديــة ، إلعطــاء توضيــح عــن 

علــم  نظريــات  اســتخدام  طريــق  عــن   ، العقالنيــة  غيــر  النــاس  تصرفــات 

النفــس لتحليــل وتفســير الظواهــر الشــاذة بســوق األوراق الماليــة وبقرارات 

المســتثمرين.

: ) the psychology of risk ( علم نفس المخاطر

إن عمليــة إدارة المخاطــر هــي جانــب هــام لالســتثمار ولكــن طــرق إدارة 

المخاطــر تتأثــر غالبــًا بعلــم النفــس ، حيــث تــم النظــر بطريقــة واضحــة 

وصريحــة لتطبيقــات علــم النفــس فــي مجــال إدارة المخاطــر، ولعــل أوضــح 

تلميــح للنزعــات الســلوكية التــي تعــزز الماليــة الســلوكية هــي تلــك التــي 

تتميــز بتضخيــم الثقــة بالــذات والمبالغــة بالتفــاؤل والتــي يمكــن أن تدفــع 

األفــراد إلــى االســتخفاف بالمخاطــر .

هــذا ويمكــن لطــرق إدراك المخاطــر أن تتأثــر بجوانــب عــرض الحالــة ، حيــث 

أن الطريقــة التــي تعــرض بهــا الحالــة علــى المســتثمر تؤثــر فــي مــدى 

إدراكــه للمخاطــر المرافقــة للفرصــة االســتثمارية .

وهنــاك أيضــًا فكــرة المخاطــرة التــي تأتــي علــى شــكل عواطــف ، حيــث أن 

االعتــراف الفكــري بالمخاطــرة لــن يكفــي للتحفيــز على القيــام بفعل دون 

اســتجابة عاطفيــة ) أو مؤثــرة (علــى المخاطــرة ،وبالمقابــل فــإن بعــض 

المســتوى  علــى  دراســتها  عنــد  للغايــة  ســخيفة  تكــون  التــي  المخاطــر 

الفكــري يمكــن أن تحفــز علــى القيــام بفعــل مــا إذا تمكنــت تلــك المخاطــر 

ــك  ــى ذل ــال عل ــرة ، وكمث ــتجابة المؤث ــن االس ــن تكوي ــرى م ــة أو بأخ بطريق

نذكــر األحــداث التــي فيهــا نســبة االحتماليــة والتــي تشــتمل علــى عنصــر 

مرعــب كالكارثــة التــي يمكــن أن تقــع فــي محطــة توليــد الطاقــة النوويــة .

الحساب العقلي :

تختلــف  إذ  ثرواتهــم  فــي  األفــراد  تصــرف  بطريقــة  يتعلــق  مفهــوم  وهــو 

هــذه المعاملــة حســب طريقــة تحصيلهــا ، فهــم يقومــون بإنشــاء أرصــدة 

عقليــة يتــم تســييرها بشــكل مســتقل كمــا أن لــكل منهــا هــدف مســتقل، 

ولهــذا يتــم إهمــال االرتبــاط الــذي قــد يوجــد بيــن األوراق الماليــة المكونــة 

مــن  كل  مالحظــة  مــع  تمامــًا  يتماشــى  الســلوك  وهــذا   ، للمحفظــة 

,1948( حيــث الحظــا   FRIDEMAN & SAVAGE  ( فريدمــان وســافاج 

قيــام األفــراد بشــراء عقــود التأميــن ، وفــي الوقــت ذاتــه المقامــرة بشــراء 

ــى  ــدف إل ــذي يه ــاب ال ــى الحس ــي إل ــن ينتم ــد التأمي ــب ،فعق ــا نصي أوراق ي

ضمــان حــد أدنــى مــن الثــروة فــي حيــن أن ورقــة اليانصيــب تنتمــي إلــى 

الحســاب الــذي يهــدف إلــى االغتنــاء وتحقيــق مســتوى مرتفــع مــن الثــروة .

مفاهيم من المالية السلوكية 
رامز جواد علي      

ماجستير اقتصاد-علوم مالية

الزاوية االقتصادية



1-  توجد ثاث مفردات يتم التأمين عليها في وثيقة تأمين التوقف عن العمل، ما هي؟ 

2- على من يطبق واجب اإلفصاح في عقود التأمين؟
أ - طالب التأمين فقط 

ب- المؤمن فقط
ت- المؤمن وطالب التأمين
د -   ال يطبق على أي شخص 

جواب السؤال األول:
حدوث عطل في إمدادات المنفعة العامة )مثل الكهرباء(

حدوث ضرر مفاجئ أو غير متوقع ألي سبب عرضي غير مستثنى

جواب السؤال الثاني:
اإلجابتان خاطئتان

جواب السؤال الثالث:
20 ل.س ... حيث أن 100.000× %0.4 = 400 × %5 = 20

أسماء الرابحين في مسابقة العدد الماضي )23(:

مها بربر  )االتحاد التعاوني للتأمين( - السؤال األول )3000( ل.س
عمار سقا  )العقيلة للتأمين التكافلي( - السؤال الثاني )3000( ل.س

3- ماهي استثناءات وثيقة تأمين النقود؟

1

2

3

3000
S.P

3000
S.P

3000
S.P

حل مسابقة العدد 23

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

مالحظة: كل إجابة تحمل تعلياًل  بسيطًا تعتبر غير مقبولة

24
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الزاوية االقتصادية

االقتصــاد حيــوي  أن فهــم علــم  يبــدو   ال 
ــيارة.  ــادة الس ــم قي ــرة  أو تعل ــة األس ــة ميزاني كموازن

ــى كل  ــره عل ــاد أث ــم االقتص ــال، فلعل ــى كل ح وعل

لحظــة مــن لحظــات حياتنــا ألنــه، فــي صميــم األمــر، 

يعتبــر دراســة للخيــارات وكيفية صنعنــا لهــا وانتقاءنا 

لهــا. فــي هــذه المقالــة ســنلقي الضــوء علــى بعض 

المفاهيــم االقتصاديــة األساســية التــي يتوجــب على 

ــا. ــا  فهمه ــرد من كل ف

النقص

إنــك، ولــو فــي داخلــك، تفهــم مــا تعنيــه كلمــة النقــص ســواء 

ــة   ــة حقيق ــم االقتصادي ــر المفاهي ــا أكث ــك أم ال. إنه ــدرك ذل ــت ت أكن

نشــرح  وكــي  تجريديــًا.  أمــراً  كونهــا  مــن  أكثــر  صلبــة  وحقيقتهــا 

األمــر بطريقــة ســهلة، هنــاك القليــل مــن الوســائل فــي العالــم 

ــا.  ــر م ــار أم ــن اختي ــد م ــذا كان الب ــات ل ــن االحتياج ــر م ــة الكثي لمجابه

مثــاًل، هنــاك الكثيــر مــن القمــح يتــم زراعتــه، إال أن بعــض النــاس 

يريــد خبــزاً، والبعــض اآلخــر يريــد حبوبــًا، وآخــرون يريــدون بيــرة وهكــذا. 

وال يمكــن اإلكثــار مــن إنتــاج نــوع واحــد فقــط بســبب النقــص فــي 

كميــة القمــح. فكيــف يمكننــا أن نقــرر كميــة الطحيــن الالزمــة إنتــاج 

خمسة مفاهيم اقتصادية
على المستهلكين أن يعرفوها
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الخبــز، أو األكثــر مــن ذلــك كميــة البيــرة؟ أحــد األجوبــة هــو نظــام 

الســوق.

العرض والطلب

يتأثــر نظــام الســوق بمبــدأ العــرض والطلــب. لنأخــذ البيــرة أيضــًا 

كمثــل ونقــول إن أكثــر النــاس يريــدون البيــرة، أي أن الطلــب علــى 

البيــرة عــاٍل. فــي هــذه الحــال ســتفرض مــااًل أكثــر علــى البيــرة كــي 

تتمكــن مــن كســب مــال أكثــر فــي المعــدل العــام باالنتقــال إلــى 

البيــرة مــن القمــح وعمليــة طحنــه وتحويلــه إلــى الطحيــن. الكثيــر 

مــن النــاس يتجهــون إلــى إنتــاج البيــرة، ولكنهــم وبعــد عــدة دورات 

إنتاجيــة يجــدون أن البيــرة قــد أغرقت الســوق وأن األســعار قــد انهارت. 

أثنــاء ذلــك تكــون أســعار القمــح قــد ارتفعــت بســبب النقــص فــي 

العــرض ممــا يدفــع بالمزيــد مــن المنتجيــن إلــى التهافــت علــى 

شــراء القمــح وهكــذا دواليــك.

هــذا المثــال المتطــرف والبســيط يغلــف فعــل التــوازن الجميــل فــي 

عمليــة العــرض والطلــب. وتكــون الســوق فــي أغلــب الحــاالت أكثــر 

تجاوبــًا فــي الحيــاة الفعليــة بحيــث تصبــح الصدمــات الحقيقيــة 

للعــرض نــادرة - علــى األقــل تلــك التــي تكــون الســوق ســببها. 

ففــي األســاس، يســاعد العــرض والطلــب فــي تفســير الســبب وراء 

انخفــاض ســعر منتــج ضــارب فــي الســوق إلــى النصــف فــي العــام 

التالــي.

التكلفة والمنفعة

مــن  كبيــرة  مســاحة  والمنفعــة  التكلفــة  مفهــوم  يتضمــن 

االقتصاديــات التــي لهــا عالقــة بالتوقعــات  والخيــارات العقالنيــة. 

فمــن الطبيعــي أن يميــل النــاس إلــى الخيــار الــذي يضمــن لهــم 

منفعــة أكبــر بأقــل كلفــة أو، بطريقــة أخــرى، الخيــار الــذي يؤمن لهم 

فوائــد أكثــر مــن الكلفــة. وإذا مــا عدنــا إلــى موضــوع البيــرة، نجــد أن 

مصانــع الجعــة العالميــة تتجــه إلــى عــدد أكبــر مــن الموظفيــن 

ســعر  يكــون  أن  شــريطة  وذلــك  البيــرة  مــن  أكبــر  كميــات  إلنتــاج 

إلــى  ســتضاف  التــي  التكاليــف  يبــرران  المبيعــات  وحجــم  البيــرة 

األجــور وإلــى المــواد التــي ســتحتاجها تلــك المصانــع إلنتــاج المزيــد. 

وبشــكل مشــابه، ســيقوم المســتهلك بشــراء أفضــل أنــواع البيــرة 

التــي يمكنــه أن يتحمــل ســعرها وليــس مــن الضــروري أن يكــون 

طعــم تلــك البيــرة هــو األطيــب.

فطلبــة  كبيــر.  حــد  إلــى  الماليــة  الصفقــات  يتعــدى  األمــر  هــذا 

الجامعــات يقومــون بإجــراء تحاليــل يوميــة على الفوائــد والتكلفة 

أهميــة  أنهــا ذات  بالتركيــز علــى دورات معينــة يعتقــدون  وذلــك 

أكبــر بالنســبة لهــم، بينمــا يختصــرون الوقــت الــذي يمضونــه فــي 

الدراســة أو فــي حضــور دورات ذات أهميــة أقــل.

بالطبــع، كل واحــد منــا يعــرف شــخصًا مــا قــام باختيــار خاطــىء 

فــي حياتــه. وعلــى الرغــم مــن أن النــاس فــي العــادة عقــالء إال أن 

هنــاك الكثيــر الكثيــر مــن العوامــل التــي قــد تجعلنــا نرمــي مثــاًل 

هــذه  إحــدى  هــي  اإلعالنــات  النافــذة.  مــن  الداخلــي  بالمحاســب 

تقــرص  التجاريــة  فاإلعالنــات  الجميــع.  يعرفهــا  التــي  العوامــل 

المراكــز العاطفيــة فــي أدمغتنــا وتقــوم ببعــض الحيــل الحذقــة 

األخــرى كــي تدفعنــا إلــى الرفــع مــن مزايــا وفوائــد مــادة مــا. وبعــض 

هــذه التقنيــات تســتعمل بمهــارة فــي اليانصيــب وذلــك بإظهــار 

شــخصين يبحــران فــي يخــت ويتمتعــان بحيــاة خاليــة مــن الهمــوم. 

هــذه الصــورة مــع مــا يرتبــط بهــا مــن رســالة عاطفيــة )يمكــن أن 

تكــون أنــت مــكان هــذا الشــخص( تســيطر علــى الجانــب العقالنــي 

مــن دماغــك الــذي يمكــن أن يتالعــب ويقنعــك بأنــك قــد تكــون 

الشــخص الرابــح. قــد ال تســيطر التكلفــة والمنافــع علــى عقلــك فــي 

جميــع األوقــات ولكنهــا موجــودة بالفعــل وبحجــم أكبــر ممــا تتوقــع 

وباألخــص عندمــا يتعلــق األمــر بالمفهــوم التالــي.

كل شيء موجود في الحوافز

ــة  ــد والتوقعــات العقالني ــن الكلفــة والفوائ ــزءاً م ــز ج ــر الحواف تعتب

ولكنهــا ذات أهميــة بالغــة بحيــث أنهــا تســتحق مزيــداً مــن الدراســة. 

يــدور جيــداً وفــي بعــض األحيــان يســوء.  الحوافــز تجعــل العالــم 

موقــع  فــي  شــخص  أي  أو  معّلمــًا  أو  عمــل  رب  أو  أبــًا  كنــت  فــإن 

ــكل  ــًا بش ــياء منحــًى منحرف ــذ األش ــراف وتتخ ــن اإلش ــؤولية ع المس

فظيــع، تصبــح حوافــزك بعيــدة عــن التطابــق مــع مــا تريــد إنجــازه.

علــى كل حــال ، ســنأخذ مثــااًل آمنــًا عــن مصنــع للجعــة. لــدى هــذا 

المصنــع بالــذات حجمــان مــن الزجاجــات: الزجاجــة األولــى حجمهــا 
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500 مــل والثانيــة 1 ليتــر لشــخصين اثنيــن. يرغــب صاحــب المصنــع 

بزيــادة اإلنتــاج وبالتالــي يعــرض مكافــأة علــى عمــال الورديــة الذيــن 

ينتجــون العــدد األكبــر مــن زجاجــات البيــرة فــي اليــوم الواحــد. وخالل 

ــاج 15000  ــح االنت ــث أصب ــاج حي ــام االنت ــي أرق ــًا ف ــظ ارتفاع ــام الح ــدة أي ع

زجاجــة فــي اليــوم بــداًل مــن 10000. وســرعان مــا غــرق فــي المكالمــات 

وصــول  موعــد  عــن  فيهــا  يتســاءلون  المورديــن  مــن  الــواردة 

شــحنات الزجاجــة ســعة 1 ليتــر. طبعــًا المشــكلة هــي أن حافــزه رّكــز 

علــى الموضــوع الغلــط - أي عــدد الزجاجــات بــداًل مــن حجــم البيــرة 

األمــر الــذي أصبــح مربحــًا بالنســبة لعمــال الورديــات المتنافســين 

كــي يغّشــوا باســتخدامهم لزجاجــات ذات حجــم أصغــر.

ــح  ــركة تصب ــة للش ــداف التنظيمي ــع األه ــز م ــجم الحواف ــا تنس عندم

الفوائــد اســتثنائية.  فقــد ثبــت أن بعــض هــذه الحوافــز فعالــة جــداً 

لدرجــة أنهــا أصبحــت ممارســة شــائعة لــدى العديــد مــن الشــركات، 

كالمشــاركة فــي األربــاح، مكافــآت األداء ومســاهمات الموظفيــن. 

لــم  ومــع ذلــك، حتــى هــذه الحوافــز يمكــن أن تصبــح كارثيــة إن 

األداء  مكافــآت  إن  الرئيســي.  الهــدف  مــع  معاييرهــا  تتطابــق 

غيــر المبنيــة علــى أســس ســليمة، علــى ســبيل المثــال، دفعــت 

بالعديــد مــن المــدراء التنفيذييــن التخــاذ إجــراءات مؤقتــة لتحقيــق 

نتائــج ماليــة تكفــي للحصــول علــى المكافــآت - هــذه اإلجــراءات 

التــي تبيــن أنهــا  ضــارة علــى المــدى الطويــل.

ربط الخيوط ببعضها

النقــص هــو الموضــوع األســاس فــي جميــع العلــوم االقتصاديــة، 

فهــو يبــدو ســلبيًا وهــذا هــو أحــد األســباب التــي ســمي بســببها 

علــم االقتصاديــات بالعلــم الكئيــب إال أنــه وببســاطة تامــة يعنــي 

أن هنــاك خيــارات البــد مــن اإلقــدام عليهــا. يتــم تحديــد هــذه الخيــارات 

فــي ضــوء التكاليــف والفوائــد التــي تؤثــر علــى الخيــار، ممــا يــؤدي 

إلــى نظــام ســوق ديناميكــي حيــث يتــم التالعــب بالخيــارات مــن 

يعنــي  الشــخصي،  المســتوى  وعلــى  والطلــب.  العــرض  خــالل 

النقــص أن علينــا أن نختــار باالعتمــاد علــى الحوافــز التــي تعطــى 

لنــا وعلــى الكلفــة والفوائــد وعلــى مســارات العمــل المختلفــة. إن 

هــذه نظــرة واســعة علــى موضــوع يفــرض نفســه بقــوة، صــدق أو ال 

تصــدق. إن هــذه المفاهيــم  تتداخــل مــع مفاهيــم أخــرى  كالميــزة 

دواليــك.  وهكــذا  الحديــة  والمنفعــة  المبــادرة،  وروح  النســبية، 

العالــم واســع وملــيء بالخيــارات لــذا فــإن مجــال علــم االقتصــاد 

التــي  والمفاهيــم  والقوانيــن  بالنظريــات،  وملــيء  أيضــاَ  واســع 

تستكســف تلــك الخيــارات.

الخاصة: 
هــذه المفاهيــم ليســت بالقوانيــن القويــة التــي تُدخــل التفاعــالت البشــرية فــي األنمــاط الحاليــة. إنهــا 

اعتــراف بتلــك األنمــاط التــي تبــرز مــن مئــات، وآالف، ومالييــن وبالييــن األفــراد الذيــن يقدمــون علــى خيــارات 

بنــاء علــى المعلومــات المعطــاة لهــم. ففــي الوقــت الــذي قــد ال تســمح تلــك المفاهيــم لــك بتغييــر 

ــير. ــي التفس ــهم ف ــر ستس ــد كبي ــى ح ــا وإل ــة، إال أنه ــورة جذري ــم بص العال

الزاوية االقتصادية
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يقسم هذا التأمين إلى قسمين:
)Cargo( تأمين نقل البضائع

)Hull( وتأمين أجسام السفن

وتوجــد ثــالث مســتويات مــن التغطيــة للتأميــن البحــري )بضائــع(، 

حســب امتــداد غطائــه التأمينــي، وفقــًا لمــا يلــي...

أواًل: التأمين البحري بشروط )C( )ج(:

الشــيء  تصيــب  التــي  واألضــرار  الخســائر  التأميــن  هــذا  يغطــي 

يلــي: مــا  إلــى  يرجــع ســببها  والتــي  المؤمــن عليــه 

1- الحريق أو االنفجار.

2- جنوح السفينة أو انقالبها أو غرقها.

3- انقالب وسيلة النقل البري أو خروجها عن القضبان الحديدية.

4-   التصــادم أو احتــكاك الســفينة أو وســيلة النقــل بــأي جســم 

خارجــي عــدا المــاء.

5- الخســائر واألضــرار التــي يكــون ســببها التضحيــة فــي الخســارة 

التــي  )المشــتركة(،  العامــة  والخســارة  البضاعــة  ورمــي  العامــة، 

تســمى أيضــًا العوريــة العامــة، وهــي الخســارة التــي يتســبب بهــا 

أو  المنقولــة  بالبضاعــة  يلحــق ضــرراً  الســفينة عمــداً عندمــا  ربــان 

المنفعــة  أو كليهمــا لتالفــي ضــرر أعظــم، أي بقصــد  بالســفينة 

المشــتركة لــكل مــن لــه مصلحــة بالســفينة والبضاعــة.

6-     تفريغ البضاعة في ميناء اإلغاثة.

7-     مصاريف اإلنقاذ.

ثانيًا: التأمين البحري بشروط )B( )ب(:

وهــو أشــمل مــن التأميــن البحــري بشــروط )C( )ج( ويغطــي إضافــة 

لمــا يغطيــه الشــرط - مــا يلــي:

  1- الزالزل والبراكين والصواعق.

2-   تسرب المياه إلى السفينة أثناء تفريغ البضاعة.

3 - الفقــد الكلــي ألي طــرد أو ســقوطه أثنــاء التحميــل أو التفريــغ 

مــن الســفينة.

ثالثًا: التأمين البحري بشروط )A( )أ(:

ويغطــي هــذا المســتوى مــن التأميــن البحــري جميــع أخطــار النقــل 

إلــى  إضافــة  عليــه،  المؤمــن  الشــيء  تصيــب  التــي  االعتياديــة 

اإلنقــاذ. العامــة ومصاريــف  الخســارة 

االستثناءات العامة في التأمين البحري:

الناتجــة  واألضــرار  الخســائر  عــادة،  البحــري،  التأميــن  مــن  يســتثنى 

عــن:

-  سوء التصرف المقصود من المؤمن له.

الحجــم  أو  الــوزن  فــي  الطبيعــي  النقــص  أو  العــادي  التســرب   -

عليــه. المؤمــن  للشــيء 

- سوء التغليف.

- العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه.

- الحشرات والديدان.

- العجز أو اإلعسار المالي لمالكي السفينة أو مديريها.

- المواد المشعة واألسلحة النووية.

عدم مالئمة وسيلة النقل للشيء المنقول.

ويمكــن أن يرافــق هــذا التأميــن، بشــقيه تأميــن جســم الســفينة 

أخطــار  ضــد  التأميــن  هــو  أخــر  تأميــن  البضائــع،  نقــل  وتأميــن 

إضافــي. قســط  لقــاء  الحــرب،  وأخطــار  والشــغب  االضطرابــات 

سؤال يتكّرر طرحه

ما هي وثيقة التأمين البحري)Marina(؟

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  Sum

m
e
r Issue

  I  2
0
1
6



Issue 24

42

تاريخ التأمين

في فترة الخمسينات، ونتيجة لالحتالل البريطاني لليمن، بدأ 
أجنبية  لشركات  تابعة  فروع  إنشاء  بواسطة  فيه  التأمين  ظهور 

في مدينة عدن، وفي تلك الفترة بقي اليمن في شطره الشمالي 

بعيداً عن التأمين وذلك بغياب الوعي بماهية التأمين وأهميته 

بخالف الشطر الجنوبي الذي شهد انتشاراً لفروع ومكاتب تابعة 

لشركات تأمين عالمية.

في عام 1969، وبموجب قانون رقم )27( لعام 1969، تم تأسيس 

أول شركة يمنية تابعة للقطاع الحكومي وهي الشركة اليمنية 

للتأمين وإعادة التأمين برأسمال قدره )52( مليون ريال.

 107 رقم  اليمن  في  للتأمين  قانون  أول  إصدار  تم   ،1974 عام  في 

للرقابة واإلشراف على شركات ووسطاء التأمين. 

القانون  بتنفيذ  المعنية  هي  والصناعة  االقتصاد  وزارة  وكانت 

والمخولة بالرقابة على التأمين. وبموجب قانون 107 تم تأسيس 

أول شركة تأمين يمنية تابعة للقطاع الخاص وهي شركة مأرب 

اليمنية للتأمين برأسمال قدره )400( مليون ريال.

للتأمين  العامة  اليمنية  الشركة  تأسيس  تم   ،1977 عام  في 

المتحدة  الشركة  وتأسست  ريال،  مليون   )400( قدره  برأسمال 

للتأمين عام 1981 برأسمال قدره )400( مليون ريال. وفي عام 1989 

ريال،  مليون   )100( قدره  برأسمال  للتأمين  اليمن  شركة  تأسست 

)300( مليون  1990 برأسمال قدره  اليمنية للتأمين عام  وشركة سبأ 

ريال.

شركة  وهما  اليمن  في  تأمين  شركتا  تأسست   ،1993 عام  في 

الوطنية  والشركة  ريال  مليون   )200( قدره  برأسمال  للتأمين  أمان 

للتأمين برأسمال قدره )100( مليون ريال.

في عام 1995، تأسست شركة ترست يمن للتأمين وإعادة التأمين 

برأسمال قدره )140( مليون ريال.

على  والرقابة  اإلشراف  بشأن   )9( رقم  قانون  صدر   ،1997 عام  في 

تاريخ صناعة التأمين في اليمن
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التأمين  شركات  أعمال  ينظم  الذي  التأمين  ووسطاء  شركات 

على  فيه  وينص  )أ(  فقرة   )5( رقم  مادته  في  ويشترط  ومراقبتها، 

يمنية  يمنية  شركات  التأمين  وإعادة  التأمين  شركات  تكون  أن 

شكل  تتخذ  وأن  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقًا  تؤسس 

المساهمين  لعدد  األدنى  الحد  يكون  وأن  المساهمة  الشركات 

إسمية  الشركة  أسهم  جميع  تكون  وأن  أشخاص   )10( فيها 

ومملوكة بنسبة )75%( على األقل ألشخاص طبيعين أو اعتباريين 

الجمهورية  في  مركزها  يكون  وأن  اليمنية  بالجنسية  متمعين 

اليمنية.

فقط  التأمين  بإعادة  األجنبية  الشركات  أعمال  القانون  وحدد 

بواسطة فرع أو وكالة. وأعطى القانون في المادة )16( الصالحية 

التأمين  بإعادة  المحلية  التأمين  شركات  إللزام  الصناعة  لوزير 

الجمهورية  في  مباشرة  تعقد  التي  عملياتها  من  محددة  بنسبة 

اليمنية لدى إحدى شركات إعادة التأمين اليمنية في حال وجودها 

 )17( المادة  وفي  الوزير.  نسبتها  يحدد  وعموالت  وفوائد  لقاء 

التأمين  شركات  إللزام  الصناعة  لوزير  الصالحية  القانون  يعطي 

بعدم اللجوء الى األسواق الدولية إلعادة التأمين.

وإعادة  التأمين  شركات  تقوم  أن  القانون  أجاز   )47( المادة  وفي 

التأمين بإنشاء اتحاد فيما بينها أو أكثر.

 )400( قدره  برأسمال   1997 عام  للتأمين  العربية  الشركة  تأسست 

اإلسالمية  الشركة  تأسست   2001 عام  وفي  يمني،  ريال  مليون 

اليمنية للتأمين برأسمال قدره )194( مليون ريال.

حالياُ يوجد في اليمن )11( شركة تأمين واحدة منها فقط حكومية.
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أخبار التأمين

أخبار
التأمين

محلية، 
عربية، 
دولية
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أخبار التأمين

أخبار التأمين المحلية
اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد السوري لشركات التأمين

عقــد االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العــادي واجتمــاع الجمعيــة العموميــة لتجمعــات التأميــن 
اإللزامــي وذلــك فــي قاعــة زنوبيــا فــي فنــدق الفورســيزنز يــوم االربعــاء 27-4-2016 بحضــور رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد الســوري 

لشــركات التأميــن، إضافــة إلــى رؤســاء مجالــس ومــدراء شــركات التأميــن وشــركات إدارة النفقــات الطبيــة ومديــر عــام هيئــة اإلشــراف علــى 

التأميــن ورئيــس مجلــس إدارة اتحــاد وكالء ووســطاء التأميــن.

تــم خــالل االجتمــاع اعتمــاد ميزانيــة عــام 2015 الختاميــة لالتحــاد والمكتــب الموحــد الســوري والمصادقــة علــى موازنــة عــام 2016 لكليهمــا، 

كمــا تــم طــرح أبــرز األعمــال المنجــزة فــي كافــة إدارات وأقســام االتحــاد والتركيــز علــى نقــاط القــوة فــي عــام 2015 التــي كان أبرزهــا تفعيــل 

ــادة كفــاءة  آليــة تحصيــل بــدالت عقــود التأميــن اإللزامــي عــن طريــق موظفــي االتحــاد و العمــل بأنظمــة األتمتــة األمــر الــذي أدى إلــى زي

عمــل االدارات وتوفيــر الوقــت والجهــد.

وتم تقديم عدة اقتراحات في االجتماع لعام 2016 جاء في أبرزها:

1. إيجــاد مشــاريع جديــدة والتــي مــن شــأنها تخفيــف األعبــاء والوقــت عــن االتحــاد وشــركات التأميــن مــن خــالل تقديــم خدمــات جديــدة 

. متخصصــة

2. تعديــل اتفاقيــة تجمعــات التأميــن اإللزامــي بمــا يتناســب ومصلحــة قطــاع التأميــن وباألخــص الشــركات المنضمــة لتجمعــات التأميــن 

اإللزامــي لمديريــات النقــل.

3. التوســع الجغرافــي بخصــوص مراكــز التأميــن اإللزامــي وعقــد اتفاقيــة مــع محافظــة دمشــق إلصــدار عقــود التأميــن اإللزامــي ضمــن 

النافــذة الواحــدة.

4. إعداد دراسة إلنشاء مجمع إعادة لألخطار الخاصة.
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االتحاد السوري لشركات التأمين ُيصدر
التقرير السنوي لسوق التأمين السورية عن عام 2015-2014

ــت إجمالــي األقســاط التأمينيــة للمؤسســة العامــة الســورية  بلغ
للتأميــن عــن عــام 2015 )10.164.861.800( ل.س، شــكلت الســيارات بشــقييها 

الشــامل واإللزامــي  والتأميــن الصحــي الحصــة األكبــر مــن األقســاط حيــث 

بلغــت نســبة أقســاط الســيارات إلــى االجمالــي فــي العــام / 2015 / مــا نســبته 

ــغ %9. ــاض بل ــع انخف ــام / 2014 / أي م ــي الع ــل  %31 ف 21.6%  مقاب

شــكل التأميــن الصحــي مــا نســبته % 54 مــن إجمالــي أقســاط التأميــن فــي 

العــام / 2014 / مقابــل % 17 لتأميــن الســيارات اإللزامــي ممــا يــدل علــى الحصــة 

بموظفــي  الخــاص  الصحــي  التأميــن  مشــروع  مــن  للمؤسســة  الكبيــرة 

القطــاع العــام أي بمجمــل أقســاط بلغــت / 6،278،004،544 / ليــرة ســورية 

فــي العــام 2015 .

بلغت اجمالي التعويضات عام 2015 )1،355،338،272( ل.س بنمو 24%.

شــهد التأميــن الهندســي انخفاضــًا كبيــراً فــي التعويضــات فــي عــام 2014 

بلــغ %84 وذلــك انعكاســًا لألوضــاع الحاليــة التــي لــم تعــد تســمح للمشــاريع 

اختبــرت تعويضــات  الســورية فــي حيــن  الســوق  فــي  الهندســية بالعمــل 

الصحــي زيــادة بلغــت  % 73 و % 5  علــى التوالــي للعاميــن 2014 - 2015 ممــا 

ــاع. ــي القط ــن ف ــي للعاملي ــن الصح ــم التأمي ــو حج ــى نم ــدل عل ي

ازداد مبلــغ التعويضــات بنســبة % 46 - % 24 علــى التوالــي لألعــوام 2014 - 2015 بيتناســب مــع نمــو أقســط التأميــن والتــي نمــت بنســبة  %25 

و  24% علــى التوالــي فــي العاميــن 2014 - 2015.

ازداد إجمالــي أقســاط التأميــن فــي العــام / 2015 / فــي كافــة فــروع التأميــن بمــا فــي ذلــك أقســاط المؤسســة ليبلــغ / 18.162.936.228 / ليــرة 

ســورية بزيــادة عــن العــام الســابق قدرهــا % 23.15 بلغــت حصــة المؤسســة منهــا % 61 .
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أخبار التأمين العربية
سورية في اللجنة التنفيذية لالتحاد العربي للتأمين للدورة الثانية

اجتماع الجمعية العمومية للشركة السورية الكويتية للتأمين

ــت ســورية للــدورة الثانيــة علــى التوالــي فــي  انتخب
برئيــس  ممثلــة  للتأميــن  العربــي  لالتحــاد  التنفيذيــة  اللجنــة 

موفــق  محمــد  مهنــد  التأميــن  لشــركات  الســوري  االتحــاد 

الســمان،بعد أن انتخبــت فــي الــدورة الســابقة خــالل المؤتمــر 

الثالثيــن لالتحــاد العربــي للتأميــن الــذي انعقــد فــي شــرم الشــيخ 

فــي مصــر 2014، علمــًا بــأن المقعــد كان لســورية منــذ العــام 2004 

وحتــى 2008 لكونهــا كانــت مســتضيفة لمؤتمــر االتحــاد وقتهــا.

الســمان صــرّح بــأن انتخــاب ســورية جــاء فــي المؤتمــر الواحــد 

والثالثيــن لالتحــاد العربــي للتأميــن الــذي انعقــد فــي بيــروت- 

كل  ينعقــد  المؤتمــر  وهــذا   ،  2016 أيــار   26 23حتــى  مــن  لبنــان 

عاميــن وتســتضيفه دولــة عربيــة ويحضــره ممثلــون عــن جميــع 

دولــة   25 العــام  هــذا  حضــره  وقــد  العربيــة  التأميــن  أســواق 

مشــاركة بأكثــر مــن 1500 شــخصية ومشــاركة ســورية مــن قطــاع التأميــن الســوري ممثلــة باالتحــاد الســوري لشــركات التأميــن وهيئــة 

ــطاء  ــاد وكالء ووس ــة واتح ــات الطبي ــركات إدارة النفق ــورية، وش ــن الس ــادة التأمي ــن وإع ــركات التأمي ــن ش ــدد م ــن وع ــى التأمي ــراف عل اإلش

التأميــن فــي ســورية.

وتتألــف اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد العربــي للتأميــن مــن 5 دول عربيــة وتضــم الدولــة المضيفــة للمؤتمــر ســابقًا وهــي مصــر والدولــة 

الســورية  الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  أعلــن  
الكويتيــة للتأميــن الســيد كوســتي شــحالوي بإجتمــاع الجمعيــة 

العموميــة الــذي عقــد بتاريــخ 2016/05/19 فــي فنــدق دامــا روز - دمشــق 

عــن أربــاح صافيــة بلغــت 810.2 مليــون عــن عــام 2015، بينمــا كانــت 

290.4 مليــون خــالل عــام 2014، أي بزيــادة قدرهــا %179.

فــي  الشــركة  فــي  األعمــال  لنمــو  البيانــي  الخــط  أن  يؤكــد  ممــا 

تصاعــد مســتمر وأن الشــركة اســتطاعت خــالل عــام 2015 المحافظــة 

علــى مســيرتها اإليجابيــة رغــم تأثــر قطــاع التأميــن باألزمــة الحاليــة، 

وهــذا يؤكــد أن الشــركة تســير فــي المســار الســليم وتبــذل كل مــا مــن شــأنه تحقيــق تطلعــات الســادة المســاهمين والزبائــن الكــرام.
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توصيات المؤتمر 31 لإلتحاد العام العربي للتأمين

أصــدر المؤتمــر الحــادي والثالثيــن لإلتحــاد العــام العربــي للتأميــن توصياتــه، بعــد 
أن كان قــد تابــع جلســته لليــوم الثانــي علــى التوالــي. وتناولــت الجلســة الثانيــة 
موضــوع »مســتقبل صناعــة النفــط والغــاز فــي لبنــان بالنســبة لشــركات التأميــن 

العربيــة«.
وحاضــر فــي هــذه الجلســة رئيــس الهيئــة الوطنيــة للنفــط وســام ذهبي الــذي قال: 
»إن قطــاع النفــط يشــكل ناحيــة إيجابيــة فــي مســتقبل اإلقتصــاد اللبنانــي، نعــول 
عليــه لتحريــك العجلــة اإلقتصاديــة اللبنانيــة، وهــو قطــاع جديــد. وللقطــاع الخــاص 
النفــط فــي  التــي يواجههــا قطــاع  دور أساســي فــي هــذا المجــال. والتحديــات 
لبنــان تتمثــل بتقلــب أســعار النفــط العالميــة، الوضــع األمنــي، والبنــى التحتيــة. 
علينــا البحــث عــن أســواق إقليميــة لتســويق إنتــاج لبنــان النفطــي وتصديــره، ال 

ســيما إلــى تركيــا والــدول األوروبيــة«.
لتمويــل  دوالر  مليــار   7 إلــى   5 بيــن  تتــراوح  ميزانيــة  إلــى  بحاجــة  »نحــن  وأضــاف: 

المشــاريع النفطيــة. لــذا علينــا العمــل علــى جــذب إســتثمارات بإمكانهــا تمويــل هــذه المشــاريع التــي هــي بحاجــة إلــى مبالــغ كبيــرة وإرســاء 
شــراكة مــع القطــاع الخــاص. لذلــك علــى الدولــة اللبنانيــة تأميــن نظــام مالــي متطــور لجــذب الشــركات العالميــة«.

إطالق نظام إلكتروني لجمع البيانات المالية لشركات الوساطة اإلماراتية

ــت  هيئــة التأميــن اإلماراتيــة نظامــًا إلكترونيــًا يتيــح لشــركات وســاطة التأميــن إدخــال بياناتهــا الماليــة بشــكل آلــي،  أطلق
بهــدف جمــع البيانــات الماليــة وتطويــر عمليــات مراقبــة أداء شــركات الوســاطة.

ويأتــي تطبيــق النظــام فــي إطــار خطــة الهيئــة لتطويــر قطــاع وســاطة التأميــن وتعزيــز تنافســيته والتــي بــدأت مــع إصــدار نظــام وســاطة 

التأميــن عــام 2013 والــذي يعــد نظامــًا متطــوراً لتنظيــم هــذه المهنــة فــي دولــة اإلمــارات، وإعــادة تنظيــم الســوق وفــق معاييــر ضبــط مزاولــة 

المهنــة وفــق أحــدث الممارســات العالميــة القائمــة وتحســين بيئــة عمــل الوســيط بمــا يضمــن وجــود وســطاء مؤهليــن وحمايــة مصالــح 

جميــع األطــراف ذات العالقــة. ويهــدف النظــام اإللكترونــي إلــى تحليــل البيانــات المجمعــة الــواردة مــن شــركات الوســاطة بمــا يتيــح للهيئة 

الوقــوف علــى الوضــع المالــي للشــركات خاصــة وأدائهــا ومعرفــة تفاصيــل بياناتهــا الماليــة مــن حيــث إجمالــي األقســاط والعمــوالت.

المضيفــة حاليــاَ وهــي لبنــان والدولــة التــي ستســتضيف المؤتمــر فــي الــدورة القادمــة فــي عــام 2018 وهــي تونــس، وتــم الترشــح علــى 

بقيــة المقعديــن وفــازت ســورية والكويــت، حيــث إن هــذه اللجنــة تقــرر اســتراتيجيات عمــل التأميــن فــي األســواق العربيــة.

وقــد تــم تقديــم التقريــر الســنوي لســوق التأميــن الســورية لجميــع المشــاركين، واطلــع المشــاركون علــى ســوق التأميــن الســورية التــي 

مازالــت تعمــل وتقــدم خدماتهــا وهــي مــن أفضــل خدمــات التأميــن فــي الســوق العربيــة رغــم األزمــة، وأدرك المشــاركون بــأن شــركات 

التأميــن الســورية تعيــد ترتيــب وضعهــا الداخلــي تمهيــداً لالنطــالق بقــوة مــع اقتــراب انتهــاء األزمــة الســورية.

ــا  ــم م ــن رغ ــاع التأمي ــي قط ــا ف ــة ودوره ــا االقتصادي ــت مكانته ــث تثب ــة حي ــي األهمي ــة ف ــر غاي ــي المؤتم ــورية ف ــود س ــمان أن وج ــن الس وبّي

ــة. ــن األزم ــورية م ــروج س ــرب خ ــم بق ــة وأمله ــن العربي ــواق التأمي ــي أس ــاركين ف ــن المش ــب م ــظ ترحي ــد لوح ــه وق تعاني

وشــهد المؤتمــر، حســب الســمان، عــرض خدمــات علــى شــركات التأميــن الســورية وأهمهــا عــروض إلعــادة التأميــن مــن شــركات إعــادة 

التأميــن العربيــة، مبينــًا أن شــركات التأميــن الســورية مقبلــة علــى مرونــة أكثــر فــي مجــال شــروط إعــادة التأميــن فــي عــام 2017 بعــد أن عانــت 

صعوبــات فــي إعــادة التأميــن فــي االتفاقيــات الســابقة مــن حيــث التشــدد فــي شــروط اإلعــادة وقبــول األخطــار.
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أخبار التأمين

ثــم تحــدث رئيــس جمعيــة شــركات الضمــان فــي لبنــان ماكــس 
األخطــار  لضمــان  تكتــل  إلنشــاء  التحضيريــة  المراحــل  عــن  زكار 
الناجمــة عــن النفــط والغــاز لــدى الشــركات اللبنانيــة، وعــن تحضيــر 

اإلطــار القانونــي لتأميــن قطــاع النفــط والغــاز .
رأس  يبلــغ  تأميــن  شــركة  خمســين  التكتــل  هــذا  »يجمــع  وقــال: 
مالهــا حوالــي مليــار دوالر ويســتثمر حوالــي 4 مليــارات دوالر فــي 
الســوق وقــوى عاملــة تصــل إلــى 4000 موظــف، ولهــا شــبكة عالقــات 
شــركات  وســتحصل  العالميــة.  التأميــن  بشــركات  تجمعهــا 
التأميــن اللبنانيــة علــى حصــة مــن هــذا القطــاع الجديــد ســتؤمن 
لهــا فــرص عمــل وخبــرة وقــدرة فــي مجــال تأميــن النفــط والغــاز.

التكنولوجيا الرقمية
وكانــت الجلســة الثالثــة بعنــوان »مســتقبل التكنولوجيــا الرقميــة« 
وحاضــر فيهــا كل مــن الخبيريــن فريــدي لينهــارت وســولماز ألتيــن 
تنــاوال فيهــا كيفيــة تغيــر المخاطــر مــع تطــور التكنولوجيــا، وضــرورة 
العمــل علــى حمايــة الممتلــكات الرقميــة للشــركات إلــى جانــب 
وإدارتهــا  وتقســيمها  تقييمهــا،  خــالل  مــن  المخاطــر  إحتســاب 
التــي تبــذل لمواكبــة  بشــكل ســليم. وتنــاوال الجهــود العالميــة 

الثــورة الرقميــة التــي تشــهدها ســوق األعمــال العالميــة.
إعادة البناء

بنــاء  إعــادة  »مســتقبل  موضــوع  فتناولــت  الرابعــة  الجلســة  أمــا 
بيتــر موســلي وباتريــك  الخبيــران  العربــي« وحاضــر فيهــا  الوطــن 
بلــدان  تواجههــا  التــي  التحديــات  علــى  أجمعــا  اللــذان  ديالللــو 
المنطقــة التــي تعرضــت لحــروب، وأهميــة تحديــد األضــرار الناجمــة 
عنهــا ومــواد البنــاء الالزمــة إلعــادة اإلعمــار، وشــددا علــى العــبء 
الــذي يتحملــه لبنــان نتيجــة الحــروب المجــاورة لــه، والمبــادرات التــي 
ــي  ــع اللبنان ــم المجتم ــاهمة بدع ــي للمس ــك الدول ــا البن ــوم به يق
الــذي يحتضــن النازحيــن الســوريين، واعتبــرا أن دور قطــاع التأميــن 

فــي هــذا المجــال لــه حيثيــات خاصــة.
وعقــد مجلــس إدارة االتحــاد العــام العربــي للتأميــن برئاســة رئيــس 
جمعيــة شــركات الضمــان فــي لبنــان ماكــس زكار، بصفتــه رئيســًا 
والمقــررات  التوصيــات  اجتماعــًا لمناقشــة  الــدورة،  لهــذه  لالتحــاد 
ــن. ــن الماضيي ــالل اليومي ــل خ ــات العم ــا جلس ــت إليه ــي توصل الت

توصيات
وقد صدرت بنتيجة ذلك االجتماع  التوصيات والمقررات اآلتية:

لإلشــراف  العربيــة  الهيئــات  منتــدى  إســتجابة  المؤتمــر  يثمــن   -1
والرقابــة علــى أعمــال التأميــن بشــأن تشــكيل لجنــة فنيــة مشــتركة 
قبــول  العتمــاد  آليــة  لوضــع  العــرب  التأميــن  معيــدي  رابطــة  مــع 
شــركات إعــادة التأميــن العربيــة وفقــًا للضوابــط التــي تقرهــا هــذه 
اللجنــة، كمــا يثنــي المؤتمــر علــى جهــود األمانــة العامــة لإلتحــاد 

فــي ســبيل تحقيــق ذلــك. 
2- أن تعمــل هيئــات الرقابــة علــى التأميــن - فــي الــدول التــي ال 
تفــرض ذلــك - علــى إلزاميــة تأميــن البتــرول والغــاز لــدى شــركات 
واإلقليميــة  العربيــة  الخبــرات  مــن  باإلســتفادة  الوطنيــة  التأميــن 
والتســهيالت التــي تقدمهــا شــركات إعــادة التأميــن العالميــة فــي 

هــذا المجــال. 
3- يوصــي المؤتمــر العــام األمانــة العامــة لإلتحــاد بدراســة إيجــاد 
التأميــن  وإعــادة  التأميــن  شــركات  بيــن  المنازعــات  لفــض  آليــة 

العربيــة. 
4- مناشــدة الجهات الحكومية ذات العالقة باإلســتمرار في تطوير 
قوانيــن اإلشــراف والرقابــة علــى التأميــن ليكــون هــذا القطــاع قــادراً 
علــى معاصــرة التطــورات وتمكنــه مــن مواكبــة التقــدم المرتقــب. 
القــدرات  مــن  اإلســتفادة  العربيــة  التأميــن  شــركات  مناشــدة   -5
المنتجــات  وتنويــع  وتوســيع  العربيــة  المنطقــة  فــي  المتوفــرة 
والخدمــات التــي تقدمهــا واإلرتقــاء بهــا إلــى مســتوى نظرائهــا مــن 

العالميــة.  الشــركات 
6- العمــل علــى تطويــر إدارة نظــم المعلومــات وأســاليب قيــاس 
وإدارة المخاطــر التأمينيــة التــي باتــت بأحجــام كبيــرة جــداً وتحديــث 

طــرق التعامــل معهــا. 
إصــدار  علــى  العمــل  التأميــن  علــى  الرقابــة  هيئــات  مناشــدة   -7
التســويق  فيهــا  بمــا  الرقمــي  للتأميــن  المنظمــة  القوانيــن 
الرقميــة واإلســتفادة منهــا وكذلــك  الثــورة  اإللكترونــي لمســايرة 
القوانيــن المنظمــة للتأميــن عبــر المصــارف كإحــدى ســبل تطويــر 

التاميــن.  بقطــاع  الشــاملة  الجــودة 
8- مناشــدة شــركات التأميــن إعــداد الســيناريوهات لإلســتفادة مــن 
الفــرص المتاحــة فــي مشــاريع إعــادة اإلعمــار فــي األقطــار العربيــة 

الســيما فــي مجــال البنيــة التحتيــة والطاقــة المتجــددة. 
9- يؤكــد المؤتمــر علــى ضــرورة زيــادة تبــادل المخاطــر والخبــرات 
صناعــة  يخــدم  بمــا  العربيــة  األســواق  بيــن  أوســع  شــكل  علــى 

العربيــة.  التأميــن 
التأميــن  صناعــة  تواجــه  التــي  التحديــات  إلــى  النظــر  أهميــة    -10
العربيــة باعتبارهــا فــرص لتحقيــق معــدالت نمــو أفضــل، مــن خــالل 
منهــا  لإلســتفادة  واإلســتعداد  التحديــات  بهــذه  التــام  الوعــي 
ــر خطــط عملهــا وتحديثهــا باإلســتعانة بالتجــارب المماثلــة  وتطوي

الــدور . واإلســتمرار فــي تأهيــل الكــوادر البشــرية للقيــام بهــذا 



51

إلينــا  حســين  بانضمــام  ســعداء  »نحــن  نحــل  أبــو  خالــد  قــال  وقــد 
فــي هــذا الوقــت المثيــر مــن النمــو الــذي يشــهدهه المعهــد. أنــه 
صاحــب خبــرة واســعة كمســؤول تنفيــذي متمــرس فــي كل مــن 
جميــع  فــي  وتقديــر  باحتــرام  ويحظــى   ، والتدريــب  التأميــن  أعمــال 
أنحــاء المنطقــة، وهــو يمثــل رصيــدا هائــال يمكــن البنــاء عليــه مــن 
خــالل األخــذ باســتراتيجيات وتوجيهــات مجلــس إدارة معهــد التأميــن 
العربــي لتوســيع مجــال الدعــم والتطويــر للعامليــن فــي صناعــة 

التأميــن العربيــة أينمــا كانــوا.«
ان مهمــة معهــد التأميــن العربــي هــي التشــارك مــع المؤسســات 
المختلفــة العاملــة فــي قطــاع التأميــن لبنــاء المهــارات العمليــة، 
والتفكيــر اإلبداعــي ووجهــات النظــر االســتراتيجية الالزمــة لعمليــات 
احتياجــات  لتلبيــة  خدماتــه  المعهــد  ويقــدم  المســتدامة.  التأميــن 
التدريــب والتطويــر لشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن والوســطاء، 
المهنييــن  عــن  فضــال  األخطــار،  ومديــري  الخســائر  ومســوي 
المتخصصيــن فــي التأميــن الذيــن يعملــون فــي قطاعــات اخــرى، 
-األعمــال  التقنيــة  التخصصــات  فــي  برامــج  تقديــم  خــالل  مــن 
كمــا  العامــة.  والتأمينــات  الحيــاة  -تأميــن  اإلداريــة  والمهــارات 
يهــدف معهــد التأميــن العربــي أيضــا إلــى أن يصبــح مصــدراً رئيســيا 
خــالل  مــن  القيــادي  الفكــر  ونشــر  وتســهيل  والبحــث  للمعرفــة 

الخبــرة. ذوي  المنطقــة  مهنيــي 
وقــد قــال رئيــس مجلــس اإلدارة الســيد غــازي أبــو نحــل، »حســين هــو 
فــي  التأميــن  تدريــب  و  تعليــم  مجــال  فــي  اإلقليمــي  الحربــة  رأس 
 ، العربــي  التأميــن  معهــد  قيــادة  بتقلــده  واآلن  العربــي.  العالــم 
ســيكون مســؤوال عــن نمــو وتقــدم وتطويــر اعمــال هــذه المؤسســة 
العربيــة التــي تمــارس اعمالهــا فــي مختلــف انحــاء العالــم العربــي 
والتدريــب  التعليــم  فــي  المرجــع  تصبــح  أن  قدمــًا  نعتــزم  التــي  و 
ــر فــي مجــال التأميــن و ادارة المخاطــر و الدراســات الماليــة  والتطوي

ضمــن منطقــة الشــرق االوســط و شــمال افريقيــا الممتــدة«.
ويعتبــر معهــد التأميــن العربــي توفيــر الحلــول التعليميــة متــى وأيــن 
مــا تكــون هنــاك حاجــة إليهــا، أحــدى القيــم الرئيســية التــي يلتــزم 
بهــا تجــاه عمالئــه وشــركائه. أن التوســع فــي التعلــم بتوظيــف آخــر 
مــا توصلــت لــه التقنيــات الحديثــة بمــا فــي ذلــك توفيــره لشــركائنا 
عبــر االنترنــت ودمــج ذلــك مــع التدريــب الصفــي مــع مدربينــا الذيــن 

يتمتعــون بقــدرات وخبرات 
يمكننــا  وســوف  واســعة 
عــدد  توســيع  مــن  هــذا 
ونوعيــة البرامــج المقدمــة 
إلــى  بهــا  والوصــول 
جميــع أســواق التأميــن فــي 

الشــرق األوســط و شــمال افريقيــا. وتعييــن الســيد العجمــي يأتــي 
فــي توقيــت مثالــي للتأكــد مــن أن المعهــد فــي وضــع جيــد يؤهلــه 
لتحقيــق اســتراتيجياته وأهدافــه الكبيــرة لهــذه المرحلــة المقبلــة مــن 

والتطويــر. التنميــة 
وقــد قــال الســيد حســين العجمي الرئيــس التنفيــذي الجديد لمعهد 
العربــي للتأميــن »إننــي أتطلــع إلــى مواصلــة المهــام الطموحــة 
التــي وضعهــا أعضــاء مجلــس إدارة المعهــد الديناميكيــة والتــي 
ــدا بيــد  قادهــا باقتــدار الرئيــس التنفيــذي المؤقــت. وســوف نعمــل ي
مــع هيئــات الرقابــة واإلشــراف، واالتحــادات والجمعيــات العاملــة فــي 
قطــاع التأميــن وكذلــك شــركات التأميــن لتحقيــق أهــداف االمعهد، 
وتعزيــز الكفــاءة المهنيــة فــي قطــاع التأميــن فــي منطقــة الشــرق 

األوســط«.

نبذة عن معهد التأمين العربي
أنشــا تحــت مظلــة االتحــاد العــام العربــي للتأميــن وهــو مملــوك 
بالتأميــن  صلــة  ذات  مؤسســات  مــن  مســاهم   40 مــن  أكثــر  مــن 
العربــي  التأميــن  معهــد  أن  العربــي.  العالــم  أنحــاء  مختلــف  مــن 
والتعليميــة  التدريبيــة  البرامــج  توفــر  مســتقلة  مؤسســة  هــو 
للمؤسســات ذات الصلــة بالتأميــن واألفــراد العامليــن فــي مجــال 

العربــي. العالــم  أنحــاء  مختلــف  فــي  التأميــن 

نبذة عن السيد حسين يوسف العجمي 
مديــر تنفيــذي ومحلــل أعمــال ومــدرب دولــي فــي مجــال التأميــن 
وإدارة األخطــار ألكثــر مــن 25 ســنة، وعضــو فــي عــدد مــن الهيئــات 
والمنظمــات واللجــان المهنيــة المختلفــة. وحاصــل علــى عــدد مــن 
الجوائــز مــن قبــل عــدد مــن مؤسســات التأميــن اإلقليميــة والعالميــة 

ــة. ــي المنطق ــن ف ــة التأمي ــي صناع ــارزة ف ــاهماته الب لمس

معهد التأمين العربي: يعين رئيس تنفيذي جديد
السيد حسين العجمي ينضم لمعهد التأمين العربي كرئيس تنفيذي

فــي   االجتمــاع األخيــر لمجلــس إدارة معهــد التأميــن العربــي تــم تعييــن الســيد حســين يوســف 
العجمــي كرئيــس تنفيــذي لمعهــد التأميــن العربــي، خلفــا للســيد خالــد أبــو نحــل الــذي شــغل منصــب 

 MIAA« الرئيــس التنفيــذي المؤقــت و الــذي قــاد المعهــد وحقــق نجاحــات توجــت بحصولــه علــى جائــزة

لمبــادرة التعليــم والتدريــب الســنوية« فــي حفــل قطــاع التأميــن فــي الشــرق األوســط فــي نوفمبــر 2015.
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أخبار التأمين العالمية
MUNICH RE تسحب استثماراتها في التأمين المباشر من أستراليا ونيوزلندة

قطاع التأمين البريطاني لن يتأثر سلبًا
من خروج بريطانيا من االتحاد األوربي

ــت  ميونيــخ ري MUNICH RE كبــرى شــركات إعــادة التأميــن فــي العالــم  أعلن
 DIRECT INSURANCE عزمهــا علــى ســحب اســتثماراتها مــن أســواق التأميــن المباشــر

التأميــن  إعــادة  فــي  هنــاك  أعمالهــا  تحصــر  أن  علــى  ونيوزلنــدة  أســتراليا  مــن  كل  فــي 

REINSURANCE. وهــذا يعنــي عمليــًا أن ميونيــخ ري ســوف تتخلــى عــن ملكيتهــا لشــركة 
غرايــت اليكــس GREAT LAKES التــي تتعاطــى التأميــن المباشــر فــي كل مــن أســتراليا 

ونيوزلنــدة وذلــك مــن خــالل عــرض أســهمها للبيــع. وترّكــز ميونيــخ ري MUNICH RE علــى 

تعزيــز نشــاطها فــي مجــال إعــادة التأميــن فــي تلــك المناطــق وتــرى أن مصلحــة مســاهميها تقضــي التخلــي عــن مزاولــة أعمــال التأميــن 

المباشــر فيهــا 

 STANDARD AND POORS بـــورز  آنـــد  الدوليـــة ســـتاندرد  التصنيـــف  وكالـــة 
كغيـــره  األوربـــي  االتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا  خـــروج  مـــن  يتضـــرر  لـــن  التأميـــن  قطـــاع  أن  ذكـــرت 

بريطانيـــا  لخـــروج  تكـــون  أال  وتوقعـــت  بريطانيـــا،  فـــي  االقتصاديـــة  القطاعـــات  مـــن 

التأميـــن  لشـــركات  الماليـــة  القـــدرات  تصنيـــف  علـــى  ســـلبية  آثـــار  االوروبـــي  االتحـــاد  مـــن 

ســـوف  كان  التـــي  األخطـــار  مـــن  يخفـــف  أوربـــا  مـــن  الخـــروج  ألن   RATING البريطانيـــة 

يتوجـــب علـــى تلـــك الشـــركات أن تواجههـــا فـــي حـــال بقيـــت بريطانيـــا عضـــواً فـــي االتحـــاد.

الســنتين  فتــرة  مــرور  وبعــد  البريطانيــة  التأميــن  شــركات  أن  بــورز  آنــد  ســتاندرد  وكالــة  وذكــرت 

المحددتيــن إلعــداد ترتيبــات الخــروج مــن االتحــاد، لــن تجــد صعوبــة فــي تلبيــة شــروط الدخــول إلــى 

أســواق الــدول أعضــاء االتحــاد األوربــي وهــذا يعنــي أنــه لــن يكــون هنــاك توقــف ألعمالهــا فــي دول االتحــاد.

أرباح )أليانز للتأمين( تقفز 21% فى الربع األول من العام الحالي

أعلنــت  شــركة أليانــز األلمانيــة، أكبــر شــركة تأميــن فــى أوروبــا، عــن ارتفــاع صافــى أرباحهــا 
بحوالــى 21% خــالل الربــع األول مــن هــذا العــام، ليصــل إلــى أكثــر مــن 2.2 مليــار يــورو )2.5 مليــار دوالر(، مقارنــة 

بـــ1.8 مليــار يــورو خــالل الربــع األول مــن العــام الماضــى 2015.

ا لهــا، ازدادت خــالل  ــز« التــى تتخــذ مــن مدينــة ميونيــخ األلمانيــة مقــرًّ ــاح »أليان ذكــرت وكالــة بلومبــرج أن أرب

ــر مــن %3  ــع الماضــى بفضــل مكاســبها مــن بيــع االســتثمارات، لدرجــة أن أســعار أســهمها قفــزت بأكث الرب

فــى بورصــة فرانكفــورت ليصــل ســعر الســهم إلــى حوالــى 154 يــورو ليقــود مكاســب الشــركات المدرَجــة 

علــى مؤشــر داكــس 30 األلمانــى.

ويؤكــد أوليفــر بايــت، الرئيــس التنفيــذى لشــركة أليانــز، أن أربــاح الشــركة ســجلت بدايــة قويــة خــالل الشــهور 

الثالثــة األولــى مــن هــذا العــام، ممــا يجعلــه واثًقــا مــن تحقيــق األربــاح المســتهدفة بحوالــى 10- 11 مليــار يــورو 

مــع نهايــة 2016.

أخبار التأمين
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Employees’ Creativeness 

In my last article, I spoke about the continuous success 

which will be your key enemy where unsound business 

environment is dominant regardless of the main activities 

of companies (insurance – banking, industry).

But the question is , who is responsible for a sound 

business environment? And what is the solution to 

overcome this surrounding unsound business environment 

in our professional life?

Keep in your mind that top management generally is the 

first and the last party that is responsible for creating 

and keeping a sound business environment. The first 

task of the top management is bridging up the required 

strategies which aim at supporting the key personnel 

in the company and at qualifying the second line of 

employees in order to avoid any business interruption 

or disruption.

Creating a sound business environment will make the 

management, which is concerned about its employees, 

able to finish the internal battle in addition to enhancing 

its position against other market players.

Nowadays, employees’ creativeness is acknowledged as 

one of the most important factors in the companies and 

one of the best ever objects which supports economic 

growth in modern countries.

Any commercial competition could be achieved with a 

deeply qualified, a motivated and a creative work team 

and that is the real meaning of using your resources in 

an efficient and effective way.

Using creative people will help in establishing a sound 

business environment, then the created rules and 

instructions will consequently enhance the internal control 

of the company.

Lack of creativeness will kill employees’ willingness 

of developing the work and enhancing products or 

services, thus let us make our main assignment to enable 

our employees to excel; in that way they will involve 

themselves in the job and push the company forward. 

by :Maher Sinjar

Insurance Awarences
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Economic

students perform cost benefit analysis on a daily basis, 

by focusing on certain courses that they believe will be 

more important for them, while cutting the time spent 

studying or even attending courses that they see as less 

necessary.

Of course, everyone knows someone who has seemingly 

made a poor life choice. Although people are generally 

rational, there are many, many factors that can throw 

our internalaccountant out the window. Advertising is 

one that everyone is familiar with. Commercials tweak 

emotional centers of our brain and do other clever tricks 

to fool us into overestimating the benefits of a given item. 

Some of these same techniques are used quite adeptly 

by the lottery, showing a couple sailing a yacht and 

enjoying a carefree life. This image and its emotional 

message («this could be you») overwhelm the rational 

part of your brain that can run the very, very long odds 

of actually winning. Cost and benefits may not rule your 

mind all the time, but they are in charge more than you 

think - especially when it comes to the next concept

Everything Is in the Incentives

Incentives are part of costs and benefits and rational 

expectations, but they are so important that they are 

worth further examination. Incentives make the world go 

round, and sometimes go wrong. If you are a parent, 

a boss, a teacher or anyone with the responsibility of 

oversight, and things are going horribly awry, the 

chances are very good that your incentives are out of 

alignment with what you want to achieve.

We›ll take a safe example, however, of – you guessed 

it – a brewery. This particular brewery has two sizes of 

bottle: one 500ml bottle and a 1L bottle for couples. The 

owner wants to increase production, so he offers a bonus 

to the shift that produces the most bottles of beer in a day. 

Within a couple days, he sees production numbers shoot 

up from 10,000 bottles a day to 15,000. However, he 

is soon deluged with calls from suppliers wondering 

when the shipments of the 1L bottles are going to come. 

The problem, of course, is that his incentive focused 

on the wrong thing – the number of the bottles rather 

than the volume of beer – and made it «beneficial» for 

the competing shifts to cheat by only using the smaller 

bottles.

When incentives are aligned with organizational 

goals, however, the benefits can be exceptional. Some 

incentives have been proven so effective that they are 

common practice at many firms, such as profit sharing, 

performance bonuses and employee shareholding. 

However, even these incentives can turn disastrous if the 

criteria for the incentives falls out of alignment with the 

original goal. Poorly structured performance bonuses, 

for example, have driven many a CEO to take temporary 

measures to juice the financial results enough to get the 

bonus – measures that often turn out to be detrimental in 

the longer term.

Putting It All Together

Scarcity is the overarching theme of all economics. It 

sounds negative, and it is one of the reasons economics 

is referred to as the dismal science, but it simply means 

that choices have to be made. These choices are decided 

by the costs and benefits that impact the choice, leading 

to a dynamic market system where choices are played 

out through supply and demand. On a personal level, 

scarcity means that we have to make choices based on 

the incentives we are given and the cost and benefits of 

different courses of action. This is a very broad look at 

what is, believe it or not, a very compelling subject. These 

concepts feed into others, like comparative advantage, 

entrepreneurial spirit, marginal benefit and so on. The 

world is wide with choices, so the field of economics is 

wide with theories, laws and concepts that explore those 

choices.

Conclusion

These concepts aren›t powerful laws that force 

human interactions into preset patterns. Rather, they 

are a recognition of the patterns that emerge from 

hundreds, thousands, millions and billions of individuals 

making choices with the information they are given. 

While knowing these concepts may not allow you to 

fundamentally change the world, it will help explain a 

lot. (Discover the theories that shaped the way we›ve 

come to understand economics. 
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5 Economic Concepts 

Consumers Need To Know

An understanding of economics isn›t seen to be as vital 

as, say, balancing a household budget or learning to 

drive a car. However, economics has an impact on every 

moment of our lives because, at its heart, it is a study 

of choices and why and how we make them. In this 

article, we›ll look at some basic economic concepts that 

everyone should understand. 

Scarcity

You implicitly understand scarcity, whether you are aware 

of it or not. It is the most basic concept in economics, and 

is more of a solid fact than any abstraction. Simply put, 

the world has limited means to meet unlimited wants, so 

there is always a choice to be made. For example, there 

is only so much wheat grown every year. Some people 

want bread; some people want cereal; some people 

want beer, and so on. Only so much of any one product 

can made because of the scarcity of wheat. How do we 

decide how much flour should be made for bread? Or, 

more importantly, how much beer to make? One answer 

is a market system.

Supply and Demand

The market system is driven by supply and demand . Take 

beer again. Let›s say people want more beer, meaning 

the demand for beer is high. This demand means you 

can charge more for beer, so you can make more money 

on average by changing wheat into beer than grounding 

that same wheat into flour. More people start making 

beer and, after a few production cycles, there is so much 

beer on the market that prices plummet. Meanwhile, the 

price of flour has been increasing as the supply shrinks, 

so more producers buy up wheat for the purpose of 

making flour - and on, and on.

This extreme and simplified example does encapsulate 

the wonderful balancing act that is supply and demand. 

The market is generally much more responsive in real 

life, and truesupply shocks are rare – at least ones 

caused by the market are rare. On a basic level, supply 

and demand helps explain why last year›s hit product is 

half the price the following year.

Costs and Benefit

The concept of costs and benefits encompass a large area 

of economics that has to do with rational expectations 

and rational choices. In any situation, people are likely 

to make the choice that has the most benefit to them, 

with the least cost, or, put another way, the choice that 

provides more in benefits than it costs. Going back to 

beer, the breweries of the world will hire more employees 

to make more beer, only if the price of beer and the sales 

volume justifies the additional costs to the payroll and the 

materials needed to brew more. Similarly, the consumer 

will buy the best beer he or she can afford, not, perhaps, 

the best tasting beer in the store.

This extends far beyond financial transactions. University 
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financially in the case of an untimely death. That may 

be true, but what if that income earner becomes injured 

in a car accident or contracts a long or short-term illness 

and is unable to continue working? In this scenario, life 

insurance won’t be of much help.

That’s why more and more financial advisors are 

suggesting that their clients purchase disability income 

protection insurance, which will typically replace a 

portion of one’s income if the policyholder suddenly 

becomes unable to work due to an accident, illness 

or a disability. There are many different types of these 

policies available and while their terms may differ, most 

will continue to pay one’s salary until the policyholder 

can start working again or passes away.

Typically, there’s a waiting period before a disability 

policy kicks in, but it will usually start paying out 

immediately after any sick pay from an employer ends. 

The amount a policy pays out may decrease over time, 

but most will continue to cover the policyholder during the 

period of time that their illnesses leaves the policyholder 

unable to work. Some payouts may only continue until 

the policy expires, which may be at the end of a stated 

period, or when the person reaches retirement age. 

In this way, disability income policies differ from critical 

illness insurance, which pays just a single lump-sum 

payment if the policyholder is impacted with a serious 

or life threatening disease. Short-term disability income 

protection insurance may also differ from a more 

standard plan in that it pays out a monthly sum in relation 

to one’s income for just a set or limited period of time.

High Costs of Being Sick

The high day-to-day costs of maintaining a household 

while out of work can be daunting, but many people 

are shocked to find out how much an illness can end 

up costing them in terms of medical bills — even if 

they have health insurance. There are often additional 

doctor bills and hospital costs that are not covered by 

insurance, and these costs can add up to the point of 

being overwhelming.

The various types of disability income insurance can help 

cover those costs and can help a family avoid going into 

bankruptcy in the most extreme cases.

Disability insurance is not the only type of insurance 

that can help protect one’s income during difficult times. 

There are also income insurance products that only kick 

in when someone becomes unemployed. Unemployment 

protection insurance, also referred to as redundancy 

insurance, protects policyholders› incomes if a person 

suddenly loses their job for any variety of reasons; it 

pays out a monthly sum for a set period of time. These 

policies typically cover the portion of a person’s weekly 

salary that is not covered by government unemployment 

benefits. Mortgage payment protection insurance is 

another type of insurance that can be extremely beneficial 

if a person loses his or her income. These policies protect 

policyholders by paying out the equivalent of their 

monthly mortgage payments during any period in which 

they become unable to work.

The Bottom Line

No one’s ability to keep producing income is guaranteed. 

That’s why purchasing income insurance may be the best 

way to protect one’s assets in the event of any type of 

devastating loss. 

Insurance Awarences
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Insurance Awarences

When and How
to Insure Your Income

Life is full of calamities. That’s why insurance was 

invented — people buy life insurance, auto insurance, 

flood insurance. But what about the one asset you have 

that allows you to pay for all those insurance policies? 

That would be your income, which most people don’t 

think about insuring.

It’s understandable that most workers envision or at least 

hope that they will remain strong, healthy and able to 

continue working up until retirement. But unfortunately, 

that is not always the case. If misfortune does strike, 

a steady flow of income may be the only way to get 

through it financially.

Here are some things to think about when it comes to 

insuring your income. 

Benefits of Disability Insurance

There are many types of income insurance; disability 

insurance is the most common as it provides a way for 

people to insure their income and protect their family’s 

assets if an illness does occur. Many people mistakenly 

believe that once they have purchased a life insurance 

policy, they have sufficiently protected their family 
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injury and fire damage. Employers› liability and workers› 

compensation is a compulsory coverage in all states for 

employers that protects the business against liabilities 

arising from injuries or death of an employee. Property 

insurance covers damage to the business property, inside 

and out, including equipment and inventory. An umbrella 

liability policy is a personal liability policy designed to 

protect against catastrophic losses. Generally, umbrella 

liability coverage kicks in when the liability limits of other 

insurance are reached.

The Risk of Fraud and Abuse

The 2014 Association of Certified Fraud Examiners 

(ACFE) Report on Occupational Fraud and Abuse lists 

the following forms of fraud as most prevalent in small 

businesses: billing fraud, corruption, check tampering, 

revenue skimming and expense reimbursement fraud.

Fraud detection and prevention measures are essential 

for any small business. Fraud prevention experts agree 

that, even with limited resources, small businesses can 

take proactive measures to prevent fraudulent activities 

by establishing internal accounting controls; conducting 

background checks and monitoring employees; 

implementing a visible anti-fraud policy; and creating an 

anti-fraud hotline.

The Risk of Losing a Key Employee

It is not uncommon for a growing business to rely heavily 

on the skills, expertise or reputation of a valuable key 

employee. The employee could be a business partner, 

the person behind the development of a key product or 

service, or someone who has personally built substantial 

goodwill among the business’ most important customers. 

The loss of a key person in these situations could result in 

the loss of revenue; and finding an adequate replacement 

could be very costly.

Key employees are labeled as such because they are 

instrumental to the success of the business. As a valuable 

business asset, they should be insured against their loss 

due to death or disability. Purchasing a life insurance 

policy on a key employee can be an inexpensive 

investment in the future of a business.

The Risk of Disability From Illness or Accident

One of the biggest risks faced by small business owners 

is the possibility of losing their most valuable asset, their 

ability to earn an income, to an illness or accident that 

prevents them from operating their business.

According to the Social Security Administration (SSA), 

more than three out of 10 people entering the workforce 

will become disabled and unable to work. Long-term 

disabilities are more likely to occur as a result of chronic 

back problems and illnesses or diseases such as cancer 

and heart disease.

A disability income insurance plan can protect business 

owners against the possibility of losing their ability to 

generate income due to an accident or illness. As part 

of that plan, business owners should also consider 

purchasing a Business Overhead Expense (BOE) policy, 

which covers the operating expenses of the business 

during an extended disability.

Business Owners Need Complete Risk Management 

Plans

Running a business entails inherent risks that cannot always 

be avoided. However, a complete risk management plan 

can minimize or eliminate the financial exposure, or the 

risk itself, through insurance and prevention solutions.
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Creating a Risk Management
Plan for Your Small Business

Running a business creates a number of risk exposures, 

any of which can cause significant financial hardship 

for the business. Protecting against those risks requires 

a comprehensive and well-coordinated risk management 

plan that addresses each risk exposure with a solution to 

minimize or eliminate it.

The Risks of Running Your Own Business

Business owners are exposed to a range of risks, any of 

which can subject their assets to claims. Every business 

owner needs an asset protection plan built around 

available liability insurance coverages. Business liability 

insurance protects your business from general liabilities 

such as personal injury, property damage, advertising 

Insurance Awarences

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  Sum

m
e
r Issue

  I  2
0
1
6




